
Trianon 100 éves évfordulója



• A trianoni békeszerződés (békediktátum), az első
világháborút lezáró Párizs környéki
békeszerződések részeként, az első világháborúban
vesztes Magyarország (mint az Osztrák- Magyar-
Monarchia egyik utódállama) és a háborúban
győztes antant szövetség hatalmai között létrejött
békeszerződés, amely többek között meghatározta
Magyarország határait.

• A szerződést a felek, budapesti idő szerint 1920.
június 4-én 16:32-kor írták alá a versaillesi Nagy
Trianon-kastély 52 méter hosszú és 7 méter széles
folyosóján, a La galérie des Cotelles-ben.



A békeszerződés aláírása előtti időszak

• A magyar országgyűlés küldöttsége a békeszerződés véglegesítése 
előtti tárgyalásokra 1920. január 7-én reggel 8 óra 10 perckor 
érkezett Párizsba, a Gare de l’Est-re. Az állomáson Henry alezredes, 
a Magyar Békeküldöttséghez beosztott katonai misszió főnöke 
fogadta az érkezőket, vagyis gróf  Apponyi Albert, gróf  Bethlen 
Istvánnal és gróf  Teleki Pál küldöttet.

• 1920 január 15 –én délután 3 órakor megjelent a Főtanács előtt 
gróf  Apponyi, gróf  Teleki, gróf  Bethlen, Popovics, báró Lers, gróf  
Somssich főmegbízottak, valamint Praznovszky Iván, Hegedűs 
Lóránt, gróf  Csáky István, hogy a békefeltételeket átvegyék.

• Másnap, vagyis 1920. január 16-án gróf  Apponyi Albert 
megtartotta a francia Külügyminisztérium földszinti dísztermében, 
a békekonferencia Legfelső Tanácsa előtt, híres „védőbeszédét” 
angol, francia és olasz nyelven.

• Bár Apponyi beszéde és logikus érvelése nem maradt hatástalan a 
résztvevőkre, Clemenceau hajthatatlan maradt. Később a 
győztes hatalmak képviselői megtekintették Teleki gróf  vörös 
térképét is, mely a magyar lakosság elhelyezkedését szemléltette, 
miközben kiemelte, hogy milyen jelentős területek és magyarlakta 
régiók kerülnének határainkon túlra, ha érvénybe lépne a 
békeszerződés.

• A két magyar diplomata mindent elkövetett a döntnökök 
meggyőzésére.

„ Ily nehéz és különös helyzet előtt állva, kérdezzük, hogy a fent említett elvek és érdekek mely

szempontja váltotta ki ezt a különös szigorúságot Magyarországgal szemben? Talán az ítélkezés ténye

lenne ez Magyarországgal szemben? Önök, Uraim, akiket a gyõzelem a bírói székhez juttatott, Önök

kimondották egykori ellenségeiknek, a Központi Hatalmaknak bûnösségét és elhatározták, hogy a

háború következményeit a felelõsökre hárítják. Legyen így; de akkor, azt hiszem, hogy a fokozat

megállapításánál a bűnösség fokával arányban kellene eljárni, és mivel Magyarországot sújtják a

legszigorúbb és létét leginkább veszélyeztető feltételekkel, úgy azt lehetne hinni, hogy éppen õ az, aki az

összes nemzetek közül a legbûnösebb. Uraim! Anélkül, hogy e kérdés részleteibe bocsátkoznék, hiszen

ezt benyújtandó okmányaink fogják megtenni, ki kell jelentenem, hogy ezt az ítéletet nem lehet kimondani

oly nemzet fölött, amely abban a pillanatban, amidõn a háború kitört, nem bírt teljes függetlenséggel és

legfeljebb csak befolyást gyakorolhatott az Osztrák–Magyar Monarchia ügyeire és amely nemzet ezt,

mint a legutóbb nyilvánosságra hozott okmányok bizonyítják, fel is használta arra, hogy helytelenítse

azokat a lépéseket, amelyeknek a háborút elő kellett idézniök.”



• Az új határokat elvileg a Woodrow Wilson
amerikai elnök által megfogalmazott
nemzeti elv alapján jelölték ki. Ettől
azonban több esetben, stratégiai,
gazdasági, közlekedési stb. szempontokra
hivatkozva eltértek. Például az összes az új
határral párhuzamos út és vasút a határ
túloldalára került (főleg katonai okokból).

• A magyar tárgyalási stratégia alapvetően
Magyarország területi integritásának
megőrzését szerette volna elérni. Érveik az
ország történelmi, földrajzi és gazdasági
egységét igyekeztek alátámasztani.

• Emellett a magyar delegáció kérte a
népszavazás lehetőségét is, a szövetségesek
által sokat hangoztatott önrendelkezés és
nemzetiségi elvre hivatkozva.



• Apponyi beszédét követően 4 hónapon
keresztül zajlottak még a további tárgyalások.
Közben a január és május közti időszakban
Apponyiék többször is hazautaztak Budapestre,
hogy a magyar parlamentnek is beszámoljanak
a párizsi egyeztetések eredményeiről. Sajnos túl
sok beszámolni valójuk nem akadt: a
Clemenceau vezette antant küldöttség
mindvégig kitartott eredeti elképzelése mellett,
ragaszkodott Magyarország kétharmadának
elvételéhez.

• Hajthatatlanságukban három tényező is
szerepet játszott: egyrészt a környező
nemzetiségek lobbija, (vagyis magyar-ellenes
fellépése), másrészt a Monarchia örök időkre
szóló, végleges feldarabolásának szándéka
(melyre egy aprócska Ausztria és Magyarország
volt legalkalmasabb) és végül harmadrészt a
tanácsköztársasági előzményekhez kapcsolódó
bizalmatlanság.

• A magyar küldöttek 1920 május 5-én vették át
hivatalosan a békefeltételeket. Apponyiék
miután konstatálták, hogy a diktátum
szövegében nem történt számottevő
változás, május 19-én lemondtak. Május 23-án
Millerand francia miniszterelnök tudomásul
vette a rangos követek lemondását és
felszólította a magyar kormányt, hogy jelöljön
ki új követeket, akik majd június 4-én a
versaillesi épületegyüttes Nagy Trianon
kastélyában aláírják a békeszerződést.

• A trianoni békediktátumot végül Drasche-
Lázár Alfréd rendkívüli követ és Benárd
Ágoston, népjóléti miniszter 1920. június 4-én
budapesti idő szerint 16:32-kor írta alá.



„1920. június 4-én, délelőtt tíz óra Budapesten és országszerte megkondultak a

harangok, a gyártelepek megszólaltatták szirénáikat, A közlekedés tíz percre

leállt, bezárták az üzleteket és az iskolákat. Az ország a legmélyebb nemzeti

gyászba borult. A szerződést az 1921. évi XXXIII. törvénycikkel iktatták be a

magyar jogrendszerbe.”



A diktátum legnagyobb jelentőséggel bíró részében mindenfajta hozzáértést, igazságos 

mérlegelést, vagy józanságot nélkülöző egyoldalú döntéssel, példátlan részrehajlással és 

nemzetünk iránti rosszindulattal Magyarország az alábbi területeket veszítette el:

• Erdély és jelentős területek Magyarország keleti részéből (az ún. Partium,

valamint a Bánság keleti része) Romániához került; – 103 093 km², a Magyar

Királyság 31,78%-a.

• az északon a főleg rutének által lakott Kárpátalja, a főleg szlovákok lakta

Felvidék, a szinte csak magyarok lakta Csallóköz Csehszlovákiához került; –

61 633 km², a Magyar Királyság 18,9%-a.

• délen az újonnan alakult délszláv állam, a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság

része lett

• Magyarországból a Szerémség, Drávaköz (1163 km²), Bácska és a

Bánság nyugati része, valamint a Muraköz (729 km²) és a Muravidék

(947,8 km²) – 62 092 km², a Magyar Királyság 19,14%-a.

• egész Horvát-Szlavónország; – 42 541 km², a Magyar Királyság

12,87%-a.

• nyugaton egy sáv Ausztriához került, ahol később az új területekből

Burgenland néven önálló tartományt hoztak létre a már aláírt Saint Germain-i

békeszerződés alapján; – 3 965 km², a Magyar Királyság 1,22%-a.



• A diktátum révén 1920-ban mintegy 3,2
millió magyar került külföldi országok
területére.

• Az elcsatolt területeken az új rezsimek
megbízhatatlannak tartották a korábbi,
többnyire magyar nemzetiségű
értelmiségi, hivatalnoki réteget, és
sokukat elbocsátották.

• Nagy részük az 1920 as években
Magyarországra települt át, ahol
komoly nélkülözés után csak nehezen
találtak munkát, hosszú ideig állat és
teherszállító vagonokban éltek.



Békeszerződés gazdasági következményei:

• A békeszerződés eredményeképp a 325 411 km² összterületű Magyar Királyság elveszítette területének
több mint kétharmadát, (az ország Horvátország nélküli területe 282 870 km²-ről 92 963 km²-re csökkent)
lakosságának több mint a felét, az 1910-ben még 20 886 487 fős ország lakossága 7 615 117 főre esett
vissza.

• Ami a gazdaságot illeti, a korábbi Magyar Királyságból a termőföld 61,4%-a, a faállomány 88%-a,
a vasúthálózat 62,2%-a, a kiépített utak 64,5%-a, a nyersvas 83,1%-a, az ipartelepek 55,7%-a, a hitel- és
bankintézetek 67%-a került a szomszédos országok birtokába.

• Az ország elveszítette belső piacának és nyersanyagainak nagy részét. Magyarország egyik pillanatról
a másikra kikerült a világpiacra, külkereskedelemre utalt ország lett, és ez a békediktátum máig hatóan
alapjaiban befolyásolja a magyar gazdaságpolitika lehetőségeit. A megmaradt területeken az immár kis
államhoz mérten nagy feldolgozóipari kapacitások maradtak, a működtetésükhöz szükséges nyersanyagok
java része azonban az elcsatolt területekhez került.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Kir%C3%A1lys%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Term%C5%91f%C3%B6ld
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Fa%C3%A1llom%C3%A1ny&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Vas%C3%BAth%C3%A1l%C3%B3zat&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Nyersvas&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Ipartelep&action=edit&redlink=1


„Trianon közelgő századik évfordulója jó alkalom lehet arra, hogy történelmi távlatban 

szemlélve, szelídséggel, türelemmel megértessük szomszédjainkkal: ma kivétel nélkül 

valamennyi térségbeli nép méltóbb életet élhetne (anyagi, fizikai/népesedés, egészség/lelki, 

erkölcsi, szellemi értelemben egyaránt), ha a történelmi Magyarországa egyben maradt volna. 

A térség népei számára az elmúlt ezer év épp elég tanulságul szolgálhat arra, hogy az 

együttműködés elmaradása tragédiák olyan sorát hozza magával, amelyeknek XXI. századi 

»újratöltése« akár a térség történelmi-kulturális értelemben való teljes megsemmisülését is 

okozhatja.” 

(Bogár László)



Gubacsi Réka
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