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ELŐZMÉNYEK

1914 nyarán egy szerb nacionalista merényletet 

követett el Ferenc Ferdinánd osztrák-magyar 

trónörökös és annak felesége ellen. 

Meggyilkolásukat követően 1914. július 28.-án az 

Osztrák-Magyar Monarchia hadat üzent Szerbiának. 

Ezzel kitört az első világháború.  Az antant a háború 

kitörését követően előnyben volt, de a háború így is 

több, mint 4 évig elhúzódott.  Az Amerikai Egyesült 

Államok belépésével az erőviszonyok teljesen 

eltolódtak az antant javára.  Az első világháború 

1918. végére a központi hatalmak vereségével 

fejeződött be.  



A BÉKESZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A trianoni békeszerződés az első 

világháborút lezáró Párizs környéki 

békeszerződések rendszerének egyik 

békeszerződése.  A háborúban vesztes 

Magyarország és a háborúban 

győztes antant szövetség hatalmai 

között jött létre. 

A Párizs környéki békeszerződések 

nagyon kemény feltételeket szabtak a 

vesztesek számára,  akik részt sem 

vehettek a tárgyalásokon. Így 

jellemzően a cseh, román és szerb 

követelések alapján határozták meg a 

feltételeket. A szomszédos országok 

képviselői a nemzetiségi elvre 

hivatkoztak, nem riadtak vissza a 

nemzetiségi statisztikák 

meghamisításától sem. Továbbá azt 

állították, hogy a magyarok évszázadok 

óta elnyomásban tartják az országban 

élő nemzetiségieket.

Végül a szerződésbe foglalt megállapítások 

megegyeztek egy cseh politikus által 

megfogalmazottakkal, aki így vélekedett: „Az egész 

világ elborzadt ... és megértette, hogy a háborút nem 

egyedül az egykori Osztrák–Magyar Monarchia 

végzetes politikája robbantotta ki, hanem sokkal 

inkább Budapesten, mint Bécsben készítették elő.”

A határvonalakat többségét már 1919 márciusára 

meghatározták.

A szerződésben a győztes felek kijelentik, hogy 

Magyarország felelős a háborúban győztes 

államokban okozott károkért, további cikkeiben 

és függelékeiben pedig részletesen szabályozzák 

az ennek következtében teljesítendő jóvátétel 

feltételeit.

A békekonferenciára már meghívták 

Magyarország képviselőit, mely delegációját 

Apponyi Albert gróf vezette.



AZ ORSZÁG DARABOKRA SZAKÍTÁSA

A békeszerződést végül 
versailles-i Nagy-Trianon-
palotában 1920. június 4.-én 
írták alá. Ennek 
eredményeként Magyarország 
elvesztette területének 
mintegy kétharmadát, 
lakosságának hatvan százalékát. 
Elvesztette továbbá bányáit, 
erdőit, mezőgazdasági 
termékeinek fogyasztópiacának 
nagy részét.  A határvonal 
utakat, vasutakat és 
településeket szelt ketté. Az 
elcsatolt területekkel 
megszakadtak a gazdasági 
kapcsolatok.  A Monarchia 
szétesett, felbomlásával új, 
önálló országok jöttek létre. 
Magyarország hadseregét 35 
ezer főre korlátozták. 

A magyar delegáció célja a 

történelmi Magyarország 

egészének meghagyása volt. 

Apponyi Albert térképén jól 

látszott, hogy a kijelölt határok 

közelében több százezer 

magyar él, akiket nem akartak 

elveszíteni. Bár Apponyi 

érvelését követően sokan 

felismerték, hogy a korábban 

meghatározott új határvonalon 

kívül valóban több százezer 

magyar él, a határokat mégsem 

módosították. A szomszédos 

országok nem engedtek a 10 

hónapja rögzített 

megállapodáson.



A BÉKESZERZŐDÉST KÖVETŐEN

A magyar külpolitika a két 

világháború között is kitartóan a 

trianoni békeszerződés revízióját 

követelte.  Legfőbb célja az volt, 

hogy területeket szerezen vissza. 

Voltak politikusok, akik csak a 

magyar lakta területeket követelték, 

de ezt a véleményt csak kevesen 

merték nyíltan felvállalni.  A 

propaganda továbbra is a „mindent 

vissza” elvet folytatta.  A 

társadalomban népszerűvé vált az 

irredentizmus eszméje.

A képen látható plakáttal a trianoni 

békeszerződésben megfogalmazott 

területelszakítások ellen tiltakoztak.



A TRIANONI BÉKE 100. ÉVFORDULÓJA

Idén, 2020. június 4-én lesz 100 éve, hogy a magyar küldöttség aláírta a trianoni 

békét. 

Ennek emlékére készítettek 2 kisfilmet, melyek az alábbi linkeken keresztül 

elérhetőek. 

https://www.facebook.com/watch/?v=1567197673454091

https://www.facebook.com/watch/?v=263523308360857

https://www.facebook.com/watch/?v=1567197673454091
https://www.facebook.com/watch/?v=263523308360857


KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!



FORRÁSOK

• https://ma7.sk/kozelet/matica-slovenska-bsoha-nem-letezett-olyan-allam-hogy-nagy-magyarorszagr

• https://www.mozaweb.hu/mblite.php?cmd=open&bid=MS-2657U&page=134

• https://www.btk.elte.hu/content/az-elso-vilaghaboru.e.3120

• https://hu.wikipedia.org/wiki/Trianoni_b%C3%A9keszerz%C5%91d%C3%A9s

• https://mnm.hu/hu/kiallitasok/magyarorszag-tortenete-ii/trianoni-magyarorszag-

kormanyzovalasztastol-ii-vilaghaboru
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