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TRIANON ÚJRAÉRTÉKELÉSE
KONFERENCIA

A trianoni békeszerződés
Az I. világháborút lezáró Párizs környéki békeszerződések rendszerének részeként került a
történelembe az a trianoni békeszerződésként elhíresült békediktátum, amely Magyarország,
mint az Osztrák - Magyar Monarchia egyik utódállama és a győztes, Szövetséges és
Társult Hatalmak között jött létre. A diktátum többek között meghatározta Magyarország
valamint Ausztria, Románia, az újonnan létrejött Csehszlovákia és a Szerb-Horvát-Szlovén
Királyság új határait. Magyarország új határainak megállapítása mellett 35 000 főben
korlátozta a magyar hadsereg létszámát, megtiltotta nehézfegyverek és légierő tartását.
1920. Június 4-én írták alá a franciaországi Versailles-hoz tartozó Nagy-Trianon kastély
tükörtermében.

A szerződés előzménye

Magyarország elvesztette az I. világháborút (660 824 katona halt a meg a frontokon,
77 192-en pedig a sebesültek és a betegek itthon) és hadserege előbb kivérzett majd
Károlyi Mihály kormányának hatalomra kerülése után teljesen szétesett. Egyedül a
Székely Hadosztály maradt meg mint számottevő katonai erő. Ezt kihasználva a háborút
kevesebb emberveszteséggel átvészelő Románia, Szerbia és az addig nem létező
Csehszlovákia (melynek vezetői az Osztrák - Magyar Monarchia hadseregéből dezertáló
katonákból toboroztak légiókat), az Antant politikai és anyagi támogatásával bevonult az
ország románok, szerbek és szlovákok által is lakott területeire, anélkül, hogy komoly
fegyveres ellenállással találkoztak volna. Ezzel kész helyzetet teremtettek maguknak a
majdan létrejövő határok biztosítására már a békeszerződés aláírása előtt. A magyar kormány
csak akkor adta ki a parancsot a Székely Hadosztálynak a fegyveres ellenállásra, amikor a
románok már Kolozsvárt is elfoglalták, de a vezető győztes hatalmak demarkációs vonalak
kijelölésével egyre nagyobb területek átadását követelték. 1919. Január 18-án már
megkezdődött a békekonferencia ekkor még csak a győztes államok részvételével és ott főleg
–magyar vonatkozását tekintve- Románia, Szerbia és Csehszlovákia területi igényei
kerültek szóba. A Vix - jegyzék elutasítását követően, - melynek értelmében majdnem a
Tisza vonaláig engedte volna át területét Magyarország Romániának - Károlyi Mihály átadta
a hatalmat a Kun Béla vezette Magyarországi Tanácsköztársaságnak A teljes nemzetközi
elszigeteltségben megalakult magyarországi tanács kormány, melyet csak a Szovjet-
Oroszország ismert el , Vörös Hadsereget szervez és megkísérli felvenni a harcot az ország
területi integritását veszélyeztető szomszédos népekkel. Ugyanakkor politikai ellentétek
miatt nem biztosít lőszer és élelmiszer utánpótlást Székely Hadosztálynak, amely végül leteszi
a fegyvert a román hadsereg előtt és így Románia megszállja az egész Tiszántúlt.
A magyar Vörös Hadsereg Stromfeld Aurél vezetésével sikeresen visszafoglalja a Felvidék
keleti részt, sőt még Zólyomot és Érsekújvárt is Csehszlovákiától. Clemenceau ezt követően
jegyzéket intéz a Kormányzótanácshoz, amelyben közli Magyarország északi és keleti
határait és követeli, hogy a Vörös Hadsereget északon vonják vissza e határok mögé.
Cserébe azt ígéri, hogy a románok kiürítik a Tiszántúlt és Magyarországot meghívják
a békekonferenciára.
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Az Antant követelésének eleget téve megkezdődik a kivonulás a Felvidékről, Stromfeld
lemond, helyére Julier Ferenc kerül, a román csapatok viszont nem mozdulnak a Tisza
mellől. A Magyarországi Tanácsköztársaság a tiszai támadással fegyveresen akar
érvényt szerezni a jegyzéknek, amely azonban a csapatok gyenge harcértéke és
Julier Ferenc árulása miatt összeomlik. Ezt követően Peidl Gyula alakít
szociáldemokrata-kommunista kormányt, de a román csapatok ezután megszállják
Budapestet, Győrt és Veszprémet. Friedrich István József főherceg megbízásából, csendőri
segítséggel feloszlatja a Peidl kormányt és ő alakít új kormányt, melyet az Antant
nem ismer el. Horthy Miklós kommunistaellenes tiszti különítményekből hadsereget toboroz
és csapataival az Antant engedélyének birtokában a Dunántúlra vonul és Siófokon rendezi
be főhadiszállását Az Antant megbízásából George Russel Clerk brit diplomata vele
állapodik meg arról, hogy a románok kivonulása után az általa vezetett Nemzeti
Hadsereg vegye át a hatalmat Budapesten.

Magyarország súlyos veszteségei a trianoni békediktátum miatt

A magyarság 1100 évesnél régebbi történelmének gyászos és sok szenvedést okozó
eseményei a tatárjárás(Muhi, 1241.), a török veszedelem(Mohács, 1526.) és a szabadságharc
leverése, fegyverletétel(Világos, 1849.). Azonban a Muhi pusztán elszenvedett vereség
után a hazatért Béla Király elkezdte az elpusztított ország újjáépítését, a Mohácsi vész
után jött Erdély aranykora, a világosi fegyverletétel után pedig 1867-ben bekövetkezett a
kiegyezés. A tatárjárás, a törökvész és az osztrák-orosz vereség után mindig talpra
tudtunk állni.

Ami a fent említett szenvedéseinken túltett az a 20. század elején következett be a
trianoni békediktátummal. Az 1920 június 4 - én a versailles-i Trianon-kastélyban aláírt
békeszerződés példátlan történelmünkben és a legmeghatározóbb esemény a magyar állam
és nemzet történetében. A trianoni békediktátum – a világ legkegyetlenebb békéje –
Magyarország számára hivatalosan is az első világháború lezárását jelentette. Egy olyan
háborúnak a lezárását, amelyben Magyarország a Monarchián belül nem kívánt résztvenni
és csak külső kényszerek hatására lépett be abba. Ennek ellenére a legsúlyosabb büntetéssel
sújtották Trianonban. Elvesztette területének kétharmadát a lakosságának pedig több mint
60 százalékát. A magyar fennhatóság alól kikerülő románok, szlovákok és délszlávok hét
és félmilliót kitevő népességével együtt idegen országba kényszerítettek három és fél
millió magyart. A rengeteg területi és gazdasági veszteségen felül a győztes nagyhatalmak
még 200 millió aranykorona jóvátétel kifizetésére is kötelezték a kivérzett, kifosztott
Csonka-Magyarországot. Az állami javak, valamint fölszerelések, amelyek idegen uralom alá
kerültek aranykoronában tizenhat milliárdra rúgtak. Ehhez járultak azok a károk, amelyeket a
különböző megszálló csapatok, főképpen a románok fosztogatása okozott. Ez hiteles
statisztikai adtok szerint huszonöt milliárd aranykorona volt Ennyi vagyon semmisült meg.
A trianoni békediktátum után újra kellet felépíteni mindazt, amit a világháború , a bolsevista
proletárdiktatúra és a megszállók fosztogatása okozott. A tárgyalásokon Magyarország
nem vett részt, annak ellenére, hogy a meghívott delegáció 1920. Január 7-én érkezett
Párizsba, gróf Apponyi Albert vezetésével, soraiban gróf Bethlen Istvánnal és Teleki Pállal.
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A delegációt a szállodában háziőrizetben tartották és ott voltak ugyan, de valójában nem
vehettek részt a konferencián, csak január 16-án, a béketerv végleges lezárása után adtak
lehetőséget arra, hogy álláspontjukat előadják, de a magyar érveket figyelmen kívül hagyták.
A tárgyalásokon részt vettek viszont a Társult Hatalmak között, Románia, a Szerb-Horvát-
Szlovén állam és az újonnan létrejött Csehszlovákia, akik hatalmas területeket kaptak
Magyarországból. Jelentős terület jutott a háborút elindító Ausztriának is és még
Olaszország és Lengyelország is kapott.
Lássuk tételesen is hogyan rendelkezett a nagyvonalú antant hatalmak és a féktelenül kapzsi,
telhetetlen súgóik által megszerkesztett kegyetlen trianoni békediktátum.
Mit vettek el Magyarországtól?
Mit kaptak a megjutalmazott országok Magyarország megcsonkításával?
A Magyar Szentkorona Országainak(Magyarország, Szerb-Horvát-Szlavónország és Fiume)
az összterülete 325 411 négyzetkilométer volt, a lakóinak száma pedig 20 886 487 fő.
Elszakították az összterület 72 százalékát, 232 804 négyzetkilométert és a lakosság
64 százalékát, 13 287 241 főt.
Magyarország területe 282 870 négyzetkilométer, a lakóinak száma 18 264 533 fő volt.
Elvették a területének több mint kétharmadát 190 263 négyzetkilométert és elszakították
lakosságának 58 százalékát 10 665 287 főt. A trianoni békediktátum döntése értelmében
92 607 négyzetkilométerre zsugorodott össze, lakóinak száma pedig 7 599 246 fő lett.
Mit adtak Magyarországból Romániának?
Erdélyt és jelentős területeket Magyarország keleti részéből (az un. Parciumot, a Bánság
keleti részét és az Alföld egy részét), összesen 102 181 négyzetkilométer területet
5 236 305 lakossal, közülük 1 704 851 fő színmagyar. Romániával szemben igen bőkezűek
voltak a békeapostolok, majdnem kétszer akkora magyar területet kapott, mint Csehország
összesen.
Mit kapott Csehszlovákia Magyarország megcsonkításával
A szlovákok és ruténok által is lakott északi területek többségét így a Felvidéket, a szinte csak
magyar lakta Csallóközt és Kárpátalját, összesen 63 004 négyzetkilométer területet
3 567 575 lakossal, közülük 1 084 343 színmagyar.
Mit kapott Magyarországból Szerbia?
Mit Kapott a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság?
Az új Szerb állam 21 031 négyzetkilométer területet kapott 1 519 013 lakossal, közülük
457 595 fő színmagyar.
Délen a Szerémség, Dél-Baranya, Bácska és a Bánság valamint a Muraköz és a
Muramente az újonann alakult Szerb-Horvát-Szlovén Királyság része lett, amely a Magyar
Királyságtól összesen 63 572 négyzetkilométer területet kapott 4 140 967 lakossal.
Mit kapott Magyarországból Ausztria?
A Felső őrvidék 4 026 négyzetkilométer terület, 292 588 fő lakossal, közülük 4 807 fő
színmagyar Ausztriához került, ahol később Burgenland néven önáll tartományt hoztak
létre az új területekből. Erkölcsileg talán a legsúlyosabb megítélés alá esik az a nyereség,
melyet Magyarország rovására a békediktálók Ausztriának ítéltek oda. Annak az
Ausztriának, amellyel együtt harcoltunk és amelynek minden magyar érdektől távol álló
határaiért magyar fiúk százezrei ontották vérüket.
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Mit kapott Lengyelország?
Magyarország megcsonkításakor a Csehországnak odaítélt területből Lengyelország igényt
tartott az árvai községekre, amelyekben a lengyel a nyelvű gurál népcsoport lakik, valamint
több határos szepesi községre is. Ennek következtében 589 négyzetkilométer területet kapott
24 000 fő lakossal.
Mit kapott Olaszország?
Az 1918-as összeomlás után a 21 négyzetkilométer területű és 49 806 fő lakosú Fiume
magyar kikötővárost az olaszok szállták meg, majd a későbbi békekötés alapján bekebelezték.
Fiume-val elvesztettük az egyetlen tengeri kikötőnk feletti magyar fennhatóságot és
odavesztek a nagy összegeket elnyelt építkezések, a kikötők, a tárházak, a kormányzói palota,
és a tengerészeti iskolák.

Kapott tehát Trianonban mindenki a húsunkból, a vérünkből, a vagyonunkból, aki csak
jelentkezett és aki az osztogatók, a gyalázatos tervet valahol kiagyalók számára megfelelő
kiszolgálónak bizonyult. Kapott könnyen, indok, vita nélkül, hiszen a bőkezű ország
darabolók ugyancsak nagylelkűek voltak, az igazság, a történelmi jogok, a földrajzi egység
rovására, akkor amikor az ezeréves ország ezeréves népét kellett odaajándékozni egyéb
javakkal együtt. Könnyen tehették, hiszen nem a sajátjukat adták és a megajándékozottak
mindig jó szövetségeseik lesznek.

Az Országos Közművelődési Tanács 1927–ben, ahogy akkor írták, - az Igazság
ébredésének esztendejében - részletes összefoglaló könyvecskét adott ki a súlyos
veszteségekről „M a g y a r KATEKIZMUS amit mindenkinek tudni kell az elszakított
magyar területekről” címmel.

A könyv – a magyar igazság katekizmusa - egybegyűjtött minden adatot, ami érv
a trianoni békediktátum ellen. Minden adata igaz, komoly és megdöbbentő. A katekizmust
nem elég elolvasni, meg kell tanulni, hogy testünkké, vérünkké váljon mind az, amit
a testünkből és a vérünkből vettek el, mind az, ami több mint ezer évig magyar volt s
ami a természet, a jog, és az igazság szerint magyar is marad.

Ez a kis könyvecske a tudatlanság megszűnését segíti elő, ami nagyon fontos,
mert a tudatlanság sok kárt okoz nekünk. Minden hazáját szerető magyarnak tudnia
kell, hogy mit tettek velünk, mit vettek el tőlünk, arrogánsan és példátlan gyalázattal
A tudatlanság megszüntetése fontos azért is mert sokan szeretnék, ha elfelejtenénk
megaláztatásunkat, feldaraboltságunkat és hallgatásra szeretnének kényszeríteni, mondván,
jobb ha nem ingereljük hóhérainkat. Talán kíméletesebben semmisítenek meg bennünket,
ha meghunyászkodunk, ha hallgatunk, ha felejtünk? Nem ! A magyarság megmaradása
érdekében nem hunyászkodunk meg, nem hallgatunk és nem felejtünk, követeljük az
igazságot, mert a magyar igazságnak győzni kell.

Idézem a haza bölcsének Deák Ferencnek nagybecsű mondását . „Amit erő és
hatalom elvesz azt idő és kedvező szerencse ismét visszahozhatják. De amiről a
nemzet, félve a szenvedésektől, önmaga lemondott, annak visszaszerzése mindig nehéz,
s mindig kétséges.”
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A magyarság körül trianon óta folytonos a gyűlölködés napjainkig. A román,
a szerb és a szlovák politikai elit úgy gondolja, hogy a nemzettudatuk erősítése céljából
ellenségképre van szükségük, amit a magyarság rágalmazásával teremthetnek meg.

Az Országos Trianon Társaság a lehetőségei szerint mindent megtesz, hogy az
igazságot tartalmazó könyvecske minél szélesebb körben terjedjen, tájékoztasson a Csonka-
Magyarországon. Eddig hat hasonmás kiadásban 12 ezer példány jelent meg.

Ugyanakkor a megalakulása (1996) óta az évente könyv formában megjelenő
kiadvány a TRIANON KALENDÁRIUM / MAGYAR IDŐ hiánypótló történelmi
olvasókönyv tájékoztat a trianonnal kapcsolatos kérdésekről és a veszteségek okozta máig
ható következményekről.

A Társaság, valamint a hazai és külföldi tagozatai által szervezett megemlékezések,
rendezvények pedig az Alapszabályban rögzített célkitűzések megvalósítását szolgálják.

A Trianon Társaság célja:

Az első világháborút lezáró, Magyarországot sújtó 1920. június 4-ei trianoni békediktátum
és következményei igazságtalan voltának feltárása, tudatosítása, elemzése és a tényeken
alapuló, a történelmi igazságosság szempontjainak megfelelő megoldások kidolgozása.

A kényszer hatása alatti békekötés és a nemzetközi jogszabályok ellentmondásainak
bemutatása.

A trianoni határainkon kívül, idegen uralom alatt élő magyar nemzeti közösségek (Felvidék,
Kárpátalja, Erdély, Partium, Délvidék, Dráva-vidék, Mura-vidék, Felsőőrség, és Lajta-vidék)
helyzetének javítását szolgáló lehetőségek kidolgozása, társadalmi vitára bocsátása.

A magyar nemzet megsemmisítésére irányuló trianoni tervek és döntések felkutatása,
nyilvánossá tétele.

A trianoni döntéssel kapcsolatos iratok és könyvek bemutató és kutató könyvtárának
létrehozása.

A könyvtárban dokumentált anyag nyilvánosságra hozatala a hazai és a nemzetközi hírt adó
intézmények útján.

Nemzetközi kapcsolatok kiépítése során a tények megismertetése a világ közvéleményével.

Igazságot Magyarországnak!


