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A békeszerződés aláírása

A triatoni béke egy erőszakos
diktátum volt

1920. június 4-én írták alá a
versailles-i Nagy-Trianon palotában
azt a békediktátumot, mely területe
kétharmadával megcsonkította a
történelmi
Magyarországot.
Magyarország
elveszítette
területének és lakosságának mintegy
kétharmadát, ennek megfelelően
320 ezer négyzetkilométer területű,
húszmilliós középhatalomból 90
ezer négyzetkilométeres, hétmillió
lakost számláló kisállammá vált.
Románia megszerezte a Partiumot
és Erdélyt, a délszláv állam a
Délvidéket, Csehszlovákia pedig a
Felvidéket és Kárpátalját. A béke
minden más szempontból is gúzsba
kötötte az országot, miután a háború
egyik felelőseként tetemes jóvátételt
szabott
ki
Magyarországra,
hadseregét 35 000 főben határozta
meg, és számos egyéb gazdasági és
katonai kérdés kapcsán sértette a

A trianoni békéről tehát mindezek
alapján elmondható, hogy erőszakos
diktátum volt, melyet egyoldalúan
kényszerítettek Magyarországra, és
amely végül megtagadta mindazon
elveket,
melyek
nevében
megszületett. Annak ellenére, hogy
a területüket gyarapító országok
célja hivatalosan
a
nemzeti
önrendelkezés megvalósítása, önálló
nemzetállamok létrehozása volt, a
békekonferencián valójában az a cél
vezérelte őket, hogy Magyarország
területéből minél nagyobb részt
szerezhessenek
meg.
Nemzetállamok
helyett
soknemzetiségű országok jöttek
létre, ahol a kisebbségbe szorult
magyarság
ugyanolyan
diszkriminatív
bánásmódban
részesült, mint amivel korábban a
Monarchia alatt éppen az akkori
többségi magyarságot vádolták,
csupán a szerepek fordultak meg. A
béke
a
térség
stabilitása
szempontjából is káros volt, hiszen a
győztes-

vesztes állam szuverenitását.

vesztes ellentét kiélezése megszabta
azokat a kényszerpályákat –
Magyarország a revízió útjára lépett,
a megalakuló kisantant pedig a
megszerzett
területek
görcsös
védelmére rendezkedett be –
melyek mentén Közép-Európa
később egy újabb világháborúba
sodródott.

A
szerződés
magyar
aláírói Benárd
Ágost küldöttségvezető (balra, cilinderrel a
kezében) és Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli
követ, államtitkár (jobbra, fedetlen fővel) távoznak
az aláírás u

A békeszerződés rendelkezései

A Magyarországra kényszerített
trianoni béke nagyon súlyos
rendelkezéseket tartalmazott. Az
ország elveszítette területének
kétharmadát és lakosságának
közel 60 százalékát. A Kárpátmedencében
élő
minden
harmadik magyar– több mint
hárommillió
fő
–valamelyik
szomszédos állam polgára lett. A
hadsereg létszámát és fegyverzetét
oly mértékben korlátozták, hogy
az egy komolyabb támadással
hadsereg létszámát és fegyverzetét
oly mértékben korlátozták, hogy
az egy komolyabb támadással
szemben nem tudta volna
megvédeni
az
országot.
Magyarország– amely korábban az
Osztrák–Magyar
Monarchia
részeként az európai nagyhatalmak
sorába tartozott –közép-európai
kis állammá vált, és katonailag,
gazdaságilag
kiszolgáltatott
helyzetbe került. A magyar
kormány ezért kezdettől fogva a
trianoni béke megváltoztatására,
revíziójára, azaz felülvizsgálatára
törekedett

Gróf Apponyi Albert magyar főtárgyaló

A
trianoni
utóhatása

Átkozott a kéz, mely ezt a békét aláírja. Plakát
1920 májusából

A népszavazást 1921. december
közepén
rendezték
meg. A
lakosság
kétharmada
Magyarországra szavazott. 1922ben a Nemzetgyűlés törvényben
ismerte el a „soproni népszavazási
terület lakosságának a magyar
állam
iránt
tanúsított
tántoríthatatlan hűségét”, Sopron
városának címerét pedig a civitas
fidelissima (civitasz fidelisszima,
leghűségesebb város) jeligével
egészítette ki.

békeszerződés

Magyarország az I. világháborút
követően nem csupán egy vesztes
állam
volt,
hanem
egy
méltóságában
megalázott,
elszigetelt, és feldarabolt csonka
ország is. Ezen körülmények közt
nagyon
is
érthető,
hogy
revizionalizmus – vagyis az 1918
előtti
Nagy-Magyarország
visszaállításának törekvése- olyan
könnyen talált utat a magyar
szívekhez. (A kifejezés sok helyen
olasz
alakjában
szerepel
"irredentizmusként".) Amikor az
európai hatalmak közül egyedül
Németország és személy szerint
csak a német kancellár - Adolf
Hitler
tudta
megígérni
számunkra, hogy revideálja a
Trianoni
békediktátumot,
Magyarország
politikailag
elkötelezte magát Hitler oldalán.
Ennek köszönhetően, illetve az
első - második bécsi döntésekkel,
Kárpátalja megszállásával és a
Délvidék
egy
részének
visszacsatolásával - a hitleri
Németország
támogatásának
köszönhetően - összesen mintegy
80 ezer km2-nyi területet tudott
visszaszerezni Magyarország. Újra
a miénk lett a Felvidék déli része,
Erdély északi fele, Kárpátalja és a
Délvidék egy szelete. A Trianon
előtt még 325 411 km2 nagyságú
(Horvátországgal együtt értendő)
hajdani Nagy-Magyarországtól
igazságtalanul elvett 232 ezer km2
-nyi területnek 35% -a újra hazánk
birtokába
kerülhetett! A
lakosságot tekintve a visszacsatolt
részekkel
5
millió
fővel

gyarapodott a Magyar Királyság
(bár ennek a létszámnak csak alig
fele vallotta magát magyarnak)! A
külpolitikai sikereknek viszont
megvolt az ára: Hitlert kellett
támogatnunk
a
második
világháborúban,
és osztoznunk
kellett a hitleri Németország
későbbi sorsában! Ez pedig pokoli
volt! A II. világháborúban a Föld
három kontinensén összesen 72
millió ember lelte halálát. Egyedül
Európában 50 millióan haltak meg
a harcokban, üldöztetésekben és
éhezésben, és ennek a gigantikus
számnak lakosságarányosan nézve
jelentős részét képezte hazánk
vérvesztesége. A visszaszerzett
területeket alapul véve majdnem 1
millió magyar halt meg 1939 és
1945 közti években (ebből a
hihetetlen számból kb. fél millió a
zsidó holokauszt áldozatainak
száma.) Ha pedig a mai határokat
nézzük, akkor 600 ezer az
elhunytak száma, amiből 300 ezer
a katona, 200 ezer a zsidó
származású áldozat és 80-100 ezer
a polgári halottak száma. (A
visszaszerzett területeket alapul
véve természetesen más számokat
kapunk.) A második világháborút
lezáró békével újra visszaállították
– kisebb kiigazításokkal – a
Trianonban kialakított határokat.
Az 1920 június 4 –én megszületett
diktátum már 93 éve rögzíti a
Trianonban
önkényesen
megállapított terület viszonyokat.
Igazságtalanul, fájdalmasan, amíg
magyarok élnek e Földön.
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