
 

„Törvényes értelemben, a magyar közjog alapján 

minden magyar állampolgárnak, ennek a tízmilliós 

országnak a kormányfőjeként – lélekben, érzésben 

tizenötmillió magyar miniszterelnöke kívánok 

lenni.” (Antall József) 

 

TRIANON 100 

 

Bizonyára sokan emlékeznek Magyarország rendszerváltás utáni első miniszterelnökének fenti 

mondatára, arra viszont talán kevesebben, hogy ezt éppen a trianoni békeszerződés 70. 

évfordulójához közeledve mondta el. És most, 2020-ban itt állunk egy kettős évfordulónál. 

Egyrészt 30 éve alakult a rendszerváltás utáni első – magyar történelemben addig példátlanul 

széles választójogosultsággal  – szabadon választott Országgyűlés, és június 4-én lesz 100 éve, 

hogy aláírták a trianoni békeszerződést. Érdekes, hogy az 1990. május 2-án Szűrös Mátyás által 

összehívott Országgyűlés alakuló ülését levezető korelnöke az a Kéri Kálmán nyugalmazott 

vezérezredes volt, akinek az életpályája kiváló példa a magyar történelem XX. századi 

megpróbáltatásaira. A ma Szlovákiához tartozó szepességi Iglón született, harcolt az I. 

világháborúban, majd a Tanácsköztársaság idején belépett a Vörös Hadseregbe, amely 

megpróbálta visszaszerezni a Felvidéket. Később vezérkari tisztként részt vett a II. 

világháborúban is és azon kevesek közé tartozott, aki a Kormányzó fegyverszüneti parancsát 

betartotta, sőt átment a szovjet oldalra és tagja lett az Ideiglenes Nemzeti Kormánynak. Ennek 

ellenére az új megszállók kiszolgálói hamar a recski munkatáborba juttatták, ahonnan csak 

1953-ban szabadult. De ott ült akkor az Országgyűlésben meghívottként Habsburg Ottó, akinek 

az élete szintén másképpen alakulhatott volna, ha az I. világháborúnak más lezárása van. 

Sokáig lehetne visszamenni az 

időben, ha Trianonhoz vezető lépéseket 

elemezni akarnánk, de annyi bizonyos, 

hogy a békeszerződés egy olyan több 

évszázados demográfiai átalakulásra 

tett pontot, amely valahol a kora-

újkorban kezdődött. Magyarország 

népessége Mátyás király halálától III. 

Károly trónra kerüléséig tartó bő két 

évszázad alatt stagnált, miközben egyes 

nyugati-európai országoknál akár 70-100%-kal is 

növekedett a lakosság. A török kiűzése után a 

magyar uralkodók és az arisztokrácia ezért idegen etnikumúakkal igyekezett pótolni a 
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munkaerő-hiányt, így elfogadta, sőt a legtöbbször támogatta a nagymértékű belső és külső 

migrációt. Az idegen származásnak a XVIII. században még kevésbé volt jelentősége, hisz nem 

volt lényeges kérdés, hogy a földet művelő ember magyar vagy szlovák anyanyelvű, viszont 

ezzel végérvényesen megváltoztatta Magyarország etnikai arányait és eltolta nyelvi határait. 

A nemzetté válás folyamatában a magyar politikai elit az „egy politikai nemzet” 

koncepcióját vallotta, azaz a magyar nemzeten kívül – melybe beletartoztak a kisebbségek is – 

nem ismert el más (horvátokkal kivételt tettek) kulturális-nyelvi alapon szerveződő nemzetet. 

Ezt a dualizmus idején az uralkodónak sem volt érdeke bolygatni, Ferenc József amúgy is egy 

más kor szülötte volt, képes volt a magyarokat vérig sérteni azzal, hogy hadparancsában csak, 

mint „néptörzsként” ismerte el őket. A XIX. század utolsó harmadában viszont a szomszédban 

összeomló Oszmán Birodalom maradványain olyan nemzetállamok jöttek létre (Románia és 

Szerbia), amelyek felé a Magyar Királyság területén élők már kitekinthettek. 

 

A Balkán-félsziget a napóleoni háborúk idején és a berlini kongresszus (1878) után (Cartographia történelmi 

atlasz 5-8.) 

Ekkorra már a magyar politikusok is szinte kivétel nélkül felismerték, hogy a történelmi 

Magyarország fennmaradása a dualista Osztrák-Magyar Monarchián kívül nem képzelhető el. 

  1914-ben két merénylet elkövetői és felbujtói is szomszédos országokból indultak, 

amelyek már a Monarchia külpolitikai kudarcát is előre jelezhették. Az elsőt, a Debrecenben 

felrobbantott pokolgépet – amelynek célpontja a görögkatolikus püspök volt – valószínűleg 

Romániából intézhették, míg a második, Ferenc Ferdinánd trónörökös ellen elkövetett 

merénylet mögött egy szerb terrorszervezet állt. Ez utóbbi az I. világháború kirobbanásához 

vezetett, melyet katonailag az Osztrák-Magyar Monarchia és szövetségesei elvesztettek.  

 Az 1918. november 3-án megkötött padovai fegyverszünet után a Monarchia hadserege 

felbomlott, a szerencsések – akik nem estek azonnal olasz hadifogságba – hazatérhettek. Máig 

vitatják, hogy néhány nappal később Károlyi Mihály, Jászi Oszkár és Linder Béla miért ment 

bele a belgrádi katonai konvencióba, ha már Padovában aláírták a fegyverszünetet. Azt azonban 



érdemes tudni, hogy a Szerbia felől előrenyomuló antant csapatokkal szemben már semmilyen 

jelentékeny magyar haderő nem állt szemben, így Károlyiék abban bíztak, hogy a konkrét 

fegyverszüneti vonalak megállapításával megakadályozható az ország teljes megszállása. 

Sajnos azonban a román fél és később a csehek sem tartották be az egyezményt, így Károlyiék 

számítása kudarcra volt ítélve. A Romániában ma nemzeti ünnepnek tartott december 1-i 

gyulafehérvári román nagygyűlés határozata (Románia és Erdély egyesülése) egyértelművé 

tette, hogy Magyarország nem számíthat egy mérsékelt, etnikai elvek szerinti 

határmegállapításra.  Az 1919. március 20-án átadott, újabb területek kiürítését követelő Vix-

jegyzék pedig közvetve az ingatag lábakon álló a köztársaság bukását okozta.   

 Persze felmerül a kérdés, hogy miért nem védték meg a határokat, amikor 1918 őszén 

még 1,3 millió ember állt fegyverben. Magyarország – és az összes vesztes ország – úgy 

gondolkodott, hogy a fegyelmezetlen, ellátást nem kapó fegyveres katonák potenciális 

veszélyforrást jelentenek, ezért minél hamarabb le akarta szerelni a hadsereget. Ezt követelte a 

közvélemény is, ebbe illeszkedik Linder Béla – mindössze 9 napig hadügyminiszter – elhíresült 

mondata arról, hogy soha többé nem akar katonát látni. A Székely Hadosztály és a 

balassagyarmati nemzetőrök sikerei is arra példa, hogy helyi erők, helyi ügyekért képesek 

voltak megmozdulni, de a reguláris hadseregbe nem sokan kívánkoztak négy háborús év után.  

 1920. június 4-én már egy hónapok óta kész szerződés várt arra, hogy egy megfelelő 

legitimitással rendelkező magyar kormány képviselői aláírják. Apponyi Albert híres beszéde – 

amiben egyébként semmit sem volt hajlandó engedni kárpát-medencei magyar 

felsőbbrendűségből – és Teleki Pál térképe ugyan tett némi hatást főleg a brit delegációra, de a 

végeredményen semmit nem változtatott.  

 

A trianoni békeszerződés területi és demográfiai következményei, melyek a későbbi területcseréket, 

határmódosításokat még nem tartalmazzák (tortenelemtanitas.hu) 

A békediktátum Magyarországra nézve nem csak azért volt katasztrofális, mert elvesztette 

területének és lakosságának közel 2/3-át, egyetlen tengeri kikötőjét, a magyar anyanyelvűek 



1/3-a olyan idegen országok területére került, amelyek a Trianonban elvárt kisebbségi jogokat 

a következő évtizedekben teljesen figyelmen kívül hagyták, hanem azért is, mert a magyar 

külpolitika ezzel egy veszélyes, újabb katasztrófához vezető kényszerpályára került. A 

nacionalizmussal nehezen vádolható Népszava írta az aláírás másnapján, hogy „a 

békeszerződés igazságtalanságát mindenki átérzi, ellenük lélekben mindenki tiltakozik, 

mindenkiben él a vágy és az akarat ezek megváltoztatására, de itt előbb életet kell teremteni, a 

hosszú háború romjait el kell takarítani, a népnek nyugalmat, életkedvet és életlehetőséget kell 

biztosítani”. Mindenki gondolt és számított valamilyen revízióra a jövőben és ezt tűzte ki 

hosszú távú célnak a magyar külpolitika is. A békeszerződés a hatalmi egyensúly próbáját sem 

állta ki, hisz Németországot nem sikerült túlzottan meggyengíteni, viszont a másik közép-

európai nagyhatalmat, az Osztrák-Magyar Monarchiát teljesen felszámolták. A helyén létrejövő 

kis államok ugyanúgy nem voltak etnikailag homogének, mint a Monarchia, de már elég erősek 

sem voltak ahhoz, hogy az előre várható német terjeszkedést megállítsák. Sajnos két évtized 

múlva Magyarország a náci Németország mellett sodródott bele az újabb háborúba további 

területi nyereségeket – illetve a meglévők megtartását – remélve, amelynek a vége egy 

Trianonnál is nagyobb katasztrófa lett.  

 

Több, mint  400 000-en menekültek Magyarországra. (trianon100.hu) 

 

 Trianont ma sem lehet elfelejteni, mert több, mint 2 millió magyar él jelenleg is a 

határon túl. Ezzel különleges helyzetben van Magyarország, hiszen a nemzet 1/5-e nem az 

államhatárokon belül él, ami továbbra is irányt szab a mindenkori magyar kormányok 

külpolitikájának.  Kéri Kálmán elsők között utalt erre és felvázolta a magyarság előtt álló 

legfontosabb feladatot 1990-es nyitóbeszédében:  „Ehhez az is kell, hogy egyetértés legyen 

ebben a népben, ne legyenek különbségek és hagyjuk már el a vallási, a faji és isten tudja 



micsoda különbségeket, a származásit, az osztálykülönbséget, mert egymásra vagyunk utalva 

ebben a nyomorúságban, amelyből ki akarunk jutni. Ehhez barátokra van szükségünk. Igen, 

nagyhatalmakra is és kishatalmakra is, többek között a szomszédainkra is. Hiszen velük együtt 

élünk a Kárpát-medencében.”  

 Június 4-én ezért nem csak a száz évvel ezelőtt aláírt béke igazságtalanságára kell 

gondolnunk, mert a könnyek elhomályosíthatják látásunkat és nem vesszük észre a határon túli 

magyar közösségeket, akik remélhetőleg a következő száz évben egy XX. századnál békésebb, 

kisebbségi jogokra ügyelő és azokat értéknek tartó Európa vár. 

 

 


