
Valóban San Stefano a béke szigete? 

San Stefanóban békét kötöttek a harcoló orosz és török felek. De vajon kitart-e?  Rengeteg 

feszültség maradt a térségben, és az évszázados háborúk, ellentétek nem könnyen mennek 

feledésbe. Vajon tényleg eljött az Oszmán Birodalom végórája? Mi és ki léphet az esetlegesen 

kialakuló hatalmi vákuum helyébe? 

A békét március harmadikán, mindössze másfél héttel ezelőtt írták alá. Az Orosz Birodalom a 

többi nagyhatalom véleményét és érdekeit figyelmen kívül hagyva kötött békét az oszmánokkal. 

Ennek mindenféleképpen következményei lehetnek, hiszen a brit érdekeket sérti a boszporuszi 

tengerszoros további átjárhatatlansága a többi nagyhatalom által, az Osztrák-Magyar Monarchiát 

pedig Nagy-Bulgária létrejötte hozhatja előnytelen helyzetbe, mivel ez a birodalmon belüli szláv 

népeknek függetlenedésére ad okot és motivációt. Ily módon olybá tűnik, hogy ez a 

békeszerződés jelen állapotában nem maradhat, nem lesz tartós.  

Az ottománok befolyása a térségben ily módon kevés megmaradt területeikre korlátozódott, és 

ezzel egyetemben egyértelműen gyengült a Porta nagyhatalmi státusza. Nem szabad figyelmen 

kívül hagyni azt sem, hogy jelen pillanatban ezen változások átrendezik az erőviszonyokat a 

térségben, amit az Orosz Birodalom és az új bolgár állam révén igyekszik kihasználni. Azonban a 

területen már régen meglévő feszültségek lassan a felszínre kúszni látszanak, és a Monarchia nem 

fogja eltűrni az orosz fél árulását, az előzetesen megkötött egyezmény figyelmen kívül hagyását, 

így az önkényes békeszerződés igenis elég ok az aggodalomra, hogy valami készülőben van a 

Balkánon. A két nagyhatalom érdekszférái ugyanis egyértelműen ütköznek, és mindkettő 

nagyobb befolyásra törekszik a térségben.  

Az orosz pánszlávista eszmény tovább fokozza a szerb-horvát, illetve szlovén népcsoportok 

radikálisabb képviselőit az Monarchiából való kiválásra, ezek a feszültségek pedig akár 

elképzelhető, hogy egy újabb, pusztító háborúhoz is vezethetnek. Maga az orosz-török küzdelem 

egy gyorsan véget ért fegyveres konfliktus volt, ami a szláv népek egyértelmű győzelmével ért 

véget. A harcokban szembetűnővé vált az oszmán fél hadseregének elavultsága, és az elnyomott 

népek függetlenedési vágya, ami a hatalmas államot térdre kényszerítette. Ezt látván 

elgondolkodhatunk azon, hogy a Monarchia is képes lesz-e megőrizni egységét a jelen 

külpolitikai helyzetben? Érdekében áll diplomáciáknak a san stefanó-i béke felülbírálása? Ebben 

a kényes szituációban a Német Császárság támogatása az egyetlen bíztató tényező, mivel a kettős 

szövetség továbbra is összefűz minket barátainkkal. Sor kerül e fegyveres konfliktusra jelen 

helyzetben vagy tárgyalásos megoldások elegendőnek bizonyulnak? Ezeken felül is számtalan 

további kérdés merül fel.  

Akár nyugodjanak, akár ropogjanak a fegyverek, a jövőt csak a Mindenható tudhatja. 

 

 



Irodalomjegyzék: 

Gunst Péter: Európa története. Maecenas Kiadó. 2001. 401-405. 

Niederhauser Emil/Szvák Gyula: Oroszország története. Maecenas Kiadó, 1997. 388-390. 

Tarján M. Tamás: Megkötötték a san stefanói békét 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1878_marcius_3_megkotottek_a_san_stefanoi_beket/ Letöltés: 

2019. december 20. 

 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1878_marcius_3_megkotottek_a_san_stefanoi_beket/

