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Az alábbi szöveg az 1870-1907 között kialakult szövetségeket veszi 

szemügyre. Elmagyarázza, hogy az egyes európai államok milyen viszonyban 

voltak egymással. 

 

1) Olvasd el figyelmesen a szöveget! 

2) A szöveg bekezdésekre van tagolva. Minden bekezdéshez készíts rajzot, 

ami a lehető legjobban emlékezetet a tartalmára! 

 

 

   

   

   

  

 Mit, milyen sorrendben, hogyan? 

  

Diplomáciai kapcsolatok – írásban Rajzban 

A nemzetközi kapcsolatokra a francia-

német ellentét nyomta rá bélyegét.  A 

németek el akarták szigetelni a 

legyőzött Franciaországot. A franciák 

pedig teljes erővel ezt akarták 

megakadályozni. 
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Amikor kitört az orosz-török háború 

1877-ben, és az oroszok saját 

kedvükre próbálták átrajzolni a 

térképet, Ausztria és Németország 

szembeszállt vele, és megakadályozták 

az orosz terveket. 

Német kezdeményezésére 1873-ban 

létrehozták az ún. „három császár 

szövetségét”, a német császár, az 

osztrák császár és az orosz cár 

összefogását, egyfajta modernizált 

Szent Szövetséget. Ám a „szövetség” 

az első pillanattól kezdve 

működésképtelennek bizonyult. Nem 

voltak közös érdekeik. Az oroszokat és 

az osztrákokat nem érdekelte 

Franciaország, annál inkább a Balkán-

félsziget. Erről másként is 

gondolkoztak. 
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A volt szövetségesek levonták a maguk 

tanulságait. Németországnak továbbra 

is szövetségesre volt szüksége és az 

Osztrák-Magyar Monarchiának is. 

Közös érdek volt, hogy 

megakadályozzák az orosz befolyást a 

Balkánon. Így született meg 1879-ben 

a kettős szövetség. 

1882-ben Olaszország csatlakozott a 

kettős szövetséghez, s így létrejött a 

hármas szövetség. Az előzményekhez 

tartozik, hogy Franciaország 1881-ben 

rátette kezét Tuniszra, amire 

Olaszország is igényt tartott. Így az 

olasz diplomácia franciaellenes 

szövetségest keresett, s az elsősorban 

természetesen csak Németország 

lehetett. 
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1890-re változás következett be a német 

külpolitikában. Már nem egyszerűen a 

birodalom biztonságára, hanem hódításra 

irányult. Németország új területeket akart. 

1889-ben Németország megállapodást írt 

alá Konstantinápollyal egy Berlintől 

Bagdadon keresztül a Perzsa-öbölig húzódó 

vasútvonal felépítéséről. A vállalkozás 

busás hasznot ígért a német 

vállalkozóknak, de katonai jelentősége is 

nagy volt: segítségével a német csapatok 

megközelíthették az Indiai-óceánt. Az 

európai nagyhatalmi pozíciókban a szá-

zadfordulóra bekövetkezett változás új 

irányt szabott az angol és a francia 

külpolitikának is. 

Németország agresszív fellépése 

háttérbe szorította az angol-francia és 

az angol-orosz gyarmati ellentéteket. 

(Franciaország és Oroszország már 

1892-ben katonai szövetséget kötött.) 

1904-ben az „Entente cordiale”-nak 

(ejtsd: antant kordiál = „szívélyes 

egyetértés”) nevezett történelmi 

jelentőségű egyezményben rendezték 

az évszázados angol-francia gyarmati 

vitákat, s megteremtették a 

Németország elleni közös fellépés 

alapját. 
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1907-ben Anglia és Oroszország között 

– francia közvetítéssel – jött létre 

megegyezés. Azon területen, amelyen 

korábban ugrásra készen nézett far-

kasszemet egymással Anglia és 

Oroszország, a német fenyegetés is 

siettette a megegyezést. 


