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Az I. világháborút lezáró békekonferencia központi kérdései, a 

békeszerződések tartalma és értékelése 

 

A konferencia résztvevői és működési elvei 

 

A párizsi békekonferencia 1919. január 18-án kezdte meg működését a Versailles-i királyi 

palota tükörtermében, ugyanott és ugyanazon a napon, ahol és amikor a Német Császárságot 

1871-ben kikiáltották. Huszonhét1 állam képviseltette magát.2  

 

A konferencia résztvevői között különbséget tettek aszerint, hogy „általános” vagy „részleges” 

érdekeltségű államok-e. Az „általános” érdekeltségű államok kategóriájába öt ország 

tartozott: az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Franciaország, Olaszország és Japán. Az 

ő képviselőikből kerültek ki a konferencia bizottságai. A „részleges” érdekeltségű országok 

képviselőinek joga odáig terjedt, hogy a bizottságok meghallgatták álláspontjukat az őket érintő 

kérdésekről. A konferencián részt nem vevő államok szintén két táborra bomlottak: a 

semleges államokra, amelyekkel a konferencia nem foglalkozott, és a vesztesekre, akiket nem 

hívtak meg a konferenciára, és megfosztották őket a lehetőségtől, hogy nézeteiket hivatalosan 

a konferencia résztvevői elé tárják. Csak a már elkészített szerződéstervezetre reflektálhattak. 

A konferencia szerkezete és eljárási módja nyújtott alapot ahhoz, hogy a vesztes államok 

képviselői a továbbiakban diktált békéről, illetve békediktátumról beszéljenek.3  

 

A konferenciát a „négy nagy” irányította: Lloyd George, brit miniszterelnök; Woodrow 

Wilson, amerikai elnök; Georges Clemenceau, francia miniszterelnök és Vittorio Emanuele 

Orlando, olasz miniszterelnök. A belőlük álló legfelső tanács volt a konferencia legmagasabb 

szintű szerve. Ezen felül létezett még az ötök tanácsa, amely a legfelső tanács tagjaiból és 

Japán kormányfőből, Hara Takasiból állt. Megemlítendő továbbá a tízek tanácsa, amely az 

ötök tanácsának tagjaiból és országaik külügyminisztereiből állt. A legfelső tanács 1919. június 

28-ig, a versailles-i szerződés aláírásáig működött, és ezzel lényegében maga a békekonferencia 

is véget ért. Ahogy azonban arra Ormos Mária is rámutat, a munkálatokat teljesen nem lehetett 

felfüggeszteni, hiszen Németországon kívül a többi vesztes országgal még nem írták alá a 

békeszerződéseket4. 

 

                                                
1 A részt vevő államok számában nincsen teljes egyetértés, Ormos Mária és Németh István harminckét országot 

említ (bennük a brit domíniumokat). Lásd Ormos Mária - Majoros István: Európa a nemzetközi küzdőtéren 

Osiris Kiadó Budapest, 2003. 252.o. és Németh István (szerk.): 20. századi egyetemes történet. I. Európa. Osiris 

Kiadó Budapest, 2005.43.o. 
2 Romsics Ignác: A 20. század rövid története Rubicon-könyvek Rubikon-Ház Bt. 2007.106.o. 
3 Ormos Mária - Majoros István: Európa a nemzetközi küzdőtéren Osiris Kiadó Budapest, 2003. 252-253.o. 
4 Ormos Mária - Majoros István: Európa a nemzetközi küzdőtéren Osiris Kiadó Budapest, 2003. 253.o. 
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A „négy nagy”: Lloyd George, Vittorio Emanuele Orlando, Georges Clemenceau és Woodrow Wilson  

(balról jobbra) 

Forrás: https://mult-kor.hu/20140604_1920_junius_4_egy_gyasznap_kronikaja?print=1 (2020.09.22.) 

 

Minthogy a konferenciát megelőzően nem fogadtak el együttesen semmilyen napirendet, a 

delegációk anélkül érkeztek, hogy tudták volna, milyen sorrendben kerülnek terítékre a konkrét 

kérdések. Így a békekonferencia végén 58 különböző bizottság alakult, legtöbbjük területi 

kérdésekkel foglalkozott. Ezen kívül voltak olyan bizottságok, amelyek a háborús 

felelősséggel, a háborús bűnösökkel, a jóvátétellel, a kikötőkkel és vízi utakkal, valamint a 

Nemzetek Szövetségével foglalkoztak.  

 

A wilsoni elvek és a párizsi békekonferencia 

 

A 14 pontot Wilson amerikai elnöknek a Kongresszushoz intézett 1918. január 8-i üzenete 

tartalmazta, amelyben az elnök vázolta az USA háború utáni nemzetközi rendszerre, valamint 

a tartós és igazságos békére vonatkozó elképzeléseit, amelyek egyben a nemzetközi viszonyok 

idealista elméletének alapját is képezték.  

Wilson a breszt - litovszki béketárgyalások5 megindulása után hirdette meg 14 pontból álló 

békeprogramját, amelyet az alábbiak szerint foglalhatunk össze:  

 

- a titkos diplomácia megszüntetése; 

- a tengeri hajózás szabadsága; 

- a nemzetközi kereskedelem egyenlősége, gazdasági korlátozások megszüntetése; 

- a fegyverkezés csökkentése; 

- a gyarmati igényekről való pártatlan döntés; 

- a központi hatalmak által megszállt orosz területek kiürítése; 

- Belgium függetlenségének helyreállítása; 

- a megszállt francia területek kiürítése, Elzász és Lotaringia Franciaországhoz csatolása; 

- az olasz határoknak a nemzeti elv alapján való kiigazítása; 

- az Osztrák–Magyar Monarchia népeinek autonóm fejlődése; 

- Románia, Szerbia és Montenegró kiürítése, Szerbiának tengeri kijárat juttatása, a balkáni 

államok határainak a nemzeti választóvonalak szerinti átrendezése; 

- az Oszmán Birodalom alatt élő népek autonóm fejlődésének biztosítása és a Dardanellák 

megnyitása; 

                                                
5 Németország és Szovjet-Oroszország közötti béketárgyalások 2017 novemberétől. 

https://mult-kor.hu/20140604_1920_junius_4_egy_gyasznap_kronikaja?print=1
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- független, tengeri kijárattal bíró lengyel állam létrehozása; 

- a Nemzetek Szövetségének felállítása.6 

 

Az Egyesült Államok szövetségesei kelletlenül fogadták Wilson javaslatait, ugyanakkor 

Washington további támogatásának biztosítása érdekében nyíltan nem zárkóztak el a 14 pont 

megvalósításától, és propagandájukban széles teret biztosítottak az elnök által megfogalmazott 

elveknek, első sorban a nemzeti önrendelkezés elvének. A wilsoni pontokat a központi 

hatalmak közvéleménye pozitívan fogadta, az 1918 novemberében aláírt kapituláció után 

azonban hamar kiderült, hogy a győztesek csupán paravánként használják az idealista politikus 

javaslatait. Az antant hatalmi érdekeinek árnyékában a nemes eszmék üres szólamokká váltak, 

amelyeket gyakran éppen a wilsoni pontokkal gyökeresen ellentétes szellemiségű döntések 

elkendőzése érdekében hangoztattak.7 

 

A konferencia központi témái 

 

A konferencia működése során a legtöbb nézeteltérést és vitát az ún. német kérdés váltotta ki. 

A francia politikai vezetők arra törekedtek, hogy hazájukat tökéletes biztonságba helyezzék egy 

esetleges újabb német támadással szemben. Az alapjában véve jogos óhajt azonban végletes 

követelésekkel kívánták elérni. A terv része volt a német gazdaság tönkretétele, elsősorban 

azon az alapon, hogy megfosszák energiaforrásaitól, mindenekelőtt a széntől, valamint vas- és 

acéltermelésének 30-40 %-ától. Ezért Németországot maximálisan csorbítani akarták 

területileg, méghozzá nem csak Franciaország, hanem Lengyelország javára is, hatalmas 

jóvátételt követeltek, szén-és vasbányáinak jelentős részét ki akarták sajátítani, a német haderőt 

a minimumra akarták csökkenteni.  

1919 márciusára azonban világossá vált, hogy e program megvalósításához sem Nagy-

Britannia, sem az USA nem nyújt segédkezet, aminek több oka is volt: 

1. nem akartak segédkezet nyújtani egy kontinentális francia túlhatalom kialakításához. 

2. még ha Nagy-Britannia érdekelt volt is a német terjeszkedés korlátozásában, abban 

már semmiképp nem volt az, hogy a legfontosabb kontinentális gazdasági partnere, a 

német gazdaság összeroppanjon. 

3. mindezek mellett felmerült a német szerep fontossága a bolsevik veszély 

ellensúlyozására. 

A fentiek következtében Franciaország nem kaphatta meg örökre a Saar-vidéket, nem érhette 

el, hogy a határt a Rajnánál jelöljék ki, ahogy azt sem, hogy létrehozzanak egy Rajna-menti 

pufferállamot. Clemenceau-nak, hacsak nem akarta felmondani a szövetségi kapcsolatokat, 

kompromisszumokba kellett beletörődnie, ezek viszont tartalmazták többek között annak 

kimondását is, hogy Ausztria nem csatlakozhat Németországhoz. Továbbá Franciaország 

                                                
6 A Tizennégy pont. Wilson amerikai elnök kongresszusi üzenete a békekötés feltételeiről. Washington D.C. 

1918. január 8. In: Romsics Ignác: A 20. század rövid története Rubicon-könyvek Rubikon-Ház Bt. 2007. 94.o. 
7 Tarján M. Tamás: 1918. január 8. | Wilson amerikai elnök meghirdeti 14 pontját 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1918_januar_8_wilson_amerikai_elnok_meghirdeti_14_pontjat/ 

(2020.08.17.) 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1918_januar_8_wilson_amerikai_elnok_meghirdeti_14_pontjat/
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ígéretet kapott egy angol – amerikai garanciára határainak biztonságát illetően, ez azonban 

sosem volt több ígéretnél az USA izolációs külpolitikája miatt.8  

Az olasz probléma lényege abban állt, hogy 1915-ben Franciaország és Nagy-Britannia, 

amikor égető szükség volt  rá, hogy az olasz hadsereg beszálljon az antant oldalán a háborúba,  

a londoni titkos szerződésben messzemenő ígéreteket tettek Olaszországnak, ezeket azonban a 

háború vége felé már legszívesebben elfelejtette volna mind az angol, mind a francia kormány. 

Az ígéretek ugyanis szöges ellentétben álltak egy másik szövetségesük, Szerbia érdekeivel. A 

kínos helyzetből az kínált kiutat, hogy az amerikai elnök elvi okokból elítélte a titkos 

diplomáciát, és nem ismerte el az ilyen módon kötött szerződések érvényességét. Ráadásul 

Wilson meg volt győződve róla, hogy mindennemű pánszláv összefogással szemben az a 

legjobb védekezés, ha a dunai-balkáni övezetben messzemenően figyelembe veszik a szláv 

nemzetek érdekeit. Ezért az amerikai delegáció keményen fellépett az olasz igények korlátozása 

mellett. Emiatt Orlando miniszterelnök márciusban elhagyta a konferenciát, de miután 

kénytelen volt belátni, hogy távolléte Olaszország sorsán inkább ront, néhány hét múlva mégis 

visszatért. Az olaszok végül Dél-Tirol és egy viszonylag kis terjedelmű parti övezet (Isztria, 

Trieszt és néhány dalmát sziget) Olaszországhoz való csatolását tudták elérni, de nem 

elégítették ki sem Dalmácia egészére vagy nagy részére, sem az afrikai német 

gyarmatokra irányuló igényeiket.9  

A közép-európai térségben a lengyel határok kialakítása okozott nagy gondot. A franciák által 

tervezett nyugati határt ugyanis a Lloyd George a túl sok német lakos átcsatolása miatt 

veszélyesnek tartotta. 1919. december 8-án a brit külügyminiszter, George Curzon javasolt 

ugyan egy vonalat, amely véleménye szerint megfelelt az etnikai viszonyoknak, ezt a vonalat 

azonban csak a II. vh-t követően vették figyelembe. Hosszas viták után úgy oldották meg a 

kérdést, hogy Lengyelországot tengeri kikötőhöz juttatták Gdansk / Danzig (szabad 

város, majd Népszövetségi fennhatóság alá került) és a korridor révén. Lengyelország 

keleti határaival még több probléma volt, azok csak a Szovjet-Oroszországgal folytatott harcok 

eredményeként alakult ki 1920-ban. Csehszlovákia és Lengyelország között Teschen vidéke 

miatt alakult ki konfliktus, amelyet csak erős diplomáciai nyomás és több antantmisszió 

közreműködésével sikerült rendezni, Csehszlovákia javára.10  

 

A vesztes országokkal kötött békeszerződések 

 

Németország- 1919. június 28. Versailles 

 

A német békeszerződés 15 fejezetből és 440 cikkelyből állt. A területi rendelkezések 

értelmében Németország minden határán veszített területeket. Elzász-Lotaringia visszakerült 

Franciaországhoz, Eupen-Malmedy és Moresnet Belgiumé, Schlesswig-Holstein északi 

része Dániáé lett. A közel százötven éves megszakítottság után ismét függetlenné vált 

Lengyelországhoz került Felső-Szilézia, valamint Pomeránia és Nyugat-Poroszország egy 

része,  egy olyan földnyelvvel (korridor), amely összeköttetést biztosított számára a 

                                                
8 Ormos Mária - Majoros István: Európa a nemzetközi küzdőtéren Osiris Kiadó Budapest, 2003. 253-254.o. 
9 Uo. 255.o. 
10 Uo. 258.o. 
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tengerrel Gdansk/Danzig kikötője révén. Következésképpen Kelet-Poroszország 

Németország része maradt, de megközelíteni csak tengeren lehetett. A nyersanyagokban 

gazdag Saar-vidék a Nemzetek Szövetsége irányítása alá került, azzal hogy a terület 

hovatartozásáról 15 év múlva népszavazást kell tartani. A Franciaországgal határos 

Rajna-vidéket demilitarizálták, azaz mintegy 50 kilométeres határmenti sávban lerombolták 

a német erődítményeket, német katona nem léphetett a területre. Németország gyarmatai mint 

népszövetségi mandátumterületek a győztesekhez kerültek: Kamerunt és Togót Anglia és 

Franciaország osztotta fel egymás között, Német-Délnyugat-Afrika a Dél-Afrikai Unióé 

lett, Német-Kelet-Afrika Anglia, kisebb részben Belgium és Portugália igazgatása alá 

került, Új-Guinea mandátumát Ausztrália, Nyugat-Szamoáét pedig Új-Zéland kapta 

meg, a csendes-óceáni szigetek és a Santung-félsziget pedig Japánhoz került. 

A német békeszerződés területi intézkedési kimondták az Anschluss tilalmát, azaz Ausztria 

Németországhoz csatlakozásának tilalmát.11  

A szerződés fegyveres erőkre vonatkozó rendelkezései értelmében a német hadsereg 

létszámát 100 ezer főben maximalizálták, megtiltották az általános hadkötelezettséget, 

nehéztüzérség létesítését és modern fegyvernemek alkalmazását, valamint előírták minden 

hadianyag kiszolgáltatását.12 

A jóvátételre vonatkozó cikkelyek arra kötelezték Németországot, hogy megtérítse az antant 

hatalmaknak okozott károkat, a jóvátétel teljes összegét azonban nem határozta meg a 

békeszerződés, ezt a jóvátételi bizottságra bízta. Maga a békeszerződés 20 milliárd aranymárka 

azonnali megfizetésére kötelezte Németországot, ezen kívül ki kellett szolgáltatnia 

kereskedelmi flottáját és le kellett mondania a külföldi német tulajdonokról.13 

A korábbi nemzetközi joggyakorlattól eltérően a német békeszerződés büntető 

rendelkezéseket is tartalmazott, kimondta Németország felelősségét és előírta, hogy II. 

Vilmos német császárt a nemzetközi szokások durva megsértése miatt felelősségre kell vonni 

és ki kell szolgáltatni mindazokat, akik a háború törvényeinek és szokásainak megsértésével 

gyanúsíthatók.14 

 

Ausztria- 1919. szeptember 10. Saint Germain en Laye 

 

A békeszerződés területi rendelkezései értelmében az Osztrák-Magyar Monarchia 

birodalmi tanácsában képviselt országok és tartományok elkerültek Ausztriától, és az új 

állam Német-Ausztriára zsugorodott. Az Osztrák-Magyar Monarchia egykori területén 

Ausztria, Magyarország, Csehszlovákia, Lengyelország, Románia, a Szerb-Horvát-

Szlovén Királyság és Olaszország osztozott. Krajna és Karintia egy része, valamint Isztria 

és Dél-Tirol Olaszországé lett, Krajna nagyobbik és Karintia egy része, Dalmácia a Szerb-

Horvát-Szlovén Királysághoz került. Galíciát Lengyelország, Bukovinát pedig Románia 

kapta meg. Ausztriának el kellett ismernie Csehszlovákia függetlenségét, és ezzel együtt 

tudomásul kellett vennie, hogy mintegy három millió német került Csehszlovákia határai 

                                                
11 Romsics Ignác: A 20. század rövid története Rubicon-könyvek Rubikon-Ház Bt. 2007.107.o. és Diószegi 

István: Diákkönyvtár történelemből IKVA Kiadó 1996. 16-17.o. 
12 Diószegi István: Diákkönyvtár történelemből IKVA Kiadó 1996. 17.o. 
13 Uo. 17-18.o. 
14 Uo. 18.o. 



XX. SZÁZADI EURÓPAI TÖRTÉNELEM  1. LECKE (50 PERC)  

 

  

közé. A korábban Magyarországhoz tartozó Burgenland Ausztriához került, Klagenfurt és 

környéke hovatartozásáról népszavazással kellett dönteni. A békeszerződés általában 

megtiltotta, hogy Ausztria lemondjon a függetlenségéről, és konkrétan kimondta az 

Anschluss tilalmát.15 

A fegyveres erőkre és a jóvátételre vonatkozó rendelkezések értelmében Ausztria hadereje 

nem haladhatta meg a 30 ezer főt, hadi és kereskedelmi flottáját át kellett adnia a győzteseknek, 

és jóvátétel fizetésére kötelezték.16 

 

Bulgária- 1919. november 27. Neuilly 

 

A békeszerződés értelmében északon és nyugaton Románia és a Szerb-Horvát-Szlovén 

Királyság javára kellett lemondania kisebb területekről, Görögország javára pedig 

Macedónia déli részéről, ami egyet jelentett azzal, hogy elvágták az Égei-tengertől. A bolgár 

haderőt 20 ezer főben maximalizálta a békeszerződés és súlyos jóvátételre kötelezte az 

országot.17 

 

Magyarország- 1920. június 4.  

 

A Nagy-Trianon palotában aláírt békeszerződés 11 fejezetből és 364 cikkből állt. Területi 

rendelkezései következtében az ország korábbi (Horvátországgal együtt számított) 325 

ezer négyzetkilométernyi területe 93 ezer négyzetkilométerre, lakossága a korábbi 21 

millióról 8 millióra csökkent. A Felvidék, a Kisalföld északi fele és a Kárpátalja 

Csehszlovákiához, Erdély, az Alföld keleti pereme és Kelet-Bánát Romániához, 

Horvátország, Bácska, Nyugat-Bánát, Zala megye nyugati pereme, a Muraköz és a 

baranyai háromszög a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz, Nyugat-Magyarország egy 

sávja Ausztriához került, Lengyelország pedig északon Szepes és Árva megyéből kapott 

területeket. A terület-elcsatolások következtében másfél millió magyar nemzetiségű lakos 

Romániához, egymillió Csehszlovákiához, félmillió pedig a Szerb-Horvát-Szlovén 

Királysághoz került. A békeszerződés megtiltotta Magyarországnak, hogy más országokkal 

államszövetségre lépjen. A magyar haderő létszámát 35 ezer főben maximalizálták, és jóvátétel 

fizetésére kötelezték az országot, amelynek mértékét a későbbiekben határozták meg.18 

 
Gróf Apponyi Albert, a magyar békedelegáció vezetője 

                                                
15 Uo. 21-22.o. 
16 Uo. 22.o. 
17 Uo. 23.o. 
18 Uo. 24-25.o. 
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Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Apponyi (2020.09.22.) 

 

Törökország- 1920. augusztus 10. Sévres; 1923. július 24. Lausanne 

 

A területi rendelkezéseit tekintve ez volt a legszigorúbb a Párizs környéki békeszerződések 

között, Törökország elvesztette területeinek háromnegyed részét. Irak és Palesztina brit, 

Szíria és Libanon francia mandátumterület lett, Szmirna és környéke Görögországhoz 

került Anatólia többi részét Anglia, Franciaország és Olaszország osztotta fel egymás 

között befolyási övezetekre. Az Égei-tengeri szorosok, a Boszporusz és a Dardanellák 

népszövetségi ellenőrzés alá kerültek. Törökországnak kötelezettséget vállalt, hogy elismeri 

Örményország és Kurdisztán függetlenségét, és szabad utat biztosít számára a tengerre. A török 

hadiflottát elkobozták, a török hadsereg létszámát 50 ezer főben maximalizálták.19 

A Sévres-i béke felülvizsgálatára 1923-ban július 24-én Lausanne-ban került sor a 

törökországi belpolitikai események következtében. A Musztafa Kemál Atatürk vezetésével 

zajló felkelés eredményeként megszűnt a szultanátus, és kiűzték az országban tartózkodó 

idegen (főleg görög) katonákat. Az új békeszerződésben Anatólia visszakerült 

Törökországhoz, és Ankara uralma alatt maradtak a kurd és örmény kisebbségek.20 

 

A békerendszer értékelése 

 

Paradox módon büntető feltételei ellenére a Versailles-i szerződés révén felerősödött  

mind Franciaország sebezhetősége, mind Németország stratégiai előnye. A háború előtt 

Németország mind keleten, mind nyugaton erős szomszédokkal állt szemben. Nem 

terjeszkedhetett egyik irányban sem anélkül, hogy egy nagyobb állammal ne találta volna 

magát szemben: Franciaországgal, az Osztrák-Magyar Monarchiával (OMM) vagy éppen 

Oroszországgal. A békeszerződések következtében azonban nem volt többé ellensúly 

Németországgal szemben: a legyengült Franciaországgal, a feloszlatott OMM-mel és az 

egy időre perifériára szorult Szovjet-Oroszországgal lehetetlen volt a régi hatalmi 

egyensúlyt biztosítani, a britek és az amerikaiak pedig nem voltak hajlandók garantálni az új 

rendet. A létrejövő Lengyelország is nehezítette Franciaország helyzetét, amire lord 

Balfour brit külügyminiszter már 1916-ban felhívta a figyelmet. Ha ugyanis 

Lengyelország függetlenné válik, és ezáltal ütköző állam lesz Oroszország és Németország 

között, Oroszország egy következő háborúban nem siethet Franciaország segítségére 

Lengyelország semlegességének megsértése nélkül. A fiatal lengyel állam pedig túl gyenge 

volt, hogy átvegye Oroszország szerepét. Mivel keleten nem létezett többé olyan 

nagyhatalom, amellyel szövetkezhetett volna, Franciaország az OMM területén létrejött új 

államokat próbálta (lásd kisantant) erősíteni, azonban ezek sem voltak képesek átvenni a 

Monarchia és Oroszország szerepét.  

Németország megfékezésére az USA, Nagy-Britannia, Franciaország és Oroszország 

egyesített erejére lett volna szükség. Az Egyesült Államok azonban a világháborút 

követően elszigetelődött, Szovjet-Oroszországot a kelet-közép-európai államokból álló ún. 

                                                
19 Uo.25-26.o. 
20 Tarján M. Tamás: 1923. július 24. | Az I. világháború utolsó békeszerződése Rubiconline 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1923_julius_24_az_i_vilaghaboru_utolso_bekeszerzodese/ (2020.08.17.) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Apponyi
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1923_julius_24_az_i_vilaghaboru_utolso_bekeszerzodese/
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cordonne sanitaire választotta el Európától. Ily módon a konferencia pont az ellenkezőjét 

érte el annak, amit akart: Németország meggyengítése helyett hosszútávon annak geopolitikai 

megerősödését eredményezte. 

A békerendszer egy másik és talán a legveszélyesebb gyengesége lélektani jellegű volt. A 

konferencia vezérelvei (Wilson 14 pontja) ugyanis szemben álltak a gyakorlattal, többször 

sérült a nemzeti önrendelkezés elve. Szintén lélektani terhet jelentett a Versailles-i szerződés 

231-es cikke, a háborús bűnösségről. Ez azt állította, hogy Németország felelős egyedül az I. 

világháború kitöréséért, és erkölcsileg el kell marasztalni. 

 

A Népszövetség 

Wilson a békekonferencia 1919. február 14-i plenáris ülésén terjesztette elő a 

Népszövetség felállítására vonatkozó indítványát. Elképzelése szerint a szervezetet kettős 

jogkörrel kell felruházni: egyfelől a békeszerződések betartatása, másrészt a 

békeszerződésekből eredő egyenlőtlenségek ellensúlyozása (pl. a kisebbségi jogok 

betartatása) lenne a feladata. Lényegében Wilson elképzelése egyet jelentett volna valamiféle 

világkormányzattal, amelyből hiányzott azonban a globális katonai erő. Wilson úgy akarta ezt 

a problémát megkerülni, hogy a szervezet kényszerítő erejét nem a katonaságra, hanem a világ 

közvéleményének erkölcsi erejére kívánta alapozni.  

Az európai államok idegenkedtek az elképzeléstől, nem láttak még sehol ehhez hasonló 

rendszert működni, ennek ellenére nem zárkóztak el a gondolattól. 

Franciaország számára a Nemzetek Szövetsége egyetlen célt szolgált volna, hogy szükség 

esetén Németország ellen katonai segítséget nyújtson. Léon Burgeois, az illetékes bizottság 

francia küldöttje olyan nemzetközi hadsereg felállítását sürgette, amely valamiféle végrehajtó 

mechanizmust ad a Nemzetek szövetsége kezébe arra az esetre, ha Németország figyelmen 

kívül hagyja a Verasilles-i békét. Amint nyilvánvalóvá vált, hogy Amerika nem hajlandó 

semmiféle konkrét biztonsági rendelkezést belefoglalni az alapokmányba, Franciaország 

Németország feldarabolását célzó politikába kezdett. Javasolta egy független rajnai köztársaság 

létrehozását, amely demilitarizált ütközőállamként szolgált volna Németország és 

Franciaország között. Wilson és a britek, hogy kibékítsék Franciaországot Németország 

feldarabolása helyett felajánlottak egy egyezményt, amely garantálja a háború utáni új 

rendezést. Az egyezmény értelmében Nagy-Britannia és az USA hajlandó belépni 

Franciaország mellett a háborúba, ha Németország megsérti a békeszerződést. Ebből a 

garanciából végül semmi sem lett, mert az amerikai szenátus elutasította a Verasilles-i 

békeszerződés ratifikálását, és ez a garancia sorsát is megpecsételte. 

A Népszövetségnek három fontos szerve volt: a Közgyűlés, a Tanács és a Titkárság. A 

Közgyűlés minden év szeptemberében ült össze, és döntéseiben a szervezet minden tagjának 

egy szavazata volt. A Közgyűlés választotta meg a speciális bizottságok tagjait, a Tanács nem 

állandó képviselőit, valamint a hágai székhelyű Állandó Nemzetközi Bíróság bíráit. A Tanács 

4, majd Németország felvétele után 5 állandó tagból, valamint 4, később 6 végül pedig 9 nem 

állandó tagból állt. Minden fontos politikai és katonai kérdés elé került. A Titkárság intézte a 

szervezet minden adminisztratív ügyét, előkészítette a közgyűlési és tanácsi üléseket, kezelte a 

szervezethez beérkező beadványokat. 

A szervezet feladatai: 

1. a nemzetközi béke fenntartása 
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2. a leszerelés koordinálása  

3. a nemzetiségi jogok biztosítása: Csehszlovákiában az államalkotó nemzet, a cseh nem érte 

el a számszerű többséget, az SZHSZK nemzetiségek egész sorát foglalta magába szerb vezetés 

alatt, Romániában milliókat tettek ki a magyarok, németek, ukránok. A nemzeti kisebbségek a 

Népszövetség Tanácsához fordulhattak panaszaikkal, azonban ritkán volt foganatja az ezek 

alapján indult népszövetségi eljárásnak, mert a szervezet kizárólag a bepanaszolt kormánynál 

tájékozódhatott. 

4. a mandátumrendszer felügyelete: a Németországtól elvett gyarmatokat és a Törökországtól 

elvett arab lakta területeket a békekonferencia nem osztotta fel egyszerűen az igénylők között, 

hanem megbízást, mandátumot adott azok ideiglenes felügyeletére azzal a céllal, hogy 

meghatározott időpontra olyan fejlettségi szintre hozzák közigazgatásukat, iskola- és egyéb 

rendszereit, hogy a továbbiakban önállóan is megállhassanak a lábukon. A mandátum 

formájában adott megbízatás teljesítése felett a Népszövetség gyakorolt ellenőrzést, majd e 

tisztet az ENSZ vette át tőle. 

A szervezet működését számos komoly hiányosság akadályozta: 

1. tagságból eredő hátrányok: nem volt szervezet életében olyan időszak, amikor 

valamennyi nagyhatalom a tagja lett volna. A Népszövetségnek eredeti/alapító és felvett 

tagjai voltak. Alapító tag csak a győztes államok köréből kerülhetett ki. A semleges országok 

minden procedúra nélkül léphettek be, de a vesztesek csak hosszas várakozás és feltételek 

teljesítése után válhattak taggá. A kisebb vesztes országok mégis a 20-as évek elején sorra tagok 

lettek (Magyarország 1922 szeptemberében), Németországnak 1926-ig, a Szovjetuniónak pedig 

1934-ig kellett várnia. Szintén problematikusnak mutatkozott, hogy az Egyesült Államok nem 

vált a szervezet tagjává. A kongresszusi republikánus többség ugyanis módosításokat akart 

elérni a Népszövetség alapokmányában, aminek a keresztülvitelére viszont Wilson elnök nem 

vállalkozott. Az Egyesült Államok nem írta alá sem a békeszerződéseket (az USA a vele hadban 

állt országokkal csak a békeállapot beálltát megállapító szerződést írt alá), sem a Nemzetek 

Szövetségének alapokmányát. 

2. a hatékony szankciórendszerből eredő hiányosságok: az alapokmány nem biztosított a 

szervezet számára hatékony szankciókat az agresszorokkal szembeni fellépéshez.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
21 Ormos Mária - Majoros István: Európa a nemzetközi küzdőtéren Osiris Kiadó Budapest, 2003 270-275.o. 
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Ellenőrző kérdések 

 

1. Mikor kezdte meg működését az I. világháborút lezáró párizsi békekonferencia? 

2. Hogyan csoportosíthatjuk a konferencián részt vevő, illetve a részt nem vevő 

országokat? 

3. Melyek voltak a konferencia magasabb szintű döntéshozatali fórumai? 

4. Melyek voltak a konferencia központi témái? Röviden foglalja össze a lényegüket! 

5. Mikor és hol kötötték meg Németországgal a békeszerződést? Röviden foglalja össze 

a tartalmát! 

6. Mikor és hol kötötték meg Ausztriával és Magyarországgal a békeszerződést? 

Röviden foglalja össze a tartalmukat! 

7. Ki volt a magyar békedelegáció vezetője? 

8. Mikor és hol kötötték meg Bulgáriával és Törökországgal a békeszerződést? Röviden 

foglalja össze a tartalmukat! 

9. Értékelje a Párizs környéki békéket! 

10. Milyen feladatai voltak a Nemzetek Szövetségének, és milyen hiányosságok 

hátráltatták ezek ellátásában?  

 

 

 

Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai Unió támogatásával. 

Projekt azonosító: EFOP-3.6.2-16-2017-00007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


