
Magyarországgal kötött béke (Trianon, 1920 június 4):  

A magyarokkal kötött béke a törökhöz hasonlóan kivételt képezett a békekötések sorában, 
mivel Magyarországon a háború után nem voltak alkalmas állapotok a békeszerződés 
aláírására. Az őszirózsás forradalom után ugyanis, 1919 március 21-én a 
tanácsköztársaság időszaka következett, melynek alig több mint 4 hónapja alatt a 
kommunista vezetés megkísérelte visszaszorítani az országot több irányból elözönlő, és 
Magyarország kivérzett helyzetét kihasználó szerb, csehszlovák és román csapatokat. A 
békekötést szorgalmazó, de egy új kommunista állam kialakulását már ellenző Antant, 
ekkor támogatni kezdte a magyar földre jogtalanul betörő csapatokat, aminek 
eredményeképp a Magyar Tanácsköztársaság végül 1919. augusztus elsején elbukott. Az 
ezt követő hónapokban Magyarországon bizonytalan politikai helyzet alakult ki, így az 
Antant megint nem tudta megfelelő legitimitású magyar vezetéssel aláíratni az első 
világháborút lezáró békét. 

Végül a nyugati hatalmak egy brit diplomatát - George Clerket – voltak kénytelenek 
Magyarországra küldeni annak érdekében, hogy segítsék egy legitim magyar államrend 
létrehozását. Clerk az egyetlen tényleges hatalommal bíró katonai parancsnokkal,Horthy 
Miklóssal kezdett tárgyalásokat, aminek eredményeképp végül megszületett egy új és a 
nyugat által is elfogadható magyar alkotmányos rendszer. Ennek élén 1920 március 
elsejétől Horthy Miklós kormányzóként állhatott és biztosította a Trianoni béke 
haladéktalan aláírását. 

A trianoni békét az 1920 tavaszán kinevezett Simonyi-Semadam Sándor kormányának két 
politikailag súlytalan tagja írta alá, s a kormány hamarosan lemondott. A szerződés 
Magyarország (Magyar Királyság) új határainak megállapítása mellett 35 000 főben 
korlátozta a magyar hadsereg létszámát, megtiltotta légierő és nehézfegyverek tartását. 
Tartalmazta az akkor létrejött Népszövetség alapokmányát is. 1920. június 4-én budapesti 
idő szerint 16:32-kor írták alá a franciaországi Versailles-hoz tartozó Nagy-Trianon-kastély 
52 méter hosszú és 7 méter széles folyosóján, a Galérie des Cotelle-ben. A szerződést 
nem írta alá a szintén az antanthoz tartozó Amerikai Egyesült Államok, amely akkor nem 
lett tagja a Népszövetségnek. Az USA és Magyarország később Washingtonban kötött 
békét: ez a Népszövetségre vonatkozó cikkelyek kivételével szó szerint megegyezik a 
trianonival. A trianoni békeszerződést gyakran trianoni békediktátumnak is nevezték és 
nevezik – még aláírói és törvénybe iktatói is –, azt jelezve ezzel, hogy a szerződésben 
foglaltakat, a győztesek által a vesztesek számára diktált kényszer szülte. 

Magyarország (más néven Magyar Királyság vagy a Magyar Szent Korona országai) 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 
o 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. 

o 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. 

További területvesztések: 

 északon Szepes és Árva megyéből az alábbi községek kerültek Lengyelországhoz: 
o Alsólápos (Lapsze Niźnie), Alsólipnica (Łipnica Wielka), (Czarny Dunajec*), 

Jablonka (Jabłonka), (Nowy Targ*), (Raba Wyżna*), (Bukowina Tatrzańska*) 
o Czarny Dunajec községből Pekelnik (Piekelnik) és 

Podszkle (Podskle) települések, 
o Nowy Targ községből Derzsény (Dursztyn), Bélakorompa (Krempachy) és 

Újbéla (Nowa Biała) települések, 
o Raba Wyżna községből Bukovinapodszkle (Bukowina 

Osiedle), Harkabúz (Harkabuz) és Szárnya (Podsarnie)települések, 
o Bukowina Tatrzańska községből Feketebérc (Czarna 

Góra), Szepesgyörke (Jurgów) és Répásfalu (Rzepiska)települések; – 589 km², a 
Magyar Királyság 0,18%-a. 

 Fiume (mai neve: Rijeka) városa is a magyar Szent Korona része volt, de rövid 
önállóság után Isztriával és Zárával együtt Olaszországhoz került, majd 1947-ben 
Jugoszláviához csatolták; – 21 km², a Magyar Királyság 0,000065%-a. 

 

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. 

(Forrás: http://tortenelemklub.com) 
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