
A PÁRIZS környéki békék 
 

1) Békekonferencia 
 

- a békekonferenciát 1919. január 18., Versaillesban nyitották meg (1871. január 18. Versaillesban 
deklarálták az egységes Németországot) 

• 27 állam vett részt (a veszteseket nem hívták meg) 
• az államokat 70 hivatalos delegátus (kb. 1000 szakértő) képviselte 
• vezető szerep = tízek tanácsa {5 nagyhatalom: USA, Anglia, Franciaország, 

Olaszország, Japán 2-2 képviselője} 
• meghatározó személy = „négy nagy” 

Clemanceau – Franciaország miniszterelnöke 
Lloyd George – Anglia min.eln. 
Wilson – USA elnöke 
Orlando – Olaszország min.eln. 

- békejavaslat = Wilson 14 pontja 
- tárgyalás → Németország 

         OMM 
         „orosz kérdés” 
         Török Birodalom 
         német gyarmatok sorsa 

 
2) A nagyhatalmak céljai 

 
a) Anglia 
- Németország gyarmatait megkapni 
- Franciaország túlzott megerősödését gátolni 
- hatalmi egyensúly 

 
b) Franciaország 
- Németország meggyengítése 

 
c) USA 
- gyarmatok megszerzése 

 
3) Békék/békekötés 

 
a) NÉMETORSZÁG – Versailles, 1919. június 28. 

• Elzász - Lotaringia Franciaországé lett 
• a Saar-vidéket 15 évre nemzetközi felügyelet alá helyezték 
• Rajna-vidék demilitarizált zóna 
• Danzig/Gdansk szabad város lett 
• a hadsereget 100.000 főben maximalizálták (megtiltották a sorozást) 
• át kellett adni a hadiflottát 
• jóvátétel fizetése 
• elvesztette minden gyarmatát 

 



b) AUSZTRIA – Saint Germain, 1919. szeptember 10. 
• megszűnt az Osztrák-Magyar Monarchia 
• Trieszt, Isztria, D-Tirol elvesztése 
• katonai korlátozás 
• Németországgal való egyesülés tilalma 

 
c) TÖRÖKORSZÁG – Sévres, 1920. augusztus 10. 

• területeit felosztották 
• tengerszorosokat nemzetközi ellenőrzés alá helyezték 
• 1923. Lausanne-ban újabb szerződés=SZULTANÁTUS eltörlése miatt 
• 1923. Köztársaság – Musztafa Kemal (Kemal Atatürk) 

 
- 1919. a wilsoni pontok alapján létrehozták a Népszövetséget  

• a béke megtartására szolgáló szervezet 
- 1921-1922. washingtoni konferencia a távol-keleti kérdések megoldására 

 
 
Középiskolai történelmi atlasz 87. o. 
tk. 18. o.  
I. Nyílt, nyíltan letárgyalt békeszerződések, […] nem lesz többé semmiféle titkos nemzetközi 
megállapodás  
II. A hajózás teljes szabadsága […] 
III. […] egyenlő kereskedelmi feltételek 
IV. […] a nemzeti fegyverkezéseket […] legalacsonyabb szintre csökkentik.  
V. Az összes gyarmati igények […] rendezése […]  
VI. […] orosz területek kiürítése és az Oroszországot érintő összes kérdések rendezése  
VIII. Azt az igazságtalanságot, amelyet Poroszország 1871-ben Elzász-Lotharingia tekintetében 
Franciaországnak […] jóvá kell tenni 
IX. Az olasz határokat a világosan felismerhető nemzeti vonalak szerint kell kiigazítani.  
X. Ausztria-Magyarország népei részére […] meg kell adni az önálló fejlődés legszabadabb lehetőségét.  
XIV. […] meg kell alakítani a nemzetek általános szövetségét (Wilson amerikai elnök 14 pontjából) 
 
tk. 20. o. A Németországgal elfogadtatott versailles-i békéből… 
 


