
Bevezetés

A  francia forradalom kezdetétől (1789) az I. világ
háború (a kortársak szóhasználatával: a nagy há
ború) kitöréséig (1914) tartó időszakot a törté

netírás nem véletlenül nevezi „hosszú 19. századnak”.2 
A korszak már önmagában is hosszabb egy évszázadnál, 
de a jelző elsősorban az európai és a világtörténelem
ben ekkor bekövetkezett gyökeres átalakulások miatt 
indokolt. A polgári forradalmak több hulláma mellett 
(1789, 1830, 1848) olyan új nemzetállamok alakul
tak ki (Olasz Királyság, Német Császárság), melyek a 
modernkori gyarmatosítás győztesei (Nagy-Britannia, 
Franciaország) és azok kihívói (Egyesült Államok, Ja
pán), valamint a főként és történeti gyökerei miatt kato
naállamként működő nagyhatalmak mellett (Török Bi
rodalom, Orosz Birodalom) tartósan meghatározták az 
akkori Európa történetét. Mindezekkel párhuzamosan 
zajlott az ipari forradalom, mely a gazdaságot (benne a 
hadiipart), valamint a társadalmat, az életmódot, az esz
méket, de még a közízlést és a művészeteket is alapve
tően átalakította. Mindezek a folyamatok azonban nem 
azonos időben és egyenlő erővel hatottak a különböző 
régiókban, de meghatározták a 19. század történetének 
főbb irányait.

A magyar és nemzetközi történetírásban is egyre in
kább elfogadottá vált a „rövid 20. század” kifejezés, 
amelynek értelmében a korszak kezdete nem a század
forduló, hanem az I. világháború kitörése (1914), lezá
rása pedig nem az ezredforduló, hanem a Szovjetunió 
szétesése (1991), másként a hidegháború lezárása.3 So
kak szerint az 1914 és 1991 közötti évtizedek a folya
matos konfrontáció évei voltak más-más szereplőkkel, 
motivációkkal és következményekkel. A háborúk évszá
zada két világháborút (1914-1918 és 1939-1945), egy 
azok közé beékelődött átmeneti időszakot (1918-1939) 
és egy teljesen új típusú szuperhatalmi szembenállást 
(hidegháború -  1947-1991) hozott. Ez alatt nem csupán 
birodalmak estek szét, és új államok jöttek létre, de a 
modernkor teljesen átalakította a gazdasági és társadal
mi viszonyokat, új eszmék terjedtek el, valamint milliók 
életformája, gondolkodásmódja változott meg. Európa 
elveszítette a világban addig betöltött vezető szerepét, 
aminek legnyilvánvalóbb jele a Brit Birodalom fokoza
tos szétesése volt. Az Amerika évszázadának is neve
zett 20. században az új erőközpont (USA) hosszú időre 
megalapozta gazdasági, katonai és világpolitika hege
móniáját. Mindezt csak átmenetileg tudta ellensúlyozni 
és veszélyeztetni a cári birodalom romjain létrejött új 
nagyhatalom, a Szovjetunió. Noha Moszkva is létrehoz
ta saját birodalmi érdekszféráját (főként 1945 után, Ke- 
let-Közép-Európára alapozva), a hidegháború hosszú, 
kimerítő gazdasági, katonai, technikai, technológiai, 
ideológiai szembenállásában alulmaradt Washingtonnal 
szemben. A 20. században Európa sorsát történetében 
első ízben nem európai hatalmak döntötték el. A korszak 
olyan mértékű és mélységű átalakulásokat hozott, ame
lyek tükrében a 19. század és a korábbi időszak az idilli 
béke korának tűnhettek.4

TANULMÁNY
Barta Róbert

Az első világháború 
a nemzetközi kapcsolatok 
történetében1

Nemzetközi viszonyok a nagy 
háború előtt
A napóleoni háborúk lezárását (1815) követő időszak eu
rópai és Európán kívüli katonai konfliktusai többnyire 
időben és térben korlátozottak voltak. A hadviselő felek 
célját nem elsősorban az ellenfél totális megsemmisítése 
jelentette, hanem valamilyen konkrét területi, politika, 
diplomáciai, nemzetállami törekvés fegyveres úton tör
ténő elérése. A győztesek szinte minden esetben az ún. 
kompenzációs politikát követték, amelynek értelmében a 
vesztes fél hosszabb-rövidebb időn belül újra az európai 
erőegyensúly teljes jogú tagja lehetett. A krími háború be
fejezése (1856) után a vesztes cári birodalomnak mintegy 
két évtizedre volt szüksége a gazdasági és katonai talpra 
álláshoz, de a 19. század második felében Szentpétervár 
már az európai rend egyik meghatározó elemének számí
tott. Sem az olasz, sem a német egyesítés háborúit (1859, 
1866, 1870) nem követte a vesztes fél teljes szétzúzása, az 
Észak-Itáliából és a német egységből kiszorult Habsburg 
Birodalom éppúgy az európai „nagyhatalmi koncert” sze
replője maradt, mint az Elzász-Lotaringiát elvesztő Fran
ciaország. A napóleoni kor utáni európai háborúk néhány 
döntő csatára szűkültek, amelyek a nemzetgazdaságok 
erejét, a hátországok erőfeszítéseit csak korlátozott mér
tékben vették igénybe. A viszonylag alacsony háborús 
veszteségek miatt a hadviselő országok népessége szá
mára ezek a konfliktusok elviselhető mértékűek voltak, 
és alig befolyásolták mindennapi életüket. Az első mo
dern, gépi tömegháborúnak tartott amerikai polgárháború 
(1860-1865) katonai áldozatainak kiugróan magas száma 
(699 ezer fő) ugyan mélyen megdöbbentette az európai 
közvéleményt, de ez egy távoli konfliktus volt, amelynek 
Európára és a világra gyakorolt hatása csak közvetetten 
érvényesült. Még az ipari forradalom technikai vívmá
nyainak hadiipari megjelenése (géppuska, modern ágyúk, 
léghajó, repülőgép, tehergépkocsi stb.) sem okozott túl 
nagy riadalmat, noha az 1905-1907-es orosz-japán hábo
rú szárazföldi frontjain bebizonyosodott a fix géppuska
fészkek félelmetes tűzereje és pusztító hatékonysága.

A 20. század két világháborúja azonban mindent meg
változtatott. Az emberek megismerték az elhúzódó, majd a 
totális háború fogalmát. Az I. világháború 20 milliós össz- 
vesztesége (nagyrészük aktív vagy leszerelt katona volt)
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sokkolta a háborúban részt vett államok lakosságát, akik 
a háború négy éve alatt amúgy is nap mint nap érzékelték 
azt, hogy a hátország már többé nem maradhat érintetlen 
(nők a hadiiparban, hadifoglyok a hátországban, fejada
gok, jegy rendszer, kivé
teles törvénykezés, ka
tonai bíráskodás stb.).5 
A nagy háború térbeli 
és időbeli spektruma 
átfogta a kontinensek 
és az óceánok területé
nek jórészét az embe
riség döntő hányadával 
együtt. A konfliktus glo
bális és totális jellege a 
hadicélokat, a háborúzó 
felek magatartását, vala
mint a győztesek célki
tűzéseit is megszabták.
A háború második sza
kaszában, de főként a 
párizsi békekonferencia 
idején a győztes antant
hatalmak érezhetően 
eltértek a korábbi kom
penzációs politikától és 
a vesztesek (Németor
szág, Osztrák-Magyar 
Monarchia, Török Bi
rodalom, Bulgária) tel
jes vagy majdnem teljes 
megsemmisítését pró
bálták elérni.6

A szövetségi rendszerekbe tömörült európai nagyhatal
mak eltérő célokat megfogalmazva, de kivétel nélkül ké
szültek a nagy kontinentális háborúra, amelyben a nagy- 
és kisnemzeti sovinizmus fellángolása miatt a lakosság 
döntő többsége minden országban a politikai és katonai 
vezetés mögött állt. A nagy háborút a balkáni konfliktusok 
robbantották ki, ami a keleti kérdéssel kapcsolatos további 
eseményeket ismerve (mely hatalmak veszik át a kiszoru
ló Török Birodalom helyét a Balkánon) már a kortársak
nak sem volt meglepő. A térségben a hathatós orosz támo
gatást élvező szerbek nemcsak a balkáni osztrák-magyar 
jelenléttől (Bosznia-Hercegovina, Horvátország) kívántak 
végérvényesen megszabadulni, de a Balkán Piemontja- 
ként a leendő nagy délszláv állam vezető nemzetévé akar
tak válni. Mindemellett orosz pénzzel és fegyverekkel 
támogatva nagy energiákat fordítottak arra, hogy az Oszt
rák-Magyar Monarchia délszláv nemzetiségeit fellázítsák 
és szétverj ék a dunai monarchiát. Mindez nemcsak a török 
és osztrák-magyar érdekeket sértette, de Berlin nagyhatal
mi politikáját is keresztezte. A Berlin-Bagdad vasútvonal 
útvonalában nem lehettek németellenes államok, márpe
dig a Balkán ebbe a német stratégiai irányba esett. Valójá
ban azonban a Német Császárság jó ürügyként használta a 
balkáni konfliktusokat a már régóta tervezett franciák elle
ni nyugati támadás végrehajtására. Bosznia-Hercegovina 
Monarchia általi annektálása (1908) átmenetileg ugyan
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ellensúlyozta a szerb és orosz aspirációkat, de négy év 
múlva az első Balkán-háború (1912-1913) újra összeku
szálta az erőviszonyokat. Orosz segítséggel a kis balkáni 
népek szövetséges hadereje (románok, szerbek, bolgárok,

bosnyákok, macedónok) 
győzedelmeskedett a tö
rök felett (1912), és ez
után a szultán hadsere
ge a Balkán-félszigeten 
már csupán jelentéktelen 
nagyságú területet uralt. 
A győzelem nyomán lét
rejött megnagyobbodott 
Bulgária területéből azon
ban Bukarest és Belgrád 
is rész követelt, nem be
szélve a görögökről és a 
revánsra készülő törökök
ről. Ezért alig egy évvel 
az első balkáni háború 
után a volt szövetségesek 
együttesen Bulgária ellen 
fordultak, és 1913 nyarán, 
mintegy két hónap alatt 
gyors vereséget mértek 
rá a második Balkán-há- 
borúban.7 Ezek a konflik
tusok nagyon veszélyes 
folyamatot indítottak el, 
amennyiben a német és 
osztrák-magyar vezetés
ben uralkodóvá vált az 
a nézet, hogy a balkáni 

ügyeket egyszer s mindenkorra egy megelőző (preventív) 
katonai csapással rendbe kell tenni. Nem lehet tehát az ot
tani ügyeket a félsziget kis államaira bízni, hiszen azok 
megbízhatatlanok, és egymással is bármikor konfliktusba 
keverednek.

A háborút kirobbantó ok (casus belli) az osztrák-ma
gyar trónörökös és felesége szarajevói meggyilkolása volt 
1914. június 28-án. Ferenc Ferdinánd, mint a közös had
sereg főfelügyelője, a szokásos évi boszniai hadgyakor
lat megtekintése után úgy döntött, hogy látogatást tesz a 
tartomány fővárosában. Az egyébként népszerűtlen trón
örökös ellen korábban már több merényletet is megkísé
reltek. A boszniai szerb nacionalista eszméket hirdető Ifjú 
Bosznia mozgalom hét merénylője a szarajevói látogatást 
is egy ilyen lehetőségnek tartotta. A főként paraszti szár
mazású szerb diákok jórészt zavaros ideológiájának talán 
egyetlen konkrét pontja az Osztrák-Magyar Monarchia 
bármi áron történő elpusztítása volt. Titkos szervezetük 
(Egyesülés vagy Halál) kapcsolatban állt a szerb kormány 
és hadsereg nacionalista érzelmű tagjaival, pánszláv esz
méket, illetve oroszbarátságot hirdetett. 1914. június 
28-án -  másodszori kísérletre -  a merénylők egyikének, 
Gavrilo Principnek revolvergolyói halálos sebet ejtettek 
Ferenc Ferdinándon és feleségén, Chotek Zsófián. Annak 
ellenére, hogy a nagyhatalmak felkészültek egy háborúra, 
nem volt törvényszerű, hogy a merénylet után mindenki

A szarajevói merénylet, Achille Beltrame által készített illusztráció
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hadat üzenjen vélt vagy valós ellenfelének. Bécs annak 
tudatában küldött elfogadhatatlan ultimátumot Belgrád- 
nak, hogy a németek biztosították Ferenc Józsefet: háború 
esetén tudják, mit követel a szövetségi hűség. Hasonlóan a 
szerbek az egyértelmű orosz támogatással a hátuk mögött 
vállalták a háborút Béccsel szemben.8 Ma már azonban 
tudjuk, hogy a hadüzenetek mögött mély és régóta érle
lődő gazdasági, illetve nagyhatalmi konfliktusok álltak. 
A birodalmak irányítói a fegyverekre bízták a döntést ar
ról, hogy melyik hatalom legyen Európa ura, és kik fog
nak eltűnni a történelem süllyesztőjében.

A kortársak szóhasználatával „nagy háborúnak” neve
zett első világháború a szemben álló felek eredeti szándé
kai szerint valójában nem világháborúnak indult. 1914. jú
lius 28. és augusztus 27. között tíz hadüzenetváltás történt, 
valamint ennek következtében az antanthatalmak és ösz- 
szes szövetségesük hadiállapotba került a központi hatal
mak országaival. Minden hadviselő fél rövid, gyors hábo
rúval és természetesen győzelemmel számolt. A németek 
fő célja a régi Schlieffen-terv alapján Belgiumon át a fran
ciák térdre kényszerítése volt mintegy hat hét alatt, és utá
na az oroszok ellen fordulni. II. Vilmos császár mondása 
(„Ebéd Párizsban, vacsora Szentpéterváron”) jól tükrözte 
Berlin gyors győzelembe vetett hitét. Az Osztrák-Magyar 
Monarchiát a szarajevói merénylettel nyilvánvaló provo
káció érte Szerbia részéről, hiszen a hét merénylőből hat 
boszniai szerb volt, és egy boszniai muzulmán. Bécs és 
Budapest hadba lépése mégsem jelentett törvényszerűen 
világháborút, hiszen a kettős monarchia célját csak Szer
bia megsemmisítése jelentette. Leginkább azért, hogy a 
kis délszláv állam orosz pénzen ne lázíthassa tovább a 
birodalomban élő délszláv nemzetiségeket. Ráadásul ma
gyar részről Tisza István miniszterelnök elhamarkodott
nak ítélte a hadba lépést, mert nem látta biztosítottnak 
Románia semlegességét, valamint Bulgária szövetségét -  
így joggal féltette Erdély déli és keleti határait. A franciák 
elsősorban a Rajna-vidék és Elzász-Lotaringia megszer
zéséért, illetve a német hatalmi ambíciók ellen, a britek 
a kontinentális egyensúly fenntartásáért és a kisnemzetek 
(belgák) önrendelkezésének biztosításáért léptek hadba. 
A cári birodalom motivációját hagyományosan az adta, 
hogy a belső feszültségeket katonai sikerekkel lehet meg
oldani, és az európai orosz jelenlét legfőbb záloga a lehető 
legnagyobb terület megszerzése, de legalábbis orosz kato
nai ellenőrzése.9

A világháború elnevezést indokolja a konfliktus föld
rajzi kiterjedése és szereplőinek nagy száma. A háborút 
elindító központi hatalmak (Osztrák-Magyar Monarchia, 
Német Császárság) oldalán lépett a háborúba a Török Bi
rodalom (1914. november) és Bulgária (1915. október) 
-  ezzel széles frontok nyíltak a Balkánon, Kis-Ázsiában, 
Palesztinában és a Közel-Keleten. Az antanthatalmak 
köre nem csak európai országokkal bővült.10 Japán és az 
Egyesült Államok hadba lépése (1914. augusztus, 1917. 
április) más földrészekre is kiszélesítette a már Olaszor
szággal és Romániával (1915. május, 1916. augusztus) 
bővített antanttábort. Oroszország 1918. márciusi kiválá
sa ugyan átmenetileg erősítette a németek pozícióit (meg
szűnt a keleti front), de az amerikaiak a nyugati fronton

sikeresen ellensúlyozták a német támadásokat. Még Afri
kában is harcok bontakoztak ki, Német-Kelet-Afrikában 
egészen 1918-ig és a világtengereken is folyamatos harci 
tevékenység zajlott. Ez volt az első olyan háború, amely
ben a hadviselő felek a hátországok segítségét teljes mér
tékben igénybe vették. A besorozott férfiak helyett nők, 
gyermekek, valamint idősek milliói dolgoztak a hadiüze
mekben és a mezőgazdaságban; a jegyrendszer, az élelmi
szer- fejadagok, illetve a hátországba érkező hadifoglyok 
mindenki számára érzékelhetővé tették a háború való
ságát. Az yperni német gáztámadás, a Zeppelin-léghajó 
Anglia elleni inváziója (mindkettő 1915-ben), az ismétlő
fegyverek és a nagyteljesítményű tüzérség bevezetése, a 
harckocsik alkalmazása (főként 1917-től), a légierők meg
növekedett szerepe (felderítés, bombázások) azt jelezték, 
hogy a szemben álló felek nem haboztak bevetni az ipari 
forradalom összes vívmányát a győzelem megszerzése ér
dekében. A hagyományos katonai stratégia (nyílt támadás, 
gyalogosroham, kézitusa) ötvözése a modern eszközök 
alkalmazásával elképesztő mértékű véráldozatokkal járt.

A háborús diplomácia súlypontjai
Az összes szárazföldi hadszíntérre jellemző folyamatos 
állóháború súlyos veszteségei, a frontokon kialakult ka
tonai erőegyensúly és a hátországok teherbíró képességé
nek rohamos csökkenése 1916 végére mozgásba hozta a 
megegyezést kereső háborús diplomáciát. Sajátos módon 
a békekezdeményezést az ekkor még semleges Egyesült 
Államok indította el azzal, hogy az 1916 novemberében 
újra megválasztott demokrata párti Woodrow Wilson el
nök az év végén jegyzéket intézett valamennyi hadviselő 
országhoz, hogy közöljék, milyen feltételek alapján haj
landók béketárgyalást kezdeményezni. A központi hatal
mak azonban nem fogadták el az amerikai közvetítést, 
az antant szövetség területi követelései viszont kizárták a 
megegyezés lehetőségét. Azt azonban hangsúlyozni kell, 
hogy 1917 folyamán az antant vezetésében még nem ve
tődött fel az Osztrák-Magyar Monarchia felosztásának 
terve. Ennek ellenére, Oroszország mellett a kettős mo
narchia helyzete volt a legsúlyosabb, és ez alapozta meg 
Ferenc József halála után az új uralkodó békekezdemé
nyezését. IV. Károly első lépésként a németbarát katonai 
és politikai vezetők egy részét saját bizalmi embereire 
cserélte le. Ezenfelül az 1917. január 12-én tartott közös 
minisztertanácson már megfogalmazódott a Monarchia 
maximális és minimális programja, mely alapján tárgya
lásokat lehetett kezdeni. Eszerint maximális cél lehetett az 
oroszok által uralt volt kongresszusi Lengyelország, Mon
tenegró csatolása a birodalomhoz, bizonyos kismértékű 
déli határkiigazítás és egy monarchiabarát szerb dinasztia 
hatalomra juttatása Belgrádban. Kedvezőtlen körülmé
nyek esetén a minimális program alapja az Osztrák-Ma
gyar Monarchia teljes területi épségének biztosítása és 
egy szerb dinasztiaváltás volt. Bécs svájci, dán és norvég 
közvetítéssel, a legnagyobb titoktartás közepette felvette 
a kapcsolatot a brit kormánnyal, de a németek nélkül az 
egész akció realitását vesztette. Bécs és Párizs között az
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uralkodó sógorai, Sixtus és Xavér hercegek közvetítettek, 
akik a belga hadseregben szolgáltak Flandriában. 1917. 
március végén a két herceget titokban Bécsbe hívták, és 
az uralkodó egy négyoldalas saját kezűleg írt, Sixtusnak 
címzett levelet adott át sógorának, azzal a szóbeli kérés
sel, hogy azt juttassa el Poincaré francia köztársasági 
elnöknek. A levél11 a Monarchia békefeltételeit tartal
mazta: a teljes területi integritás biztosításából indult ki, 
és cserébe az önálló Szerbia elismerését ígérte tengeri 
kijárattal. Elismerte az Elzász-Lotaringiára vonatkozó 
francia hadicélok jogosságát, ami ügyes érvelés volt, 
de hatástalan, hiszen a terület hovatartozása elsősorban 
a francia-német küzdelem kimenetelétől függött. Noha 
a francia kormánykörök első megközelítésben pozitívan 
fogadták a Monarchia titkos békeajánlatát, azt elfogadni 
nem tudták. Elzász-Lotaringia mellett a Monarchia terü
leti integritását sem garantálhatták, hiszen az ütközött az 
olaszoknak, szerbeknek, románoknak tett területi ígére
tekkel. A német titkosszolgálat az egész akcióról tudott, 
de a Sixtus-levelek néven ismertté vált titkos diplomá
ciai akciót a németek nem tartották veszélyesnek, annak 
ellenére sem, hogy IV. Károly 1917 nyarán megismételte 
márciusi békejavaslatait. A német politikai és katonai ve
zetés nem kívánt békét kötni. Világosan mutatta ezt az 
év elején meghirdetett korlátlan tengeralattjáró-háború, 
mely az 1917. február végén bekövetkezett első orosz 
forradalommal együtt gyökeresen új irányt szabott a há
ború menetének.

A korlátlan tengeralattjáró-hadviselés súlyosan sértet
te a tengeri hajózás szabadságát, és a kereskedelmi ha
józás fegyveres védelmét tette szükségessé. Ez különö
sen az Egyesült Államokra vonatkozott, amely ugyan a

háború kompromisszumos lezárásában volt érdekelt, de 
a semlegesség éveiben mintegy 7 milliárd dollár értékű 
árut szállított az antant szövetség tagjainak. Ezzel Was
hington a világ legnagyobb hitelezőjévé vált. Oroszország 
gyengülése és a német hadvezetés háborús eltökéltsége 
azonban kétségessé tette a háború gyors, megegyezéses 
befejezését, s mindez az amerikai kölcsönök visszafize
tését veszélyeztette. Ennek megfelelően a korlátlan ten
geralattjáró-háború meghirdetése csak jogos indok volt a 
már érlelődő amerikai háborús szerepvállalásra. További 
háborús okot szolgáltatott az ún. Zimmermann-távirat is. 
A német birodalmi külügyminiszter 1917. január 16-án 
rejtjelezett táviratot küldött a mexikói német követnek, 
melyben közölte, hogy meg kell nyerni Mexikó szövet
ségét az Egyesült Államok ellen. Támadásra kell bírni 
Washington déli szomszédját, hogy a 19. században el
vesztett északi területeit visszakapja. A háborúban a me
xikóiak német segítségre számíthatnak, esetleg Japánt is 
be lehet vonni az USA ellen.12 A brit katonai hírszerzés 
azonban dekódolta a táviratot, s eljuttatta azt az amerikai 
elnökhöz. Wilson, a Monroe-elvre hivatkozva („Ame
rika az amerikaiaké!”), és az amerikai szállítóhajók so
rozatos elsüllyesztésnek hírére (1917 márciusában négy 
nagy amerikai szállítóhajó süllyedt el) 1917. április 6-án 
bejelentette a hadiállapotot Németországgal. Az ameri
kai lépés láncreakciót indított el: két hónapon belül 13 
közép- és dél-amerikai ország, valamint Libéria, Sziám 
és Kína is hadba lépett az USA oldalán. Az újonnan had
ba lépők hivatalosan nem kötöttek szövetséget az antant 
országokkal, hanem társultak azokhoz, így ettől kezdve 
az antant hivatalos elnevezése Szövetséges és Társult Ha
talmak lett.

4
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san, 1917. február végén a szentpétervári Putyilov fegy
ver- és lőszergyárból elindult sztrájk és tömegtüntetés, 
melynek kiváltó oka a háborús veszteségek miatti kiáb
rándultság, valamint a nyomor volt, megdöntötte ugyan 
a cári abszolutista rendszert, de a hatalomra jutott poli
tika erők (főként a mérsékelt reformokat hirdető nagytő
kés-nagybirtokos Kadet Párt) képviseletében az Ideigle
nes Kormány tovább folytatta a háborút.

A keleti fronton ekkorra már tömegessé vált a katona- 
barátkozás, mely az első világháború lövészárok harcai
nak legsajátosabb jelensége volt. Noha szórványosan erre 
a nyugati fronton is volt példa (1914 karácsonyán vagy 
később húsvét idején), az ilyen tevékenységet mindegyik 
hadseregben szigorúan tiltották és büntették, megakadá
lyozni azonban nem tudták. A keleti fronton az első ilyen 
jellegű katonabarátkozás, illetve a spontán fegyverszünet 
(1915. húsvét) után a folyamat 1916 végére és 1917 első 
felében általánossá vált. 1917. április 15-én, húsvétkor az 
orosz katonák a keleti front egész arcvonalában tömege
sen kezdeményeztek ilyen akciókat, amelyeket rövid be
szélgetés és ajándékozás követett. A jelenség azt mutatta, 
hogy a harci morál csökkenése és az elkeseredettség, illet
ve a békevágy növekedése az orosz legénységi állomány
ban volt a legintenzívebb.13

Az 1917. november 7-én Szentpéterváron lezajlott 
bolsevik katonai hatalomátvétel híre már másnap bejárta 
a világot, azzal együtt, hogy az új kormány azonnal fel
hívást intézett a hadviselő felekhez, kössenek általános 
fegyverszünetet, és kezdeményezzenek béketárgyalást. 
Noha az újabb orosz forradalomra számítani lehetett, sőt 
az azt kirobbantó bolsevik politikusok, Vlagyimir Iljics 
Lenin vezetésével a német hadvezetés engedélyével ér
keztek a forrongó Oroszországba, mégis a szovjet kom
munisták gyors békekezdeményezése átrendezte a háború 
erőviszonyait. A német katonai és politikai vezetés számá
ra rendkívüli fontossággal bírt, hogy megszűnjön a keleti 
front és az ottani német hadosztályok lekötöttsége, mert 
a kétfrontos háború megszűnte a nyugati fronton német 
erőfölényt eredményezhetett. Ezért pozitívan fogadták a 
szovjetek fegyverszüneti felhívását, azzal együtt, hogy 
tisztában voltak a kommunizmus európai elterjedésében 
rejlő veszélyekkel, és ismerték az orosz bolsevik veze
tők elképzeléseit a világháború világforradalommá alakí
tásáról. Jó érzékkel ismerték fel azonban az új bolsevik 
rendszer kétségbeesett helyzetéből adódó lehetőségeket: 
hatalmuk konszolidálása és megszilárdítása érdekében 
Leninék valószínűleg minden körülmény között tárgyaló
asztalhoz kényszerülnek.

1917. november végére a keleti front számos pontján, 
főként az orosz parancsnokok kezdeményezésére részle
ges fegyverszüneti megállapodások jöttek létre; ez történt 
a 3. és 4. osztrák-magyar hadsereg és a velük szemben 
álló orosz hadosztályok esetében. Kirilenko, az új fő
parancsnokká kinevezett hadügyi népbiztos november 
26-án hivatalosan is értesítette a német főparancsnoksá
got a fegyverszüneti kezdeményezésről. A kedvező né
met válasz után a német keleti front főparancsnokságát, 
Breszt-Litovszk városát jelölték ki a tárgyalás helyszíné

ül. A szovjet kormány kezdeményezésével párhuzamosan 
zajlott Párizsban az antant Legfelsőbb Haditanács má
sodik ülése, ahol már az Egyesült Államok képviselője, 
Wilson elnök bizalmasa, House ezredes is részt vett. Az 
antant szövetségesek az ülésen a frissen kinevezett francia 
miniszterelnök és hadügyminiszter, Georges Clemenceau 
álláspontját fogadták el, miszerint a szovjet kormányt nem 
ismerik el, hogy a háborút a keleti fronton folytatni kell. 
Pichon francia külügyminiszter december 27-i beszédé
ben diplomatikusan ugyan, de elutasította a szovjet béke
terveket. Ugyanígy tett David Lloyd George brit minisz
terelnök is, aki 1918. január 5-én szakszervezeti vezetők 
előtt tartott beszédében a németek politikájára hivatkozva 
indokolta a brit tartózkodást. Az Egyesült Államok részé
ről azonban Wodrow Wilson amerikai elnök és tanács
adói megfelelőnek tartották az alkalmat arra, hogy egy 
amerikai rendezési tervvel álljanak elő. Az elnök január 
8-i kongresszusi üzenetében fogalmazta meg program
ját, mely Wilson 14 pontjaként14 vált ismertté és jelentős 
mértékben meghatározta a háború utáni, Párizs környé
ki békék alapelveit. A nemzeti önrendelkezés (national 
self-determination) és a liberális politikai eszmékre, va
lamint a szabadkereskedelemre alapozott programot nem 
csupán az új európai rendet megalapozó amerikai javas
latnak szánták, de a breszt-litovszki szovjet békeelképze
lések alternatívájaként is. Másrészről azonban a program 
a háború folytatását is megalapozta, hiszen decemberben 
az USA hadat üzent a Monarchiának, kiállt a caporettói 
vereség miatt teljesen demoralizálódott olaszok mellett, és 
arra biztatta a szovjet kormányt, hogy harcoljon tovább a 
németek ellen.

A bolsevik párt vezetésén belül lezajlott hosszas viták 
után és a német hadsereg fenyegető előrenyomulása miatt 
a szovjet delegáció 1918. március 3-án aláírta a breszt-li- 
tovszki békét.15 Ennek értelmében Oroszország elfogadta 
a békefeltételeket, és különbékét kötött a központi hatal
makkal. A megegyezés alapján a németek is beszüntették 
harci tevékenységüket, bár Ukrajnában még egész már
ciusban folytatták az előrenyomulást. A „kenyérbékének” 
is nevezett megállapodás alapján a német csapatok 1918 
nyaráig, az aratás végéig megszállva tartották Nyugat-Uk
rajnát és Nyugat-Belorussziát (az innen rekvirált gaboná
val látták el az ellátási gondokkal küszködő német hát
országot). A szovjet bolsevik kormány -  súlyos területi 
áldozatok árán ugyan, de -  kilépett a háborúból, és időt 
nyert hatalma megszilárdítására. A breszt-litovszki béké
hez kapcsolódóan 1918. február végén különbéke-tárgya- 
lások indultak a Bukarest melletti Bufteában a központi 
hatalmak és a román kormány között. A március 5-én 
megkötött és május 7-én hivatalosan is hatályba lépett 
békeszerződés értelmében Románia kilép a háborúból, és 
leszereli a keleti fronton a német és osztrák-magyar had
seregekkel szemben álló haderejét. A Monarchia és Bul
gária javára kisebb határmódosítások történtek a Kárpátok 
vonalán és Dobrudzsában, a Besszarábiában állomásozó 
román haderőt azonban, amelyet az orosz bolsevikokkal 
szemben kívántak felhasználni, Bukarest irányítása alatt 
hagyták. Romániát súlyos háborús jóvátétel fizetésére kö
telezték, valamint szabad átvonulást kellett biztosítani a
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központi hatalmak csapatai számára egy jövőbeli oroszok 
elleni támadás esetére.16 Sajátos békeszerződés született 
az újonnan függetlenné vált Finnország és Németország 
között. Az Orosz Birodalomtól elszakadó és önállóságát
1917. december 6-án deklaráló volt Finn Nagyhercegsé
get egy hónapon belül a skandináv államok és Franciaor
szág is elismerte, Berlin azonban az új államot, elsősorban 
gazdasági és katonai-stratégiai okokból saját érdekszfé
rájába kívánta vonni. 1918. március 7-én a német fővá
rosban békeszerződést írtak alá, áprilisban pedig német 
csapatok érkeztek az országba a bolsevikok ellen harcoló 
Mannerheim tábornok vezette finn nacionalista erők meg
segítésére. Ekkor alapozták meg a német-finn gazdasági 
és katonai együttműködést, melyet a második világháború 
éveiben csak fel kellett újítani.

Az 1918 elején megkötött négy békeszerződéssel 
(orosz, ukrán, román, finn) Németország és a központi 
hatalmak keleti pozíciói jelentősen megerősödtek -  az el
foglalt és szövetségessé tett államok gazdaságát a német 
haditermelés szolgálatába állították. Mindezeken túl a né
metek Oroszország déli részén támogatták a bolsevikok 
ellen harcoló fehérgárdistákat és a fekete-tengeri orosz 
flotta átadását is követelték. A Novorosszijszkben állo
másozó flottát a bolsevikok megvédeni nem tudták, ezért
1918. június 18-án elsüllyesztették. Mindezek mellett és 
a központi hatalmak átmeneti keleti sikerei ellenére min
denki tisztában volt azzal, hogy a háború végső kimenete
le a nyugati front harcaitól függ.

A Szövetséges és Társult Hatalmak 
háború utáni tervei és 
a békekonferencia működési elvei
1918 nyarára egyértelművé vált, hogy az antant szövet
séges országok nagyobb katonai tartalékokkal rendelkez
nek, ennek megfelelően győzelmük csak idő kérdése volt. 
A nyugati frontra felvonuló nagy létszámú antant haderő, 
a tengeri utánpótlási vonalak viszonylag zavartalan mű
ködése és az Egyesült Államok jelenléte lehetőséget adott 
arra, hogy az antant szövetség vezetői távolabbi -  a hábo
rú utáni -  célokat fogalmazzanak meg. Törökország fel
osztásában már korábban és titokban megegyezésre jutot
tak (Sykes-Picot-egyezmény),11 1918 nyarára elfogadták a 
Szovjet-Oroszország elleni antant intervenciót és az Oszt
rák-Magyar Monarchia felosztásának tervét is. A Mo
narchia emigráns és hazai nemzetiségi vezetői az 1918. 
április 8-án Rómában megnyílt kongresszuson kinyilvá
nították, hogy nem kívánnak tovább a Monarchia keretein 
belül élni, és önálló államiságot követelnek.18 Különösen 
a cseh nemzeti mozgalom aktivizálódott. 1918. május 
15-én Prágában a cseh Nemzeti Színház alapításának öt
venedik évfordulóján megismétlődött a római kongresz- 
szus, a szerb, szlovák, román, horvát, lengyel és olasz 
nemzetiségi vezetők közösen ünnepeltek a csehekkel. 
A francia és brit kormány 1918 nyarán elfogadta a Mo
narchia felosztásának elképzelését, amely döntésüket több 
szempont is motiválta. Egyrészt az Osztrák-Magyar Mo
narchia helyén létrejövő kis államok láncolatát az önálló
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balti államokkal és Lengyelországgal együtt megfelelő 
védővonalnak, „egészségügyi folyosónak” (cordon sani- 
taire) tartották a szovjet bolsevizmus európai elterjedésé
vel szemben, másrészt a leendő új államok kisnemzeti na
cionalizmusát elég erősnek képzelték az Osztrák-Magyar 
Monarchia újjáéledésének megakadályozására. Továbbá 
az új államok létének biztosításával lehetőség nyílt a fran
cia és brit nagyhatalmi érdekszféra közép-európai és bal
káni kiterjesztésére. Ennek megfelelően London és Párizs 
támogatta a római kongresszus határozatait és a nemzeti
ségi politikusokat. Hosszabb tétovázás után ugyanígy fog
lalt állást az Egyesült Államok kormánya is. 1918. június 
3-án a Legfelsőbb Haditanács harmadik, Versailles-ban 
tartott ülésén a francia, angol, olasz és amerikai kormá
nyok háborús célként határozták meg a független lengyel, 
csehszlovák és jugoszláv állam felállítását. A Párizsban 
működő Csehszlovák Nemzeti Tanácsot (Edvard Benes és 
Thomas Masaryk irányításával) gyakorlatilag hadviselő 
csehszlovák kormányként kezelték. Az Osztrák-Magyar 
Monarchia léte ettől fogva a végső antant győzelem idő
pontjától függött.19

A nagy háború során elszenvedett rendkívüli emberi 
és anyagi veszteségek miatt a győztes szövetség tagjai -  
sokszor bosszúvágytól vezérelve -  teljes mértékben érvé
nyesíteni kívánták akaratukat a központi hatalmak vesztes 
államai fölött. Ez az európai történelemben nem jelentett 
újdonságot, a „győztes mindent visz” alapelv ellenére 
azonban rövid időn belül mindig helyreállt a kontinentális 
egyensúly, mert ez minden korábbi hadviselő félnek köl
csönösen érdekében állt. Ez történt a spanyol örökösödési 
háborút lezáró utrechti béke (1113) után, vagy a fran
cia forradalom és a napóleoni kor háborúit lezáró bécsi 
kongresszuson (1815) kialakított Szent Szövetség rend
szerén belül. Az esély 1919 elején is megvolt arra, hogy 
méltányos békerendszer szülessen, vagyis újra működ
jön a 19. századi diplomácia egyik alapelve, a kompen
zációs politika. Az elvi alapokat ehhez Woodrow Wilson 
amerikai elnök 1918. január 8-i kongresszusi üzenetében 
megfogalmazott 14 pontja adta, amely jórészt a közvéle
ménynek szánt propagandafogásként az összeülő Párizs 
környéki békekonferenciák látszólagos zsinórmértéke 
lett. Az amerikai rendezési elképzelés a nemzeti önren
delkezés, a politikai-gazdasági szuverenitás, valamint 
a liberális kereskedelempolitika (szabadkereskedelem) 
ötvözetéből kívánta újraalkotni Európát. A békekonfe
renciák mottójaként hangoztatott nemzeti önrendelkezés 
elvét könnyebb volt definiálni, mint a gyakorlatban mű
ködtetni. A népek és nemzetek szuverén jogát arra, hogy 
önálló államot alkothassanak az általuk kívánt formában, 
valójában a győztes nagyhatalmak és kisebb szövetsé
geseik csak önmagukra értelmezték. A wilsoni program 
demokratikus megoldásokat javasolt olyan vitás kérdé
sekre, mint a vegyes etnikai összetételű területek hova
tartozása (népszavazást kell tartani az ott élő lakosság 
körében), az újonnan létrejött államok közötti konfliktu
sok kezelése (fel kell állítani egy nemzetközi szervezetet, 
a Népszövetséget), a nemzeti kisebbségek jogainak biz
tosítása (jogaikat minden békeszerződésbe bele kell fog
lalni).20
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A békekonferencia a gyarmatok tekintetében elsősorban 
a britek érdekeit vette figyelembe, amikor népszövetsé
gi mandátumterületeket jelöltek ki brit (Irak, Palesztina, 
Transzjordánia), francia (Szíria, Libanon) és japán (a volt 
német gyarmat csendes-óceáni szigetek) gyámsággal. Az 
egész rendszert a Genfben székelő Népszövetségnek kel
lett felügyelnie, amely nem rendelkezett önálló fegyveres 
erővel, és a tagállamok közötti konfliktusok esetén csak 
ajánlásokat tehetett az illető kormányoknak. A Népszövet
séghez érkezett panaszok zöme az új európai határok miatt 
a nemzeti kisebbségek -  a németek és a magyarok -  sérel
meit tartalmazták. A nemzetközi szervezet büntetőintézke
déseket, szankciókat is kiszabhatott a népszövetségi alap
elvek megsértőire, de azok betartását nem kényszeríthette 
ki.21 Határozatot hoztak egy állandó nemzetközi bíróság 
felállításáról hágai központtal, és népszövetségi gyorsse
gélyben részesítették a háború után leginkább csőd szélén 
álló országokat (Ausztria, Bulgária). A Párizs környéki 
békerendszer hibái már a kortársak előtt is nyilvánvalóak 
voltak. A brit békedelegáció gazdasági szakértője, John 
Maynand Keynes által még 1919-ben írt és számos nyelv
re, köztük magyarra is lefordított rövid könyve (A béke 
gazdasági következményei) arra hívta fel a figyelmet, 
hogy a háború utáni Európa ilyen békékkel gazdaságilag 
működésképtelenné válik. A jóvátételek túlzottak, a győz
tesek döntéseinél csak a bosszúvágy és a politikai szem
pontok domináltak. Keynes szerint mindez előrevetíti az 
újabb konfliktusokat, amelyből csak idő kérdése, hogy 
mikor alakul ki a következő háború. Az új európai hatá
rokkal létrejött kisállamiság rendszerét belső feszültségek 
is terhelték, mert a kisnemzeti nacionalizmusok egymás 
ellen irányultak, így az új határok mentén gyorsan kiala
kultak a konfliktusos zónák. Az etnikai többség elvét a ha
tárok meghúzásánál még ott sem vették figyelembe, ahol 
arra lehetőség volt (Szudéta-vidék, a Felvidék déli része, 
Erdély nyugati pereme). A nemzeti önrendelkezés wilsoni 
elvét a győztesek csak saját magukra nézve tartották érvé
nyesnek, és ez a látványos megkülönböztetés csak tovább 
erősítette a vesztesek revansvágyát. Mindez a közép- és 
kelet-európai térségben létrejött nagyhatalmi vákuummal 
együtt a fokozatosan megerősödő Németország befolyá
sát készítette elő. A békeszerződésekkel kapcsolatban né
hány területen megtartott népszavazás csak szabályerősítő 
kivételt jelentett, mert a wilsoni elvek minden vitatott és 
etnikailag kevert terület esetében javasolták azt.

Az Egyesült Államok kongresszusa végül nem rati
fikálta a békeszerződéseket, mert a Nemzetek Szövet
ségének számos alapelvét az amerikai alkotmánnyal el
lentétesnek találták. Elismerték viszont a világtengerek 
erőviszonyait és a flották egymáshoz viszonyított ere
jét szabályozó 1921-es washingtoni flottaegyezményt, 
amelyhez a következő évben még három egyezményt 
csatoltak. A flottaegyezmény megszabta az öt győztes vi
lághatalom flottaerejét, eszerint az Egyesült Államok és a 
Brit Birodalom egyenként 525 ezer, Japán 315 ezer, Fran
ciaország és Olaszország 175-175 ezer tonna vízkiszorítá- 
sú flottát tarthat fegyverben. A négyhatalmi és a kilencha-

talmi egyezmények a csendes-óceáni érdekszférák pontos 
elhatárolását, valamint Kína függetlenségét biztosították, 
míg az ún. Santung-szerződésben Japán visszaadta Kí
nának a Santung-félszigetet Csingtao kikötőjével együtt. 
Míg az amerikaiak a háború utáni rendezésben csak bizo
nyos területeken vettek részt, addig a szovjet bolsevikok 
képviselőit meg sem hívták a béketárgyalásokra. Így a lét
rejövő új keleti nagyhatalom, a Szovjetunió kimaradt a há
ború utáni rendezésből. Ennek nem egyszerűen ideológiai 
okai voltak (bolsevizmus ellenesség), hanem az is, hogy 
az antant szövetségesek így akarták büntetni az oroszokat, 
amiért 1918-ben kiléptek a háborúból. A békekonferencia 
idején még nem volt sejthető, hogy a jövőbeli Európa és a 
világ sorsát alapvetően meghatározó két nagyhatalom ma
radt ki átmenetileg a kontinens ügyeiből. A hagyományos 
európai nagyhatalmi egyensúly keleti tartópillére kiesett, 
a kontinens nyugati része pedig az amerikaiak gazdasági 
függőségébe került. A békekonferencia elhibázott dönté
sei természetesen hozzájárultak az újabb háború kirobba
násához, de nem a Párizs környéki békék rendszere volt az 
egyedüli és döntő oka a második világháború kitörésének.
Az 1919 és 1939 közötti európai események, a nagyhatal
mi politika átalakulása, a világválság hatásai, a náci22 és a 
szovjet bolsevik eszmék elterjedése és rivalizálása nélkül 
önmagában a békerendszer nem válhatott volna háborús 
okká. Az 1939-ben kitört háború nem elsősorban az 1919- 
es békekonferencián meghozott intézkedések és megálla
podások, hanem az azt követő két évtized elhibázott vagy 
meg nem hozott politikai, diplomáciai, katonai döntései
nek a következménye volt.

Összegzés
Az új országhatárok emberek millióinak életét változtatták 
meg, a háborús kiábrándultság, a veszteségek, a gazda
sági káosz szinte minden országban forradalmi helyzetet 
teremtett. Az első világháború utáni általános forradalmi 
hullám nagyrészt az első világháború hatásaként értel
mezhető, mint ahogyan az is, hogy új, sokszor szélsősé
ges politikai erők jelentek meg a különböző országokban.
A parasztság politikai fellépése mellett a szélsőjobboldali 
eszméket képviselők és a kommunisták, valamint a szo
ciáldemokraták is részt kértek a hatalomból. 1918 után 
Európában széles körben elterjedt az a vélekedés, hogy 
a hagyományos politikai elitek megbuktak, új eszmékre, 
berendezkedésre van szükség, tömegigénnyé vált a poli
tikában való részvétel. Mindemellett emberek millióinak 
alakult át gyökeresen a szemléletmódja, világnézete, mert 
a háború gyorsan és kíméletlenül relatívvá tette az addi
gi értékrendet. A távoli frontokon szolgáló vagy hadifog
ságba esett katonák nemcsak új népeket, eddig ismeretlen 
országokat, szokásokat ismertek meg, de hazatérve hábo
rús erőfeszítéseik jogán nagyobb beleszólást követeltek 
egyéni és közösségi életük alakításába. A világ 1918 után 
szinte mindenben megváltozott, de ez a változás az első 
évtizedben még aligha volt érezhető. A háború utáni zava
ros viszonyok jeleként 1921-ben éles vita bontakozott ki 
a franciák és a britek között a jóvátételek ügyében, melyet
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végül 132 milliárd aranymárkában jelöltek meg, s mindezt 
a németeknek 37 év alatt kellett megfizetni.23 A legfőbb 
probléma továbbra is Európa gazdasági működésképtelen
sége volt. Ennek jellemző vonásaként a német nagytőke 
képviselői minden eszközzel szabotálták a békeszerződés 
gazdasági és pénzügyi előírásainak végrehajtását, főként a 
szénszállításokat. Az amerikai gazdaság ekkor látványo
san kivonult az európai ügyekből, a franciák pedig a hábo
rús károk miatt sem voltak képesek lendületet adni a kon
tinens gazdaságának. Ebben a helyzetben a britek léptek 
fel kezdeményezőleg, azzal a nem titkolt céllal, hogy egy 
európai font sterling övezet megvalósításával London vá
lik az európai gazdaság motorjává. A jóvátételi ügyek ren

Jog_________
dezését és a brit szándékokat kívánta szolgálni az 1922. 
április 10-én Genovában megnyílt gazdasági konferencia, 
ahol a vesztes államok mellett a szovjetek is képviseltet
ték magukat. A látványos kudarccal végződő tanácskozás 
egyetlen hozadéka az volt, hogy a Genova melletti Rapal- 
lóban a német és a szovjet küldöttség vezetője (Walther 
Rathenau és Georgij Vasziljevics Csicserin) megegyezett 
a diplomáciai kapcsolatok felvételében,24 megalapozva 
ezzel az egészen 1941-ig harmonikusnak és kölcsönösen 
előnyösnek mondható szovjet-német viszonyt.

BARTA, Róbert

Der Erste Weltkrieg in der Geschichte der internationalen Beziehungen
(Zusammenfassung)

Der Aufsatz befasst sich mit den historischen Grundla- 
gen der Diplomatie des Grossen Krieges, den diplomati- 
schen Knotenpunkten und Erscheinungsformen im Laufe 
des Krieges, mit besonderer Rücksicht auf die Rolle des 
Krieges über die Entwicklung der modernen Diploma
tie. Der Verfasser betont die Umwandlung der Realpoli- 
tik Bismarcks und Disraelis zur Weltpolitik, als eine der 
wichtigsten Voraussetzungen der Vorkriegszeit, und diese 
Weltpolitik konnte und wollte die gewaltsamen Macht- 
bestrebungen nicht zurückhalten. In der Kriegszeit fand 
nicht nur die Veranderung des europaischen Bündnis- 
systems auf der verschiedenen Ebenen der Diplomatie, 
sondern die Friedensinitiativen statt. Der Kriegseintritt 
der Vereinigten Staaten und der Sonderfrieden mit Russ- 
land bedeuteten die Wende in der Kriegsdiplomatie. Die 
Triple Entente und die Alliierte haben ihre endgültigen 
Entscheidungen über die Nachkriegsentwicklung der Mit-

telmachte erst in 1918 getroffen. Der Aufsatz überblickt 
die wichtigsten Vorstellungen der Entente im Laufe der 
Kriegs- bzw. Nachkriegszeit, das Verfahren und Fehler 
der Friedenskonferenz. Mit Rücksicht auf diesen Fehler 
kann man hervorheben, dass das Friedenssystem weder 
den Besiegten, noch den Siegern günstig war, denn die 
letzteren waren unfahig um dieses System und diesen 
neu erzeugten Trend in der Diplomatie weiter zu beste- 
hen lassen. Daraus folgte, dass die komplexen Wirkungen 
des „Grossen Krieges” eröffneten das „kurze 20. Jahrhun- 
dert”, oder „das Jahrhundert der Kriege” Dieses Zeital- 
ter war nicht anders, laut zahlreicher Historiker, als eine 
Reihe permanenter und global gewordener militarischer 
Auseinandersetzungen, mit schwankenden Motiven, Teil- 
nehmern, Kriegsschauplatzen und Folgen, die die interna- 
tionalen Beziehungen des 20. Jahrhunderts von richtungs- 
weisender Bedeutung betroffen und verandert hatten.
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A  Tisza Kálmán bukásával kezdődő időszakot a tör
téneti irodalom jelentős része a „dualizmus vál
ságperiódusa” címmel jellemzi. Teszi ezt abból 

a kiindulópontból, hogy egy hosszas nyugalmi periódust 
követően, a rendszer jellegét meghatározó politikus tá
vozásával élesen jelennek meg az általa kellő figyelem
re nem méltatott vagy éppen csak rövid távra megoldott 
-  illetve annak tekintett -  problémák. A feltűnő az, hogy 
a politikai elit nem ismeri fel ezen problémák mélyebb 
társadalmi összefüggéseit, vagy éppen nincsenek hosszú 
távú válaszai a felvetődő kérdésekre. Tisza bukását a ko
rábbi miniszterelnökökhöz hasonlóan csupán személyes 
bukásaként élték meg. A választásokat eddig különösebb 
megerőltetés nélkül megnyerő Szabadelvű Párt Tisza kor
látlan hatalma alatt állt, és bár rendelkezett tehetséges 
politikusokkal, ezek egyike sem dolgozott ki összefüggő 
tervet a szükséges gazdasági, politikai, illetve társadalmi 
változtatásokra.

Az 1890-es évek első felének politikáját, vagyis a kor
mányok mozgásterét többnyire az egyházpolitikai viták 
határozták meg, amiket sikerült ekkor véglegesen rendez
ni. Szapáry és Wekerle első kormánya idején egyre ha
tározottabb követelésekkel jelentkeztek a nemzetiségek. 
Szintén elvi döntést kívánt a gazdasági közösség kérdése, 
az ellenzék pedig egyre markánsabb nemzeti követelé
sekkel lépett fel. A másfél évtizedes nyugalmat követő fe
szültségek a kormánypártot is megviselték, a korábbi sze
mélyfüggő egysége megbomlott, a „válság” megoldására 
a vezetői más-más megoldásokban gondolkodtak.

A korábban balközépi, ekkor azonban már a kiegye
zést támogató, feltétlen királyhűségéről, megbízható kép
viselőházi elnöki tevékenységéről ismert Bánfly Dezső 
éppen a kormánypárti elit elhasználódásának, a pillanat
nyi bizonytalanságnak köszönhette miniszterelnöki kine
vezését. Liberalizmusát bizonyítandó elfogadtatta a már 
korábban kidolgozott utolsó egyházpolitikai törvényeket. 
A pápai nuncius ügyetlenségét kihasználva az uralkodó
nál elérte a 14 éve regnáló közös külügyminiszter menesz
tését, majd ügyesen élt a Millennium megünneplésében 
rejlő propaganda lehetőségével. A nemzetiségekkel szem-

Csapó Csaba

Válságperiódus, háborús 
feszültség vagy 
a kiútkeresés új útjai? 
Magyar belpolitika az 
I. világháború előtt1

beni fellépése miatt az utókor által sovinisztának tartott, 
magát azonban nemzetinek nevező politikus nézetei is 
sokáig segítették hatalma megőrzésében. Véleménye sze
rint vagy megvalósul a magyar nemzetállam, vagy el kell 
esnie a szláv és román tengerben. Indokolt tehát azok saj
tó- és gyülekezési szabadságának korlátozása, iskoláinak 
ellenőrzése, a névmagyarosítás kiterjesztése. Ezzel sokáig 
sikerült a kormánypártot -  illetve legalábbis annak a két 
Tisza által uralt derékhadát -  a maga oldalára állítania. 
Bukását végül a 10 évente megújított gazdasági kiegyezés 
körüli csatározások és az ezt követő ellenzéki obstrukció 
okozta. A kihívásokra adott egyik lehetséges kormánypár
ti válasz, a Bánfly által képviselt erőszakos megoldás nem 
váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A megfélemlítés 
még erősebb, szervezettebb ellenállást váltott ki, törvény
telen megoldásokra pedig a kormánypárt ekkor még nem 
gondolt.

A magyarországi válságot tovább fokozta, hogy a biro
dalom másik felében is véget ért a Taaffe által biztosított 
nyugalmi időszak. 1893-1900 között öt kormány váltot
ta egymást, az obstrukció az osztrák parlament munkáját 
is lehetetlenné tette. Birodalmi szintű problémát jelentett 
továbbá, hogy ebben a helyzetben a régóta halogatott had
erőfejlesztést egyik ország kormánya sem merte a parla
ment elé terjeszteni. Ebben a helyzetben az uralkodó olyan 
elnököt keresett a magyar kormány élére, aki összefogja a
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