A TRIANONI BÉKESZERZŐDÉS
A BÉKESZERZŐDÉS ALÁÍRÁSA
• Magyar delegáció: vezetője: gróf Apponyi Albert, tagja gróf Teleki Pál – földrajztudós
– vörös térkép
• Etnikai, történetig, geográfiai, közlekedési érvek: a történelmi MO egysége mellett
• Szóban és írásban is kifejtették a véleményüket:
• De: a delegáció érveit a győztesek nem hallgatták meg
• szigorú értelemben vett tárgyalás nem folyt: az Antant képviselői fogadták a magyar
küldöttséget, és egyszerűen közölték vele a feltételeket. Ezután átvették a magyar
álláspontot tartalmazó dokumentumokat, majd pár nap múlva - lényegében anélkül,
hogy figyelembe vették volna a magyar érveket - közölték a döntést.
• Apponyi javaslata: népszavazás az elcsatolandó területeken – a wilsoni
önrendelkezésre hivatkozva
• Lloyd George kérdést intézett Apponyihoz ezzel kapcsolatban, aki a „vörös térkép”
bemutatásával válaszolt – de: népszavazás csak egy helyen:
• Népszavazás: Sopron – 1921. december
• Utódállamok: szándékosan túlzó igényekkel léptek fel, így a trianoni határok
„kompromisszumosnak” tűntek
• A magyar tárgyalási stratégia sem volt kompromisszumkész: a teljes integritást
célozta, ahelyett, hogy a magyar lakosságú határmenti területek megtartására
törekedett volna – ám valószínűleg ezt sem vették volna figyelembe
• 1920. június 4. Versailles: Nagy-Trianon kastély - aláírás
• Magyarország területe: 283 000 – 93 000 km-re
• Népesség: 18.2 mill – 7.6 mill-ra csökkent
• Elcsatolás: Felvidék, Kárpátalja, Partium, Bánát, Bácska, Burgenland
ETNIKAI VONATKOZÁSOK
• 3.3 mill magyar került idegen fennhatóság alá, ennek közel fele zárt tömbökben a
határ mellett élt: az elcsatolt magyar népesség fele, színmagyar területekkel
közvetlenül a trianoni határ túloldalára került
• helyzetük bizonytalan, atrocitások
• Utódállamok célja: homogén nemzetállam kialakítása – de: ezek soknemzetiségű
államok, tehát az etnikai problémákat a Párizs környéki békék sem oldották meg!!!
• Köv.: kábé 400 000 magyar bevándorlása az utódállamokból
• Magyarország: nemzetállam – lakói 92%-ban magyarok
A BÉKE GAZDASÁGI HATÁSAI
• Gazdasági kapcsolatok szétszakítása
• Nyersanyagforrások elveszítése
• Ugyanakkor: a korábbi országra méretezett ipari kapacitás – főleg: Budapest
• Budapest: az egész ország a vonzáskörzetébe került – köv.: egészségtelen
településszerkezet.
• Határmenti városok: sok elveszítette a vonzáskörzetét ⇒ köv.: fejlődésképtelen
településsé váltak ( pl.: borsodi szénmedence MO-n maradt, de a vasérc
Csehszlovákiához került)
• Vasúthálózat: nagy része az utódállamokhoz került ⇒ köv.:bonyolult az egyes
országrészek között a vasúti kapcsolat
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Vasútvonalak: a határ meghúzásában is szerepet játszottak: az összes az új határral
párhuzamos út és vasút a határ túloldalára került (főleg katonai okokból) (pl.:
Szatmárnémeti-Nagyvárad – Arad vonal a vasút miatt került Romániához.)
Árvízvédelem: mivel a folyók felső szakaszait elcsatolták, csak együttműködéssel
lehetett volna megoldani az alsó szakaszokon jelentkező gondokat)
Egységes birodalmi piac szétesése: a gazdasági széttagoltság az egész téréség
fejlődését visszavetette
Megszűnt: a piac, a tőke és a munkaerő szabad áramlása
Utódállamok: önálló gazdasági egységek létrehozására törekedtek – elzárkózó
gazdaságpolitika
Ezt fokozza: a politikai ellentétek
Utódállamok magyar lakossága: gazdaságilag az utódállamokban nem fejlesztették a
magyarlakta területeket⇒ köv.: tovább rontja a magyarok helyzetét

KATONAI ELŐÍRÁSOK
• Célja: alkalmatlanná tenni MO-t a katonai visszavágásra
• Általános hadkötelezettség megtiltása
• 35 000 főben maximálja a toborzott hadsereg létszámát
• modern fegyvernemek nem lehet tartani (pl.: tüzérség, légierő)
• nehezítik a magyar hadsereg felvonulási lehetőségeit az új határokra
• Utódállamok: fokozott fegyverkezés ⇒ köv.: haderejük sokszorosan felülmúlta a
magyar haderőt
REVÍZIÓ
• MO-n egyetlen politikai erő sem fogadta el a békét.
• Mindenki: revíziót akart – irredenta szervezetek: Magyar Területvédő Liga, stb. – a
kormányzat ezeket hallgatólagosan támogatta

