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Vizi László Tamás 

 

Trianon, mint a 20. század legnagyobb nemzeti válsága és kezelésének 

lehetséges alternatívái 

 

1. Bevezetés 

 

Aligha vitatható tény, hogy a „rövid” huszadik század
1
 során Magyarországot ért 

számos sorsfordító trauma és nemzeti tragédia közül az 1920. június 4-én aláírt 

trianoni békediktátum az ország számára olyan történelmi sokkhatást jelentett, 

ami miatt Trianont joggal tekinthetjük a 20. század legnagyobb magyar nemzeti 

katasztrófájának. A békeszerződés
2
 ugyanis törvényesítette a Történeti 

Magyarország feldarabolását úgy, hogy elszakították tőle Nyugat-

Magyarországot, a Felvidéket, Kárpátalját, Erdélyt, az Alföld kelet részét, a 

Délvidéket (Bácska, Bánát) és Horvát-Szlavónországot.
3
 A kényszerű 

területvesztés következtében a Történeti Magyarország területe Horvát-

Szlavónországot nem számítva 282 870 km
2
-ről 92 963 km

2
-re, lakossága 

18 264 533 főről 7 615 117 főre csökkent. 

 

Az utódállamok közül 

 

Csehszlovákiához  61 633 km
2
-nyi terület

 
és 3 517 568 fő; 

Romániához        103 093 km
2
-nyi terület és 5 257 467 fő; 

SHS Királysághoz
4
             20 551 km

2
-nyi terület

 
és 1 509 295 fő; 

Ausztriához     4 020 km
2
-nyi terület

 
és     291 618 fő; 

Olaszországhoz
5
         21 km

2
-nyi terület

 
és      49 806 fő; 

Lengyelországhoz
6
             589 km

2
-nyi terület és       23 662 fő került. 
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Az összes területi és népességben elszenvedett veszteség 189 907 km
2
-t és 

10 649 416 főt tett ki. Azaz a Történeti Magyarország elveszítette területének 

67, lakosságának 58,3 %-át. 

Az 1910-es népszámlálás anyanyelvi adatai alapján 

 

a Csehszlovákiához került  3 517 568 fő  30,3 %-a, 

a Romániához került  5 257 467 fő  31,6 %-a, 

az SHS Királysághoz került 1 509 295 fő  30,3 %-a, 

az Ausztriához került     291 618 fő    8,9 %-a, 

az Olaszországhoz került       49 806 fő  13,0 %-a, 

a Lengyelországhoz került       23 662 fő    1,0 %-a  

vallotta magát magyar anyanyelvűnek.  

Vagyis abból a 10 649 416 főből, akik Trianon következtében idegen uralom alá 

kerültek, 3 216 124 fő vallotta magát 1910-ben magyarnak.  

 

Közülük 

Csehszlovákiához    1 066 000 

Romániához   1 661 000 

SHS Királysághoz         458 000 

Ausztriához              26 000 

Olaszországhoz                 6 500 

Lengyelországhoz               240 fő magyar került.
7
  

 

Ez pedig azt jelentette, hogy az utódállamokhoz került népesség 30,2 %-a 

magyar volt. Ráadásul az elcsatolt magyar lakosság igen tekintélyes része, 

leszámítva a Székelyföldet, az új határok mentén, viszonylag egy tömbben élt. 

Magyarország határainak a megvonása tehát az etnikai elvek teljes figyelmen 

kívül hagyásával született meg. 

A területi és emberveszteségek mellett számos, a nemzeti szuverenitást 

súlyosan korlátozó intézkedéseket is tartalmazott a békeszerződés. A teljesség 

igénye nélkül itt csak néhányat említünk: az ország haderejének létszámát 35 

ezer főben maximálták, megtiltották az általános hadkötelezettséget, és 

korlátozták a fegyvergyártást. Ezek betartását az e célból Magyarországra 

küldött katonai ellenőrző bizottság végezte. A később megállapítandó jóvátétel 

formájában kötelezték továbbá Magyarországot az általa okozott háborús károk 

megtérítésére, valamint a nemzetközi kereskedelemben a győztes hatalmak 

számára a legnagyobb kedvezmény elvének biztosítására. 

A trianoni békediktátum súlyosan igazságtalan döntései az összmagyarság 

számára olyan mély, sok tekintetben máig ható gazdasági, pénzügyi, politikai, 

katonai, társadalmi, ideológiai, szociális, közlekedési, kulturális, morális stb. és 

nem utolsó sorban lelki megpróbáltatást okozott, amelyet joggal minősíthetünk a 
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magyar nemzet huszadik századi története során átélt legnagyobb nemzeti 

válságának. Olyannak, amelyet mind a mai napig nem sikerült a maga 

teljességében feldolgozni és kezelésére a megfelelő terápiát megtalálni.
8
 Jelen 

tanulmány sem vállalkozhat erre. Azt azonban célul tűzi ki, hogy a trianoni 

trauma kezelésének 1920 és 2013 közötti lehetséges alternatíváit a teljesség 

igénye nélkül összefoglalja és röviden bemutassa. Teszi ezt úgy, hogy csak 

azokra a legfontosabb megoldási lehetőségekre fókuszál, amelyek 

történetpolitikailag az 1920 utáni időszakban politikai alternatívaként, mint 

lehetséges válságkezelési opcióként felmerültek.   

 

2. A két háború közötti lehetőségek 

 

2.1. A lehetséges „nulladik” megoldás. Apponyi Albertnek, a magyar 

békedelegáció elnökének javaslata 

 

A Huszár Károly vezette magyar kormányt a párizsi békekonferencia elnöke G. 

B. Clemenceau 1919. december 1-jén szólította fel arra, hogy képviselőit a 

Magyarországgal megkötni tervezett békefeltételek átvételének céljából küldje 

el a békekonferenciára. A gróf Apponyi Albert vezette magyar békedelegáció 

1920. január 5-én indult el Párizsba, ahol január 14-én adta át megbízólevelét és 

a magyar fél álláspontját tartalmazó jegyzékeit a Legfelsőbb Tanács elnökének. 

Clemenceau másnap fogadta a magyar delegációt, s egyúttal közölte Apponyival 

a békefeltételeket. Apponyinak január 16-án nyílt alkalma arra, hogy szóban 

reflektáljon a tervezetre. Apponyi miközben kifejtette a magyar álláspont 

lényegét, felvázolta azt a wilsoni eszméken nyugvó, s a népek önrendelkezési 

jogára építő elvet, amely az adott helyzetben az egyetlen megnyugtató 

megoldási lehetőséget kínálta kérdés rendezésére. Ez pedig az elcsatolandó 

területeken kiírandó népszavazás volt, melynek eredményét a magyar fél előre, 

fenntartás nélkül elfogadhatónak deklarálta. Apponyi erről így érvelt: „[…] a 

valóság megállapítására rendelkezésünkre áll egy nagyon egyszerű, de egyetlen 

eszköz, amelynek alkalmazását hangosan követeljük, hogy e kérdésben tisztán 

lássunk. És ez az eszköz a népszavazás. Amidőn ezt követeljük, hivatkozunk a 

Wilson elnök úr által oly kiválóan szavakba öntött nagy eszmére, amely szerint 

semmilyen emberi csoport, az államok lakosságának egyetlen része sem 

helyezhető akarata, megkérdezése nélkül, mint valami marhanyáj egy idegen 

állam fennhatósága alá. Ennek a nagy eszmének nevében, amely különben 

axiómája a józan észnek és a közmorálnak, követeljük a népszavazást  hazánk 

azon részeire vonatkozólag, amelyeket tőlünk most elszakítani akarnak. 

Kijelentem, hogy előre alávetjük magunkat a népszavazás eredményének, bármi 

legyen is az. […] Alapjában véve ez a fő kívánságunk, amelyet a 

békekonferencia elé terjesztünk. Ha egykori területünk a történelmi 
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Magyarország érdekében felhozandó érveink az Önök szemében nem lesznek 

eléggé döntőek, úgy azt javasoljuk, hogy kérdezzék meg az érdekelt népességet. 

Előre is alávetjük magunkat ítéletüknek.”
9
 

Bár lehet vitatni, hogy helyes álláspont volt-e az egész elcsatolandó 

területre népszavazást kezdeményezni, vagy helyette inkább csak a tervezett 

határmenti, s többségében magyarlakta területekre kellett volna-e ezt a 

követelést korlátozni, ma már nehéz eldönteni. Érveket és ellenérveket mindkét 

alternatíva mellett lehet felsorakoztatni, de a lehetséges válasz csupán fikció 

marad. Különösen annak ismeretében, hogy a győztesek nem fogadták el a 

magyar érvelést, és érdemi módosítást a békeszerződés tervezetén nem 

eszközöltek. Holott a népszavazás elfogadásával és lebonyolításával már a béke 

születésének a pillanatában egy igazságosabb állapot jöhetett volna létre. Miután 

azonban ez nem történt meg, a magyar kormány képviselői, Dr. Benárd Ágost 

munkaügyi és népjóléti miniszter, valamint Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli 

követ és meghatalmazott miniszter 1920. június 4-én kénytelenek voltak a 

versailles-i Grand Trianon kastélyban egy mindössze negyed órás ceremónia 

keretében a békeszerződést aláírni.
10

  

 

2.2. A népszavazás, mint a mégis működő problémakezelés reális 

lehetősége 

 

Apponyi 1920. január 16-i népszavazási kezdeményezése ugyan nem járt 

sikerrel, de a népszavazás lehetőségének a gondolatát, mint a reparáció 

lehetséges eszközét mégsem vetették el végérvényesen a nagyhatalmak. Ugyan 

nem az egész történelmi Magyarországra vonatkozóan gyakorolták ennek a 

lehetőségét, még csak nem is a határok menti területek teljességére, hanem 

csupán 257 km
2
-nyi területre, Sopron, és a környékén lévő nyolc falu 

viszonylatában (Ágfalva, Balf, Fertőboz, Fertőrákos, Harta, Kópháza, 

Nagycenk, Sopronbánfalva) adtak lehetőséget arra, hogy az ott élő lakosság 

gyakorolhassa önrendelkezési jogát. Az 1921. december 14-16-án megtartott 

népszavazás eredményeként Sopron és környékének lakossága – a szavazáson 

megjelentek 65, 1%-a – a magyar államhoz történő csatlakozás mellett döntött.
11

 

A trianoni döntést részben és csupán csekély mértékben megváltoztató 

soproni népszavazás rávilágított arra a tényre, hogy a trianoni határok 

nagyhatalmi támogatással, ha csak részben is, de megváltoztathatóak, s a népek 

önrendelkezési jogának wilsoni elvei nem söpörhetők a szőnyeg alá. Ne 

                                                           
9
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felejtsük el azonban, hogy itt két vesztes ország területi vitáját kísérő több éves 

fegyveres konfliktust próbált meg orvosolni a népszavazás, amely megoldás a 

többi győztes utódállam esetében az 1920-as évek elején nem volt alkalmazható 

gyakorlat. És mint ahogy az kiderült, ezt követően sem. A népszavazást ugyanis 

sem a nagyhatalmak, sem pedig az utódállamok nem támogatták. Utóbbiak 

határozottan elutasították. A népszavazás gondolatának elutasításával pedig az a 

megoldási és válságkezelési módozat került ki az eszköztárból, amely békés 

úton, mindegyik érintett fél számára megnyugtató megoldást kínálhatott volna a 

trianoni sebekre. 

 

2.3. „Nem nem soha!” A revízió gondolatának ébren tartása 

 

Miután a trianoni döntés valóságos sokkhatásként érte az egész magyar 

társadalmat, s annak kezelésére a meglévő erőforrások és lehetőségek csak 

korlátozottan álltak rendelkezésre, ezért az 1920-at követő években, évtizedben 

fontos politikai célként fogalmazódott meg a revízió gondolatának ébren tartása 

és annak a magyar társadalom egészében való tudatosítása. Ezt reprezentálták a 

revíziós propaganda szervezetei és rendezvényei, a magyar irredentizmus 

mindennapi megnyilvánulásai, a korszak oktatási és kultúrpolitikája, ünnepei, 

köztéri szobrai, megemlékezései, stb. amelyek mind-mind arra voltak hivatottak, 

hogy Trianon revíziójának igényét és vágyát az egész magyar társadalomban 

ébren tartsák.
12

 Az 1920-as, 30-as években erre számtalan példát lehetne 

felsorolni. A terjedelmi korlátok miatt mi most csupán egy eseménysort idézünk 

fel részletes. Nevezetesen az 1930-as megemlékezéseket, amelyeket a trianoni 

békediktátum aláírásának tízedik évfordulóján tartottak.
13

 

Az 1920 utáni legnagyobb Trianon ellenes megmozdulásra és tiltakozó 

nagygyűlésre az aláírás tízedik évfordulóján, 1930. június 1-jén került sor a 

budapesti Szabadság téren. A fővárosban és vidéken számos egyéb 

megemlékezést is tartottak, s a világ magyarsága is kifejezte Trianon elleni 

tiltakozását. Az évfordulóról a külföldi sajtó is beszámolt, s – politikai 

hovatartozásuktól függően – vagy bírálták, vagy támogatták a tíz évvel korábbi 

döntést. Az évfordulót az Országgyűlés Képviselőházának 1930. június 4-i 
                                                           
12

 Lásd erre vonatkozóan Zeidler Miklós (2002/a): A magyar irredenta kultusz a két világháború között. Teleki 

László Alapítvány, Budapest.; Zeidler Miklós (1997): A Magyar Revíziós Liga. Századok, CXXXI. évf. 1997/2. 

szám. 303-351. old.; Zeidler Miklós (2009): A revíziós gondolat. Kalligram Könyv- és Lapkiadó Kft., Pozsony. 
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 A trianoni békediktátum aláírása ellen szervezett első tömeggyűlésekre már az aláírást megelőző napon, 1920. 

június 3-án sor került Budapesten. Másnap, június 4-én zárva maradtak az iskolák, a hivatalok, s az emberek 

feketébe öltözve siettek az utcákra, hogy néma demonstráció és csöndes felvonulás keretében tiltakozzanak az 

igazságtalan döntés ellen. A június 4-i gyásznap évfordulóin az ezt követő években rendszeressé váltak ugyan a 

megemlékezések, de az első igazi nagyszabású Trianon elleni demonstrációra csak 1926. június 4-én került sor. 

Ettől kezdve azonban az irredenta szobrokkal, majd pedig az 1928-ban felavatott ereklyés országzászlóval 

díszített budapesti Szabadság tér vált állandó helyszínévé az állami és/vagy félhivatalos Trianon ellen tiltakozó 

megemlékezéseknek és nagygyűléseknek. Lásd erre vonatkozóan Zeidler Miklós (2002/a): 11., 17-18., 36-37. 

old.; Gerő András (é. n.): Sorsdöntések. Göncöl Kiadó. Budapest. 266-267. old.; Zeidler Miklós (2009): 199-

210., 320-322. old. 
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gyászülése tette igazán emelkedetté, ahol napirend előtt előbb a „polgári pártok” 

felkérésére gróf Apponyi Albert, majd pedig a Szociáldemokrata Párt nevében 

Farkas István szólalt fel, s fogalmazta meg Trianon kritikáját.  

A Magyar Revíziós Liga
14

 és a Társadalmi Egyesületek Szövetsége 

(TESz)
15

 által rendezett tiltakozó nagygyűlést annak érdekében, hogy azon 

minél többen részt vehessenek, a június 4-éhez legközelebbre eső vasárnapra, 

1930. június 1-re szervezték.
16

 A százezer fősre tervezett megmozdulás 

programját már napokkal korábban közölték az újságok. Egyben tájékoztatták a 

résztvevő gyárak, üzemek, ipartestületek, keresztényszocialista 

munkástestületek, egyesületek, társulatok, szövetségek és a különböző 

társadalmi szervezetek
17

 tagjait a gyülekezés helyéről és időpontjáról.
18

  

A szervezők számításaival ellentétben a tiltakozó nagygyűlésre a 

budapesti Szabadság térre a várt százezres tömeg helyett azonban annak csak 

annak a fele, mintegy ötvenezer ember gyűlt össze.
19

 A délelőtt tizenegy órakor 

kezdődő nagygyűlést Ilosvay Gusztáv nyugalmazott államtitkár, a TESz 

társelnöke nyitotta meg. Beszédében a nemzetre 1920-ban rákényszerített 

trianoni békét olyan szörnyűségnek nevezte, amely a magyar társadalom minden 

csoportja elől elzárta a további érvényesülés útját és lehetőségét, s ezzel a 

magyarságot a „legsivárabb kilátások” közé taszította.
20

 Ilosvayt a nagygyűlés 

vezérszónoka, a korszak magyar irredenta mozgalmainak egyik legismertebb és 

egyben legmeghatározóbb személyisége, Urmánczy Nándor
21

 követte. 

Urmánczy a tőle megszokott heves, harcos felkiáltással kezdte beszédét: „Nem 

szabad megengednünk, hogy a mondás: „Gyáva népnek nincs hazája” 

beteljesedjék rajtunk.”
22

 A szónok ezt követően azt hangoztatta, hogy csak az a 

nemzet lehet erős, amelyet elszánt férfiak vezetnek. Szerinte 1920-ban, amikor 

trianoni békét aláírták, „nem vezették a magyar nemzetet bátor férfiak”. 

Urmánczy beszédében mindezt nemzeti gyalázatnak tekintette, amelyre csak 

szégyenkezéssel lehet visszagondolni. De még nagyobb szégyennek 

tulajdonította azt, hogy „még mindig összetett kezekkel türjük a trianoni jármot, 

                                                           
14

 Zeidler (1997): 303-351. old.; Zeidler (2009) 126-147., 183-191. old. 
15

 A Társadalmi Egyesületek Szövetsége (TESZ) tevékenységére lásd Magyar Katolikus Lexikon 

http://lexikon.katolikus.hu/T/T%C3%A1rsadalmi%20Egyes%C3%BCletek%20Sz%C3%B6vets%C3%A9ge.ht

ml (a letöltés dátuma 2013. április) 
16

 Nemzeti Ujság, 1930. május 29. 11. old. 
17

 A teljesség igénye nélkül: Keresztény Magyar Asszonyok Pártszövetsége, Egyesült Keresztény Nemzeti Liga, 

Magyar Nemzeti Diákszövetség, „Hungaria” Magyar Technikusok Egyesülete, Főiskolai Hallgatók Országos 

Területi Szövetsége, Főiskolai Katolikus Diákszövetség, Magyar Protestáns Diákszövetség, Turul Szövetség, 

Közszolgálati Alkalmazottak Nemzeti Szövetsége.  
18

 Nemzeti Ujság, 1930. május 31. 6. old. 
19

 Nemzeti Ujság, 1930. június 3. 5. old.; A Pesti Napló ezzel szemben csak tizenötezer résztvevőt említ. Lásd: 

Pesti Napló, 1930. június 3. 3. old. 
20

 Nemzeti Ujság, 1930. június 3. 5. old. 
21

 Zeidler (2009) 200-204., 210. old.; Zeidler (2002/a) 17-21., 26., 44., 49., 78-79. old.; Czirják Károly (2006): 

Urmánczy Nándor élete és munkássága. Csíkszereda.; Fráter Olivér (2011): Az Urmánczy-expedíció. Nagy 

Magyarország, III. évf. 3. szám. 2011. szeptember. 82-87. old.; Dömötörfi Tibor (1991): Az országzászló-

mozgalom, 1921-1944. Élet és Tudomány, XLVI. évf. 8. szám. 1991. február 21. 232-234. old. 
22

 Magyarság, 1930. június 3. 3. old. 

http://lexikon.katolikus.hu/T/T%C3%A1rsadalmi%20Egyes%C3%BCletek%20Sz%C3%B6vets%C3%A9ge.html
http://lexikon.katolikus.hu/T/T%C3%A1rsadalmi%20Egyes%C3%BCletek%20Sz%C3%B6vets%C3%A9ge.html
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türjük, hogy négymillió magyar testvérünk idegen rabigában senyvedjen.” 

Urmánczy a gyávaság és a kötelességszegés súlyos vádjait is megfogalmazta 

beszédében. Kimondatlanul is utalt ezzel arra az óvatos bethleni külpolitikára, 

amely a húszas években – egyébként teljesen érthető módon – a kormányzatot 

jellemezte. A „nagy pört” ahogy Urmánczy fogalmazott, nem odázhatja el a 

magyar politika, s ezzel nem terhelheti át annak megoldását és felelősségét a 

következő nemzedékekre.
23

  

Urmánczy ezt követően az alábbi határozati javaslatot terjesztette a 

nagygyűlés résztvevői elé: „A trianoni békeparancs aláírásának tizedik 

évfordulóján tartott nagygyűlés az ezeréves magyar birodalmat öt részre 

daraboló hóhérbékét a történelem legsötétebb gaztettének nyilvánitja. Mély 

elkeseredéssel állapitja meg, hogy a kormány még mindig a megalkuvás utján 

jár, ahelyett, hogy a gyilkos békeszerződés megdöntésén dolgozna. De elitéli a 

nagygyűlés a hóhérbékében részes nagyhatalmak magatartását is, mert noha rá-

jöttek, hogy Trianonban a gazság és tudatlanság ült diadalt, tovább tűrik a 

magyar nemzet ellen elkövetett vérlázító igazságtalanságot. A nagygyűlés 

meghunyászkodás helyett erős, elszánt kormányzati irányt követel és felszólít 

minden igaz magyart, hogy csak olyan kormányt támogasson, amelyik az ország 

területi épségének visszaállításáért kész a döntő harcot felvenni.”
24

 A határozati 

javaslat, amely hóhérbékének, és a történelem legsötétebb gaztettének 

minősítette a trianoni diktátumot, s egyben a magyar politikai vezetéstől 

határozott és elszánt külpolitikai cselekvést
25

 követelt, a szónok által elmondott 

gondolatokat idézte vissza. Ennek alapján joggal feltételezhetjük, hogy a 

nagygyűlés számára elfogadásra javasolt szöveget maga Urmánczy Nándor 

fogalmazta.  

Az Urmánczy által előterjesztett határozati javaslatot a nagygyűlés 

elsöprő többséggel elfogadta, de Lukács György nyugalmazott miniszter azon 

indítványával kapcsolatban, miszerint a memorandumot a nagygyűlés 

vezetősége haladéktalanul juttassa el a Népszövetség illetékeseinek, már vita 

bontakozott ki. A résztvevők hangos bekiabálásokkal fejezték ki 

bizalmatlanságukat a Népszövetséggel szemben. Végül Ilosvay Gusztávnak 

azzal sikerült meggyőzni a hallgatóságot, hogy Magyarországnak minden olyan 

törvényes eszközt – így a Népszövetség kínálta fórumot is – igénybe kell vennie, 

amely ebben a helyzetben megragadható.
26

 

 A nagygyűlés következő szónoka Eckhardt Tibor volt, aki a francia 

kormány által 1929 nyarán kiszivárogtatott, majd Aristide Briand francia 

miniszterelnök által 1929 szeptemberében Genfben meghirdetett páneurópai 
                                                           
23

 Magyarság, 1930. június 3. 3. old.; Nemzeti Ujság, 1930. június 3. 5. old.; Zeidler (2002) 37. old. 
24

 Magyarság, 1930. június 3. 3. old.; Nemzeti Ujság, 1930. június 3. 5. old. 
25

 Az 1920-as évek magyar külpolitikai törekvéseire lásd Romsics Ignác (1990): Bethlen István külpolitikája, 

1921-1931. Századok, 1990/5-6. szám. 577-614. old.; Zeidler Miklós (2009) 77-104. old.; Zeidler Miklós 

(2002/b): Mozgástér a kényszerpályán. A magyar külpolitika „választásai” a két háború között. In: Romsics 

Ignác szerk. (2002): Mítoszok, legendák, tévhitek a 20. századi magyar történelemről. Osiris kiadó, Budapest. 

162-174. old.; legújabban Gulyás (2012) 
26

 Magyarság, 1930. június 3. 3. old.; Nemzeti Ujság, 1930. június 3. 5. old. 
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tervhez (Briand-terv) történő magyar csatlakozást a jogos magyar sérelmek és 

követelések kielégítéséhez és azok francia támogatásához javasolta kötni.
27

 

Eckhardt felszólalása, akárcsak korábban Urmánczyé, a hivatalos magyar 

külpolitika éles kritikáját jelentette, hiszen a Briand-tervet
28

 a magyar fél, 

minden bizonnyal gazdasági érdekeitől vezérelve
29

 kedvezően fogadta, s az 

ahhoz történő csatlakozást nem kívánta politikai alku tárgyává tenni. 

 Eckhardt reagált azokra a cseh vádakra is, amelyek szerint Magyarország 

már betöltötte volna történelmi hivatását, s a magyarság kihalásra ítélt nép 

lenne.
30

 Eckhardt határozottan visszautasította ezeket a herderi eszmékből 

táplálkozó gondolatokat, s válaszában utalt a csehek első világháborús 

szereplésére, amikor nemcsak Ausztriát és Magyarországot, hanem pánszláv 

testvéreiket, a bolsevikok ellen küzdő oroszokat is cserbenhagyták.
31

  

 A szónok végül indítványozta egy köszöntő távirat elküldését Rothermere 

lordnak, melynek szövegét fel is olvasta: „A trianoni békeszerződés tízéves 

évfordulója alkalmából megtartott revíziós gyűlés közönsége őszinte hálával, 

nagyrabecsüléssel és igaz magyar szeretettel üdvözli lordságokat, mint a magyar 

igazság önzetlen, bátor harcosát. Mi a csonkaországban a trianoni békediktátum 

következtében szenvedő magyarok a ma megtartott revíziós gyűlésen 

ünnepélyes fogadalmat tettünk arra, hogy mindaddig folytatjuk a küzdelmet a 

revízióért, amíg célunkat el nem érjük. Kérjük ehhez továbbra is lordságod 

támogatását.”
32

 

 A továbbiakban Eöttevényi Olivérné, a Magyar Asszonyok Nemzeti 

Szövetségének a nevében, Magsay-Gaál Dénes az egyetemi ifjúság, Petykó 

Árpád a magyar munkások és Végh Gusztáv a magyar iparosság képviseletében 

szólalt fel.
33

  

A nagygyűlés zárásaként ismételten Ilosvay Gusztáv TESz alelnök szólt 

az ötvenezres tiltakozó tömeghez. Zárszava nem volt mentes az éles hangú 

kritikától, hiszen nyomatékosan hangot adott annak a sajnálatának és 

megdöbbenésének, „hogy a tiltakozó nagygyűlésről a magyar arisztokrácia, 

akárcsak az előbbi években ezúttal is hiányzott.”
34

 Ilosvay itt nyílván nem azt 

kérte számon, hogy a demonstráló tömegben miért nincsenek ott a magyar 

arisztokraták, hanem egyértelműen arra gondolhatott, hogy őket sem a 

nagygyűlés szónokai között nem lehetett fellelni, sem pedig nem tették le 

voksukat a nagygyűlésen elhangzott, a hivatalos magyar külpolitikai irányvonal 
                                                           
27

 Uo. 
28

 Ormos Mária (1997): A Briand-terv és Magyarország. Rubicon, 1997/5-6. szám. 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_briand_terv_es_magyarorszag/ (a letöltés dátuma 2013. április) 
29

 Vizi László Tamás (2012): Duna-völgyi együttműködési kísérletek az 1930-as évek első felében. Fejezetek a 

közép-európai integrációs törekvések történetéből. Simon János szerk. (2012): Civil társadalom és 

érdekképviselet Közép-Európában. L’Harmattan CEPoliti Kiadó, Budapest. 17-33. old. 
30

 Magyarország és Csehszlovákia viszonyáról az 1930-as évek elején lásd Gulyás László (2008): Edvard Benes. 

Közép-Európa koncepciók és a valóság.  Attraktor Kiadó. Máriabesnyő-Gödöllő. 209-220. old. 
31

 Magyarság, 1930. június 3. 3. old.; Nemzeti Ujság, 1930. június 3. 5. old. 
32

 Magyarság, 1930. június 3. 3. old. (Kiemelés az eredeti szövegben.) 
33

 Magyarság, 1930. június 3. 3. old.; Nemzeti Ujság, 1930. június 3. 5. old. 
34

 Magyarság, 1930. június 3. 3. old. (Kiemelés az eredeti szövegben.) 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_briand_terv_es_magyarorszag/
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kritikáját megfogalmazók tábora mellett. Mindez azonban a húszas-harmincas 

évek fordulóján még egyáltalán nem volt meglepő, hiszen a magyar 

arisztokrácia kormányzatot támogató magatartása egy törpe minoritástól 

eltekintve ekkor még megkérdőjelezhetetlen realitás volt. Sőt éppen az lett volna 

meglepő, ha a magyar arisztokrácia képviselői a hasonló szellemiségű, a 

kormányzati külpolitikát élesen bíráló rendezvényen megjelentek, netán 

felszólaltak volna.   

De nemcsak az arisztokrácia jelenlétét hiányolta az alelnök, hanem „a 

szociáldemokrata vezetők befolyása alatt álló magyar munkások” 

távolmaradását is nehezményezte.
35

 Önmagában ez sem tekinthető különös és 

egyedi jelenségnek, hiszen a szervezők által mozgósítható munkások elsősorban 

a keresztényszocialista munkástestületek mozgalmaihoz kötődtek, s nem a 

szociáldemokráciához. A Szociáldemokrata Párt – mint azt a képviselőházi 

gyászülés is igazolta – önállóan, a kritikai hangsúlyokat máshová helyezve 

kívánt megemlékezni Trianon tízedik évfordulójáról, s tiltakozó nagygyűlés 

szervezése helyett megelégedett egyik képviselőjének önálló felszólalásával. Azt 

pedig egyáltalán nem szorgalmazta a párt, hogy tagjai és szimpatizánsai a 

Szabadság téri rendezvényen exponálják magukat.  

A képviselőházi gyászülés gondolata, akárcsak a Szabadság téri tiltakozó 

nagygyűlés javaslata, a Magyar Revíziós Liga elnökségében fogalmazódott meg. 

Ők kérték fel gróf Apponyi Albertet, hogy a képviselőház 1930. június 4-i 

ülésén, napirend előtt szólaljon fel és fejtse ki véleményét, s egyben a magyar 

nemzet állásfoglalását Trianonnal szemben. Apponyi a felkérést elfogadta, s 

erről értesítette Herczeg Ferencet, a Revíziós Liga elnökét.
36

  

Május végén, június elején azonban még arról is tárgyaltak a pártok 

képviselői, hogy az egyes pártok vezérszónokai egyenként szólaljanak-e fel a 

képviselőházban.
37

 A pártokhoz kapcsolódó, azokhoz nevesíthető önálló 

felszólalási lehetőséghez végül csak a Szociáldemokrata Párt ragaszkodott. A 

többi parlamenti párt ezzel a lehetőséggel nem kívánt élni. A polgári pártok 

tehát egyöntetűen felsorakoztak Apponyi tervezett felszólalása mögé, s egyúttal 

jelezték, hogy véleményüket és álláspontjukat a magyar politikai élet doyenje 

fogja képviselni. Ezzel is azt kívánták demonstrálni, mint ahogyan azt a nemzeti 

liberális gondolkodású Rassay Károly az általa szerkesztett Esti Kurir c. lap 

1930. június 5-i számában közölte, hogy „Lehetnek, mint ahogy vannak is, 

súlyos világnézeti és politikai kérdések, amelyek az egyes polgári pártokat 

elválasztják egymástól, de a trianoni békeszerződés revíziójának követelésében 

nem lehet eltérés Magyarországon pártok, politikusok között. Ha az egyes 

pártok más utakon és más politikai eszközökkel törekszenek is a trianoni 

                                                           
35

 Uo.  
36

 Magyarság, 1930. június 1. 9. old.; Magyarság, 1930. június 3. 3. old. 
37

 Magyarság, 1930. június 1. 9. old. 
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békeszerződés megváltoztatására, cél csak ugyanaz lehet. A Revízió. Mert ez 

így nem maradhat.”
38

 

A trianoni diktátum aláírásának tízedik évfordulóján, 1930. június 4-én, 

szerdán, az országgyűlés képviselőházának 402. ülésére, a képviselők már jóval 

a 11 órai kezdést megelőzően, 10 órakor, pártállástól függetlenül, fekete ruhában 

gyülekeztek a képviselőház folyosóin. Bethlen István miniszterelnök 10.15-kor 

érkezett meg, s Almásy László
39

 házelnök hívására azonnal az elnök által 

összehívott pártközi értekezletre sietett. 10 óra 45 perckor megszólaltak a 

folyosói csengők és Almásy László pontban 11 órakor megnyitotta a 

képviselőház ülését. Egyúttal bejelentette, hogy gróf Apponyi Albert
40

 és Farkas 

István
41

 képviselők napirend előtt felszólalásra kértek tőle engedélyt. A 

házelnök először gróf Apponyi Albertnek adta meg szót.
42

  

Apponyi beszédét
43

 a jogalkotás azon alapvető erkölcsi követelményének 

elemzésével kezdte, miszerint a jogszabály olyan rögzített jogi norma, amelybe 

sohasem keveredhet bele sem szenvedély, sem pedig „bármi néven nevezendő 

érzelmi motívum.”
44

 Apponyi szerint azonban a jogalkotásnak ezen az erkölcsi 

és érzelmi szabályán maradandó rést ütött a trianoni békeszerződést 

becikkelyező 1921. évi XXXIII. törvénycikk,
45

 hiszen az csak formailag felelt 

meg a béke, a szerződés és a törvény alapvető tartalmi és erkölcsi elvárásainak. 

Trianon formailag ugyan béke volt, hiszen lezárta a háborút, megszűntette a 

fegyveres szembenállást és a katonai konfliktust, de nem hozta meg a lelkeknek 

azt a belenyugvását, „amely egyedül biztosítja ennek a materiális békének… [a] 

tartósságát!”
46

 Nem vitatható Apponyi szerint az sem, hogy Trianon megfelelt a 

szerződés formai, alaki követelményeinek. De hol maradt „az egymással 

szemben álló felek szabad megegyezése?”
 47

 – tette fel kérdést. A becikkelyezett 

törvény nem nélkülözte az alkotmányos formákat és előírásokat, de nagyfokú 

                                                           
38

 Esti Kurir, 1930. június 5. 1. old. 
39

 Magyar országgyűlési almanach. A felsőház és képviselőház tagjainak életrajza és közéleti működése. 1927-

1932. (é.n.) Szerkesztik és kiadják Kun Andor, Lengyel László és Vidor Gyula. Budapest, Légrády Nyomda és 

Könyvkiadó R.-T. 6-7. old. 
40

 Uo. 8-22. old. 
41

 Uo. 94-95. old. 
42

 Az országgyűlés képviselőházának 402. ülése. Az 1927. évi január 25-ére hirdetett országgyűlés 

képviselőházának naplója. XXIX. kötet. Budapest, Az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat 

Könyvnyomdája, 1930. (a továbbiakban KN) 55. old. 
43

 Apponyi Albert 1930. június 4-i képviselőházi beszédét lásd KN 55-57. old.; Legújabban közli Zeidler (2003): 

407-409. old.; Apponyi beszédét a másnap megjelenő napilapok részletesen ismertették. Erre példa: Pesti Napló, 

1930. június 5. 1-2. old., Esti Kurir, 1930. június 5. 1-2. old., Nemzeti Ujság, 1930. június 3. 6. old., Magyarság, 

1930. június 5. 1-2. old., Az Est, 1930. június 5. 1-2. old.; 8 Órai Ujság, 1930. június 5. 1-2. old. 
44

 KN 55. old. 
45

 1921. évi XXXIII. törvénycikk az Északamerikai Egyesült Államokkal, a Brit Birodalommal, 

Franciaországgal, Olaszországgal és Japánnal, továbbá Belgiummal, Kínával, Kubával, Görögországgal, 

Nikaraguával, Panamával, Lengyelországgal, Portugáliával, Romániával, a Szerb-Horvát-Szlovén Állammal, 

Sziámmal és Cseh-Szlovákországgal 1920. évi június hó 4. napján a Trianonban kötött békeszerződés 

becikkelyezéséről. Ezer év törvényei. http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=7489 (a letöltés dátuma 

2013. április) 
46

 KN 55. old. 
47

 KN 55-56. old. 

http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=7489
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deficittel rendelkezett, mivel hiányzott hozzá „a nemzeti, törvényhozói akarat 

szabad megnyilvánulása.”
48

  

Trianonnak azonban a formáját is kritika tárgyává tette Apponyi. Az 

egyoldalúan Magyarországra kényszerített forma ugyanis diktátum jellegű volt, 

amelyet a győztesek felruháztak a „jog kötelező erejével.” De az így létrejött 

szerződés és törvény nélkülözte a jog valódi, évszázados küldetését, az erkölcsi 

igazságot. A formális jog és az erkölcsi tatalommal bíró igazság ezzel 

összeütközésbe került egymással, aminek „következménye nem lehet más, mint 

állandó bizonytalanság, állandó veszély.”
49

 

Apponyi tételesen felsorolta azokat az okokat, amelyek miatt Trianon 

nélkülözi az erkölcsi igazságot. Ezek között elsőként a háborús felelősség hamis 

vádját említette, s rámutatott arra, hogy a háború kirobbanásakor az ország csak 

korlátozott önrendelkezéssel bírt, s Tisza István miniszterelnök „a mérsékletnek 

és a háborús intézkedéseknek kikerülése érdekében”
50

 tevékenykedett. 

Megkérdőjelezte Trianon erkölcsi igazságát továbbá azért is, mert az „félrelökte 

és mellőzte… a nemzetek önrendelkezési jogát, minden érdekelt megkérdezése 

nélkül… [és] áthelyezett tömegeket egy államból a másikba, azok megkérdezése 

nélkül.”
51

 Súlyos erkölcsi hiányosságként említette Apponyi, hogy a győztesek 

csak és kizárólag saját akaratukat érvényesítették, határozataikat a tények kellő 

ismerete nélkül, azok egyoldalú manipulálásával „kizárólag az új hódításokra 

sóvárgók adatait” felhasználva hozták meg. Szétdarabolva ezáltal „a természetes 

gazdasági összefüggéseket” ami természetszerűleg hozta magával a térségben a 

nyomort és a nélkülözést.
52

 A győztesek tíz év távlatából sem hajlandók ezeket a 

hibákat bevallani – folytatta Apponyi – s a nemzetiségi elv mögé bújnak. Arról 

persze nagyvonalúan nem vesznek tudomást, hogy a saját maguk által érvként 

felhozott nemzetiségi elv általuk történt érvényesítése a valóságban azt 

jelentette, hogy a Magyarországtól elszakított közel tízmillió lakosnak „csak 

55%-a fajrokon azokkal az államokkal, amelyekhez csatoltattak, 45 pedig tőlük 

idegen, 35%, azaz 3,300.000 pedig tiszta fajmagyar.”
53

 A nemzetiségi elv 

következetlen és durva megsértésének nevezte, hogy az elszakított magyarság 

„közül közel kétmillió olyan területen lakik, mégpedig számbavehető idegen 

fajvegyülék nélkül, amely határos azzal a területtel, amely Magyarországnak 

meghagyatott.”
54

 A győztesek fenti gyakorlatát Apponyi az elvekkel való 

labdázásnak minősítette, mely erkölcstelen módon Magyarország rovására 

kedvezett az antantbarát államoknak.
55

 

                                                           
48

 KN 56. old. 
49

 Uo. 
50

 Uo. 
51

 Uo. 
52

 Lőrinczné Bencze Edit (2010): Trianon és Magyarország déli határrégiói. In: Közép-Európai Közlemények. 

Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata. III. évf. 4. sz. 2010/4. No. 11. 69-76. old. 
53

 Uo. 
54

 Uo. 
55

 Uo. 
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„Ámde Trianon teóriájánál talán még rosszabb Trianon praxisa”
56

 – 

folytatta beszédét Apponyi – hiszen a trianoni diktátumban előírt 

kisebbségvédelmi cikkelyekben
57

 rögzített előírások és az azokat szavatolandó, a 

kisebbségek védelmére alkotott nemzetközi szerződésekben foglaltak „mind holt 

betű maradt” és nem teljesült. Sőt a „magyar kultúra irtó hadjáratnak van 

kitéve.”
58

 Ezzel szemben viszont Magyarországtól „mindazt, amit teljesítenünk 

kell Trianon értelmében, valóságos shylocki
59

 pontossággal”
60

 követelték és 

követelik.  

Beszédében Apponyi külön fordulatot szentelt a leszereléssel és 

lefegyverzéssel kapcsolatos álságos döntésnek. Miközben a győztesek 

valamennyi legyőzött államnak a teljes lefegyverzését a Népszövetség 

alapokmányának 8. cikkelyére hivatkozva az általános leszerelés jegyében írták 

elő, addig ezt csak a legyőzöttekkel szemben foganatosították, s magukra nézve 

nem tekintették alapelvnek. Ezzel pedig véleménye szerint „olyan állapotokat 

teremtettek, amelyek belső igazságukban nem bírják a fennmaradás zálogát, 

hanem csak a folytonos túlerőnek fenyegetése által mesterségesen tartatnak 

fenn.”
61

 

Amikor Apponyi felszólalásának ehhez a részéhez érkezett, 

nyomatékosan kiemelendőnek tartotta elmondani, hogy a polgári pártok által 

történt felkérésnek úgy kívánt eleget tenni, hogy beszédében tartózkodott 

„minden szenvedélyes kitöréstől,” a Trianon által kialakított viszonyok 

színezésétől, s „egyedül [a] tényeket, a meg nem cáfolható, el nem tagadható 

tényeket”
62

 sorolta fel. Majd pedig beszédének zárásaként levonta az általa 

elmondottakból következő „szükségszerű logikai konzekvenciákat.”
63

 Apponyi 

kiváló szónoki képességeit bizonyítandó, és egyben a gyászülés emelkedett 

hangulatához teljes mértékben igazodó formát választott akkor, amikor mindezt 

a klasszikus kérdés-felelet formájában fogalmazta meg. Elemző, emlékező 

beszédének konklúziójaként Apponyi kifejtette, hogy az a diktátum, amely a 

nemzetek egy részét „égbekiáltó” igazságtalansággal sújtja, miközben ezáltal 

ebből „más nemzetek… hasznot húznak”, egyrészt békének nem nevezhető 

állapotot eredményez, másrészt pedig az ilyen rendezésre tartós békét alapozni 

nem lehet.
64

 

Gondolatainak zárásaként Apponyi Albert úgy fogalmazott, hogy nem 

csak a diktátum aláírásának tízedik évfordulóján, de a későbbiekben is 

                                                           
56

 Uo. 
57

 Ilyen cikkelyek a trianoni szerződés 44. és 47. cikkelyei. 
58

 KN 56. old. 
59

 Utalás Shakespeare Velencei kalmár c. komédiájának bosszúálló zsidó uzsorására, Shylockra, aki csak azzal a 

feltétellel adott hitelt, hogy ha az adós nem tudja időben törleszteni a kölcsönt, akkor kivághat egy fontnyi húst a 

testéből. 
60

 KN 56. old. 
61

 Uo. 
62

 Uo. 
63

 KN 57. old. 
64

 Uo. 
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folyamatosan és mindig szükséges, hogy „felemeljük tiltakozó szavunkat a 

velünk szemben, az emberiség magasabb érdekeivel szemben elkövetett súlyos 

hiba és igazságtalanság [Trianon] ellen.”
65

 Apponyi ezzel mintegy politikai 

iránymutatást adott a trianoni diktátum megítéléséhez és az ahhoz való 

viszonyuláshoz, miközben a revízió szót meg sem említette beszédében. Trianon 

bírálatát és kritikáját „a jog lényegének, az igazságosságnak” a következetes 

érvényesítésében látta, melyre „a jognak minden eszközével” törekedni és 

„iparkodni” kell. Apponyi álláspontja szerint ezt követeli „nemzeti 

önérzetünknek parancsszava”, s egyben ez szolgálja a béke érdekeit is. A 

Trianonba történő belenyugvás nem a béke iránti lojalitást jelentené, mivel az 

nem lenne más, mint színlelés „amely akkor is becstelen volna, ha őszinte 

lehetne, sőt akkor talán még becstelenebb.”
66

 

Apponyi beszédét a képviselőház minden oldaláról „hosszantartó 

általános taps és lelkes éljenzés”
67

 fogadta. Amint a „Ház” elcsendesedett, az 

elnöklő Almásy László a Szociáldemokrata Párt képviselőjének, Farkas 

Istvánnak adta meg a szót. 

Farkas István beszédét a Szociáldemokrata Párt háborúhoz való 

viszonyának elemzésével kezdte. Kifejtette, hogy pártja ellenez minden háborút, 

s ezt az elvet követték 1914-ben is. Hivatkozott Tisza István miniszterelnökre, 

aki „a háború kitörése utáni napokban [azt állapította meg, hogy] a magyar sajtó 

teljes egyhangúsággal helyeselte a kormány háborús politikáját, kivéve a 

szociáldemokratapárt lapját, a Népszavát.”
68

 Farkas a Szociáldemokrata Párt 

háborút ellenző következetességét hangsúlyozta, melyet parlamenten kívüli 

pártként a Népszavában ugyan úgy képviselt, mint parlamenti ellenzékként. 

Azaz a „nemzetek közti ellentéteket békés úton, döntőbíróságok útján kell 

elintézni.”
69

 A trianoni szerződés azonban – mondta Farkas – nem ezeknek az 

elveknek a mentén jött létre, hiszen a népek önrendelkezését nem tartotta 

tiszteletben, ezért azt beszédében igazságtalannak minősítette. Leszögezte, hogy 

pártja többször is állást foglalt már ebben a kérdésben, s felolvasta a legutóbbi, 

1929. július 23-i pártválasztmányi ülés e tárgyban hozott határozatát. 

Az említett határozat bevezetője rögzíti, hogy minden olyan szerződést, 

amely nem a népek önrendelkezésének jogi talaján áll, hanem ezzel ellentétesen 

„önkényes és fegyveres hatalmi szónak az alapján [jött] létre, a 

leghatározottabban elítéli; békés revíziójukért minden rendelkezésre álló 

eszközzel küzd.”
70

 Ezt a küzdelmet azonban csak akkor tudná „teljes sikerrel” 

folytatni, ha Magyarországnak a nyugat-európaihoz illeszkedő kormányzati 

                                                           
65

 Uo. 
66

 Uo. 
67

 Uo. 
68

 Uo.; Tisza egyébként ennél keményebb kritikával élt, hiszen a párt háborúval kapcsolatos álláspontjáról úgy 

vélekedett, hogy magatartásával a „szociáldemokrata párt kikapcsolta magát a nemzet közérzéséből.” Erre 

vonatkozóan lásd: Varga Lajos (2007): A magyar szociáldemokraták a háború „győzelmes” éveiben (1914–

1916) Múltunk, 2007/2. szám. 167-168. old. 
69

 KN 57. old. 
70

 Uo. 
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rendszere, és ahhoz hasonló parlamentáris demokratikus modellje lenne. A párt 

álláspontja szerint a revízió ügyét csak egy ilyen politikai fordulat esetén lehetne 

a magyar nép ügyévé tenni, amely mögé aztán felsorakoztatnák „a reális 

politikai hatalommá növekedett szocialista pártokat, azoknak milliónyi tagjait, 

kormány- és parlamenti képviseleteit és sajtóját.”
71

 A Szociáldemokrata Párt 

ezzel az álláspontjával azt a sajátos baloldali elvet képviselte, amely szerint a 

népek önrendelkezésén alapuló békés, megállapodásos revízió az 

internacionalizmus jegyében megvalósítható, s azok felülírják a nemzeti, hatalmi 

érdekeket. 

Az elfogadott párthatározat hitet tett az általános lefegyverzés mellett, s 

azt a világ szociáldemokrata pártjaival együtt látta megvalósíthatónak. Tették ezt 

egyrészt azért, mert tarthatatlannak, s egyben „háborús veszedelmet okozónak” 

tekintették azt az állapotot, „amelyben állig felfegyverzett államok nagyrészben 

lefegyverzett államokkal állanak szemben.” Másrészt pedig az „ilyen helyzet a 

nemzetközi életben csak a hatalmi szónak biztosít döntő szerepet.”
72

 

A Szociáldemokrata Párt határozatában az elszakított magyarság számára 

az alábbi konkrét követeléseket fogalmazta meg: „a nemzeti kisebbségek 

népjogi védelmét, a zárt nyelvterületeken élő kisebbségek demokratikus 

önkormányzatát, a szétszórtan élő kisebbségek teljes egyenjogúságát, nyelvük 

szabad használatát, kisebbségi iskolák fenntartását és kultúrájuk fejlesztését”. 

Hangsúlyozottan jelent meg továbbá az a követelés, hogy „a nemzeti 

kisebbségek panaszainak felülvizsgálására a Népszövetségben állandó 

panaszbizottság létesíttessék.”
 73

 

Farkas István miután felolvasta és ezáltal a Népszava olvasóközönségén 

túlmenően a szélesebb nyilvánosság előtt – hiszen felszólalásáról kisebb-

nagyobb terjedelemben valamennyi napilap beszámolt
74

 – ismertette a 

Szociáldemokrata Párt választmányának határozatát, befejezésként röviden 

megismételte a határozat fő követeléseit. Nyomatékosítva azt, hogy „a trianoni 

sérelmes szerződés revíziója békés úton csak” „az ország kormányzatának a 

nyugateurópai államokhoz hasonló demokratikus átszervezését” követően érhető 

el. Beszédét a szélsőbaloldalról jövő élénk éljenzés és taps közepette, a „Soha 

többé háborút!” felkiáltással zárta.
75

 A két napirend előtti felszólalást követően 

az elnök „a nemzet egyetemes gyászának jeléül” az ülést megszakította és az 

országgyűlés munkáját öt percre felfüggesztette. Ezzel a képviselőház 

gyászülése befejeződött.
76

 

 

 

                                                           
71

 Uo. 
72

 Uo. 
73

 Uo. 
74

 Erre példa: Pesti Napló, 1930. június 5. 2. old., Esti Kurir, 1930. június 5. 2. old., Nemzeti Ujság, 1930. június 

3. 6. old., Magyarság, 1930. június 5. 2. old., Az Est, 1930. június 5. 2. old.; 8 Órai Ujság, 1930. június 5. 2. old. 
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2.4. Trianon külpolitikai kezelése, és a lehetséges alternatívák 

 

Az 1920. június 4-i trianoni békeszerződés, majd az 1920-21 folyamán Prága, 

Belgrád és Bukarest között megkötött konstruktív együttműködésről szóló 

konvenciók, az úgynevezett kisantant-szerződések, Magyarországot teljes 

külpolitikai karanténba kényszerítették. A kisantant – melynek gondolata már az 

első világháború alatt megszületett – egyértelműen azzal a céllal szerveződött, 

hogy a szerződő felek főként a vesztes Magyarországgal szemben 

összehangolják politikai és katonai törekvéseiket, fenntartsák a Trianonban 

kialakított status quot, megakadályozzák a magyar revíziós törekvéseket, 

valamint minden Habsburg restaurációs kísérletnek elejét vegyék.
77

 A kisantant 

szorításával szemben a magyar külpolitika meglehetősen csekély mozgástérrel
78

 

rendelkezett. Ennek ellenére a húszas évek első felében mégis sikerült előbb a 

teljes jogú népszövetségi tagság,
79

 majd a népszövetségi kölcsön
80

 elérése. Az 

óvatos lépésekkel operáló és sikereket is elkönyvelő magyar külpolitika számára 

éppen ezért a legrosszabbkor jött az 1925. december közepén kirobbant és 

nemzetközi botránnyá dagadó frankhamisítási ügy.
81

 A botrány azonban 

megerősítette azt a külpolitikai koncepciót, hogy eredményes revíziós politikát 

csakis nagyhatalmi támogatassál és tárgyalásos úton lehet elérni, s a kalandor 

vállalkozások nemhogy sikert nem hozhatnak, hanem tovább ronthatják 

Magyarország nemzetközi megítélését. 

A magyar külpolitika
82

 a fenti felismerésből adódóan legfőbb céljaként 

egyrészről a nagyhatalmi támogatás elnyerését, másrészről pedig az ország körül 

feszülő kisantant gyűrű gyengítését, illetve annak eseteleges szétfeszítését jelölte 

ki lehetséges külpolitikai alternatívaként. Ezek a célok világosaknak tűntek 

ugyan, de azok megvalósításának és elérésének mikéntjében már kevésbé volt 

konszenzus. A kérdés ugyanis úgy merült fel, hogy nagyhatalmi támogatás 

hiányában a kisantant szétfeszítését célzó próbálkozásoknak mennyiben van 

realitásuk, s érdemes-e nagyhatalmi támogatás nélkül a kisantant valamelyik 

államával szemben a siker minimális reményével külpolitikai akciót 

kezdeményezni? A feltett kérdésre markánsan három lehetséges válasz 

kínálkozott: a kivárás és az egyoldalú, a kockázatot magában hordozó magyar 
                                                           
77

 Ádám Magda (1981): A kisantant 1920-1938. Budapest.; Ádám Magda (1989): A kisantant és Európa 1920-

1929. Budapest.; Gulyás László (2011): A kisantant története. Rubicon 2011/2. szám. 68-77. old.; A kisantant 

elnevezést a Budapesten megjelenő Pesti Hírlap című napilap 1920. áprilisában  használta először, amikor a cikk 

szerzője a három állam együttműködése kapcsán „Apró Antantról” írt. 
78

 A külpolitikai mozgástérre vonatkozóan lásd Ránki György (1984): Mozgástér és kényszerpálya. A Duna-

völgyi kis országok a nemzetközi gazdaság és politika rendszerében (1919-1945) In. A két világháború közötti 

Magyarországról. Szerk. Lackó Miklós. Kossuth Könyvkiadó, Budapest. 11-46. old.; Zeidler Miklós (2002b): 

162-205. old. 
79

 Magyarország 1922. szeptember 18-án lett a Népszövetség teljes jogú tagja. Erre vonatkozóan lásd Gulyás 

László (2012): 121-130. old. 
80

 A Magyarországnak nyújtandó népszövetségi kölcsönre vonatkozó jegyzőkönyvet 1924. március 14-én 

Genfben írták alá. Erre vonatkozóan lásd Gulyás László (2012): 131-142. old. 
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 Ablonczy Balázs (2005): Összeesküvés a frank ellen. In. Rubicon, 2005/9. 32-36. old. 
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 Pritz Pál (1979): Revíziós törekvések a magyar külpolitikában 1920-1935. Magyar Tudomány, 1979. április. 
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lépések kerülése mindaddig, amíg a nagyhatalmi helyzet Budapest számára 

kedvezőre nem fordul; az aktív, kezdeményező külpolitika akár nagyhatalmi 

háttér nélkül is; törekvés a nagyhatalmi támogatás elnyerésére, de közben a 

kínálkozó lehetőségeknek a nemzetközi körülmények függvényében történő 

kihasználása. 

Az 1920-as évek közepén az elsőként említett külpolitikai koncepciót a 

magyar diplomácia politikai irányítói, a külügyminiszter állandó helyettesei – 

akik egyben a Külügyminisztérium vezértitkárai (secrétaire général)
83

 is voltak – 

Kánya Kálmán
84

 és Khuen-Héderváry Sándor
85

 képviselték. A Khuen-

Héderváry – Kánya-féle magyar külpolitika a „türelmes várakozás“ álláspontját 

vallotta, s nagyhatalmi támogatás hiányában ellenzett minden olyan külön 

akciót, amely egyoldalú magyar lépéssel kívánta volna a kisantant blokkját 

szétfeszíteni. Az ilyen jellegű kezdeményezéseket nem preferálták, s azokat a 

nagyhatalami helyzet megváltozásának esetén tartották csak elképzelhetőnek. A 

második alternatívát egyrészt a húszas évek elején a külügyi szolgálatba lépett új 

diplomáciai elit egy része, másrászt az ellenzékben politizáló „fajvédők“ 

képviselték. A két csoport elképzelései és mozgástere azonban jelentős 

különbségeket mutatott. Az előbbieket nagyban kötötték a külügyi kormányzat 

politikai instrukciói és a velük szemben elvárt lojalitás, míg  a radikálisabb 

elveket képviselő ellenzéki politikusok törekvéseit ez nem korlátozta. Utóbbiak 

élesen kritizálták az általuk túlzottan is alkalmazkodónak és beilleszkedőnek 

titulált hivatalos magyar külpolitikát és annál sokkal aktívabb fellépést 

sürgettek. Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy külpolitikai 

nézeteiket belpolitikai helyzetük és pozícióik is nagyban befolyásolták.
86

 A 

harmadikként felvázolt külpolitikai törekvést az 1920-as években a magyar 

politika legmeghatározóbb személyisége, Bethlen István miniszterelnök 

képviselte. Bethlen tevékenysége ugyanis nem csupán a belpolitikai élet 

irányítására korlátozódott, hanem a külpolitikára is jelentős befolyással bírt.
87

 

Bethlen számára már a húszas évek első harmadában egyértelművé vált, hogy 

Trianon részleges revízióját Magyarország csak nagyhatalmi támogatással érheti 

el. Ennek a feltételei azonban ekkor még nem voltak adottak. A magyar revíziós 

törekvéseket ugyanis a húszas évek középen egyetlen győztes nagyhatalom sem 
                                                           
83
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támogatta. Ezért a bethleni külpolitika addig, amíg az európai viszonyok 

Budapest számára kedvezően nem alakultak, az óvatos kivárás álláspontjára 

helyezkedett. Bethlen ezt úgy fogalmazta meg, hogy „Magyarország számára az 

egyetlen lehetséges külpolitika a türelmes várakozás.”
88

 Ez azonban egyáltalán 

nem jelentett számára külpolitikai passzivitást. Miután a külpolitikai játékteret 

felfogása szerint „a körülmények alakítják”
89

 ezért Bethlen a külpolitikai 

mozgástér kis lépések, kis eredmények útján történő bővítését tekintette 

realitásnak.  

E három külpolitikai alternatíva természetesen nem egymástól függetlenül, 

hanem egymás mellett létezett és a mindenkori nemzetközi helyzet 

függvényében alakult. Az 1920-as évek közepén a szerencsétlen kimenetelű 

frankhamisítási ügy nehéz politikai terhének árnyékában azonban a magyar 

külpolitika számára egy új lehetőség kínálkozott: a Magyarország és Jugoszlávia 

közötti megegyezés, amely akár a kisantanton történő réstörés sikerével is 

kecsegtethetett. Jugoszláviának a kisantantról történő leválasztását célzó 1926-

os magyar külpolitikai akció azonban nem járt sikerrel.
90

 A magyar külpolitika 

számára áttételesen mégis jelentős eredménnyel járt, hiszen megnyitotta az utat 

a magyar-olasz együttműködés előtt, amelyet a felek – Bethlen Istán magyar és 

Benito Mussilini olasz miniszterelnök – 1927. április 4-e és 6-a közötti római 

találkozása során barátsági, békétető eljárási és választott bírósági szerződés 

formájában realizáltak. Az Olaszországgal  megkötött szerződés lehetővé tette 

Magyarország számára, hogy kilépjen a Trianon óta fennálló nemzetközi 

elszigeteltségből. Ráadásul a Rómával megkötött szerződés a magyar külpolitika 

számára meghozta a hőn áhított nagyhatalmi támogatást, ami akár már rövid 

távon is kínálta a kisantant gyűrű szorításának enyhítését, s egyúttal Trianon 

revíziójának a lehetőségét is magában rejtette.  

 

2.5. A trianoni válságkezelés tiszavirág életű revíziója 

 

Az 1930-as évek közepére gyökeresen megváltozott nagyhatalmi és 

katonapolitikai helyzet reálisnak tűnő lehetőséget kínált Magyarország számára 

arra, hogy a Trianonban elcsatolt terültek egy részének visszacsatolása révén 

részben ugyan, de orvosolni lehessen a trianoni sebeket. 1938 és 1941 között 

Magyarország javára négy alkalommal került sor határmódosításra.  
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2.5.1. Az első bécsi döntés 

 

1938. november 2-án a Bécsben meghozott német-olasz döntőbírósági határozat 

értelmében Csehszlovákiától Magyarországhoz csatolták a Felvidék és 

Kárpátalja déli részét, s ezzel 11 927 km
2
-nyi területet és 1 041 401 főt. Az 1938 

decemberében végrehajtott összeírás szerint a visszacsatolt területek 

lakosságának 84,4%-a, azaz 879 007 fő vallotta magát magyar anyanyelvűnek.
91

   

Az első bécsi döntés az 1938. szeptember 29-30-i müncheni négyhatalmi 

(Németország, Olaszország, Franciaország, Nagy Britannia) konferencia 

kiegészítő nyilatkozatának
92

 következtében született meg, amelyben az 

egyezményt aláírók felszólították Magyarország és Csehszlovákia kormányát, 

hogy kezdjenek tárgyalásokat a magyar területi igényekről. Miután azonban az 

október 9-én a Csehszlovákiához tarozó Komáromban megkezdett kétoldalú 

tárgyalások
93

 nem vezettek eredményre, a felek Németországhoz és 

Olaszországhoz fordultak annak érdekében, hogy ők hozzanak a vitatott 

kérdések tekintetében döntőbírósági ítéletet.
94

 Miközben a döntést a magyar 

társadalom kitörő lelkesedéssel fogadta, és abban Trianon igazságtalansága 

orvoslásnak első lépését látta, meg kell jegyezni, hogy az nem a két érintett 

ország kompromisszumának eredményeként született meg, hanem Németország 

és Olaszország akaratát tükrözte, s nem párosult Párizs és London 

garanciájával.
95

 Mindez pedig hosszú távon kétségessé tette annak eredményeit. 

 

2.5.2. Kárpátalja visszaszerzése 

 

Az 1939 tavaszán kibontakozó és Csehszlovákia teljes feldarabolásával végződő 

német akcióhoz hitleri jóváhagyással csatlakozó Magyarország 1939. március 

15-e és 17-e között hajtotta végre második revíziós sikerét.
96

 Ezt azonban nem 

előzték meg sem kétoldalú tárgyalások, sem pedig döntőbírósági határozat. A 

magyar honvédség kihasználva Szlovákia függetlenségének kikiáltását és Prága 

németek általi megszállását, birtokba vette a Kárpátalját, s ezzel 12 147 km
2
-nyi 

területet és annak 674 923 lakosát Magyarországhoz csatolta. Bár a terület 

számos stratégiai szempontból fontos volt Magyarország számára, s 1920 előtt a 

történelmi Magyarország szerves részét képezte, annak visszacsatolását etnikai 

érvek csak kevésbé támasztották alá. A visszacsatolt kárpátaljai terület 
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lakosságának ugyanis csak 9,25%-ka (62 173 fő) volt magyar, szemben a több 

mint félmilliós ruszin népességgel.
97

 Igaz ez utóbbi számadat a terület 

csehszlovákiai, illetve szlovákiai birtoklását sem támasztotta alá. Tegyük hozzá, 

hogy a kárpátaljai ruszin lakosságot soha, egyetlen egyszer sem kérdezték meg 

arról, hogy melyik álam keretein belül képzelné el jövőjét. 

Az ismételt területgyarapításról jegyezzük meg, hogy az ismételten német 

támogatással valósult meg, s bár sem Párizs sem London nem tiltakozott ellene, 

ugyanakkor a két nagyhatalom garanciákat nem adott az új határokra. 

 

2.5.3. Észak-Erdély és a Székelyföld visszacsatolása 

 

Már közel egy esztendeje tartott a második világháború, amikor az egyre 

feszültebbé váló és fegyveres összecsapással fenyegető magyar-román viszony 

kezelésének és a hitleri Németország érdekeinek figyelembe vételével, az 1938-

as forgatókönyvhöz kísértetiesen hasonlóan ismét német-olasz döntőbírósági 

határozat kimondására került sor 1940. augusztus 30-án Bécsben.
98

 Ezt a döntést 

is sikertelen kétoldalú tárgyalások előzték meg augusztus 16-a és 24-e között 

Turnu-Severinben.
99

 A második bécsi döntés
100

 értelmében visszacsatolták 

Magyarországhoz Észak-Erdélyt és a Székelyföldet, összesen 43 104 km
2
-nyi 

területet és annak 2 644 732 lakosát. Közülük az 1941-es népszámlálás alapján 

1 370 053 fő vallotta magát magyar anyanyelvűnek, azaz a visszatért lakosság 

51,8%-a.
101

 Ezúttal sem szabad azonban figyelmen kívül hagyni azt a tényt, 

hogy a területrendezés német-olasz formája ez alkalommal sem bírta Nagy 

Britannia garanciáját. Már csak ezért sem, hiszen a döntőbírók és London között 

hadiállapot volt, ami eleve kizárta, hogy a bécsi döntés brit megerősítést nyerjen. 

Itt kell megemlíteni azt is, hogy a németek közreműködésével megvalósult 

revíziós eredményekért – miközben azokat az ország lakossága egyöntetűen 

igazságos, bár nem minden esetben teljesen kielégítő, de Trianont mégiscsak 

kompenzáló döntéseknek tekintette – súlyos politikai árat fizetett a magyar fél. 

Hogy csak a legfontosabbakat említsük: Magyarországnak 1939 februárjában 

csatlakoznia kellett előbb az Antikomintern Paktumhoz, majd 1940. november 

20-án a háromhatalmi egyezményhez, ismertebb nevén a Róma-Berlin-Tokió 

tengelyhez. Utóbbi értelmében Budapest végképp elkötelezte magát a 

tengelyhatalmak mellett. 
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2.5.4. A délvidéki területek visszaszerzése 

 

Amíg az első három területi revízió – leszámítva a Kárpátalján lezajlott kisebb 

katonai összetűzéseket – alapvetően békés úton ment végbe, addig 

Magyarország 1941 áprilisában a német-jugoszláv háború részeként, abba 

Jugoszlávia felbomlását követően bekapcsolódva, komoly fegyveres 

összecsapások útján vette birtokába a történelmi Magyarország részét képező 

Bácskát, Muraközt, Mura-vidéket és a baranyai háromszöget. Összesen 11 475 

km
2
-nyi területet és annak 1 030 027 lakosát. Az 1941 őszén lezajlott összeírás 

értelmében a fenti területek lakosságának 38, 9%-a, azaz 401 035 fő tekintette 

magát magyarnak.
102

 A korábbiakban már említettük, hogy az előző három 

területszerzés sem bírta a nagyhatalmak, különös tekintettel Nagy Britannia 

politikai garanciáit, e negyedik „országgyarapítás” következtében London, 

melynek egyedüli európai szövetségesét, Jugoszláviát támadta meg 

Magyarország, megszakította diplomáciai kapcsolatait Budapesttel.
103

 

 

2.6. Trianon két világháború közötti válságkezelésének mérlege és 

tanulságai 

 

A két világháború közötti évtizedek meghatározó magyar külpolitikai célja, el 

nem ítélendő módon Trianon revíziójának az elérése volt. Nagyhatalmi megértés 

és támogatás hiányában, valamint az utódállamok merev elzárkózásának 

következtében azonban a magyar politika a harmincas évek közepétől egyre 

jobban az európai hatalmi viszonyokat átrendező Németország és Olaszország 

mellé sodródott, hiszen revíziós eredményeket csak tőlük remélhetett. Ezt 1938 

és 1941 között látszólag el is érte. Hiszen az „országgyarapítások” 

eredményeként Magyarország területe 1938 és 1941 között 78 653 km
2
-rel 

növekedett, és a trianoni 92 963 km
2
-hez képest

 
171 616 km

2
-re nőtt. Lakossága 

a visszacsatolásokat követő összeírások alapján 5 391 083 fővel bővült, 

amelyből 50,3%, azaz 2 712 268 fő vallotta magát magyar anyanyelvűnek. A 

visszacsatolt területeken élő 2 678 815 fő, a lakosság 49,7 %-a azonban nem 

magyar etnikumú volt. Ezzel Magyarország ismételten soknemzetiségű állammá 

vált, miközben kb. félmillió magyar még mindig az országhatárokon kívül 

rekedt. Ráadásul a területi revíziók nélkülözték az európai nagyhatalmak 

teljességén alapuló politikai konszenzusát, ami eleve bizonytalanná tette azok 

hosszútávon történő megőrzésének a lehetőségét. Nem jártak sikerrel továbbá a 

kétoldalú magyar-csehszlovák és magyar-román tárgyalások sem, s ezáltal 

annak esélye is szertefoszlott, hogy az érintett államok a konfliktusokat és 

vitákat egymás között rendezzék. A népek önrendelkezésének jogát a 

gyakorlatban érvényesíteni tudó népszavazás gondolata pedig fel sem merült. 
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Így maradt a német-olasz döntőbíráskodás, melynek határozatait Pozsony és 

Bukarest ugyan úgy élte meg, mint a magyarság Trianont. A Jugoszláviával 

szembeni katonai fellépéssel visszaszerzett területek tartóssága pedig 

hosszútávon még kevesebb eséllyel bírt. A két világháború közötti időszak 

trianoni válságkezelése, a területi revíziók, amelyek Németország egyoldalú 

döntéseivel és támogatásával tudott csak megvalósulni, így csupán rövid, 

tiszavirág életűek lehettek. Mindez annak az egyébként nehezen vitatható 

ténynek az ismeretében tekinthető leginkább sajnálatosnak, hogy a 

Magyarország javára 1938 és 1941 között végrehajtott területi változások 

vitathatatlanul egy igazságosabb, az etnikai elveket a lehetőségekhez képest 

jobban megközelítő határvonalat teremtettek. A területi változtatásoknak tehát 

nem a tartalma, hanem a módja és végrehajtásának a gyakorlata volt az, ami 

nem tette és nem tehette stabillá és hosszútávon életképessé a válságkezelésnek 

ezt a módját.  

 

3. A megismételt Trianon – Párizs, 1947 

 

A második világháborút lezáró, és a magyar kormány képviseletében Gyöngyösi 

János külügyminiszter által 1947. február 10-én aláírt párizsi békeszerződés
104

 

kísérletet sem tett arra, hogy a trianoni békediktátum által deklarált nyilvánvaló 

igazságtalanságokat kezelje, vagy azokat korrekció alá vegye. Sőt. Tovább 

mélyítette a Trianon okozta válságot. A békeszerződés értelmében 

Magyarország „visszakapta” a trianoni határokat azzal a módosítással, hogy a 

pozsonyi hídfő öt településéből hármat – Horvátjárfalu, Oroszvár, Dunacsún – 

Csehszlovákiához csatoltak, s mellőzték a kisebbségvédelmi klauzulákat is. 

Ezzel a határon túl élő magyarságot valósággal kiszolgáltatták az 

utódállamoknak, s a kisebbségi kérdést az adott országok belügyeibe utalták. 

 A szerződés 22. cikke még a trianoni békediktátumon is túltett azzal, hogy 

rögzítette: „A jelen Szerződés életbelépését követően minden Szövetséges 

fegyveres erőt 90 napon belül Magyarországból vissza kell vonni, mindazonáltal 

a Szovjetuniónak fennmarad a joga magyar területen oly fegyveres erők 

tartására, amelyre szüksége lehet ahhoz, hogy a Szovjet hadseregnek az ausztriai 

Szovjet megszállási övezettel való közlekedési vonalait fenntartsa.” 

Magyarország tehát hiába írta alá a békeszerződést, szuverenitását nem nyerte 

vissza, hiszen a szovjet Vörös Hadsereg fegyveres erői ellenőrizetlen módon és 

létszámban továbbra is az országban maradhattak. Ez pedig azt a belpolitikai 

küzdelmet is eldöntötte, amelynek tétje nem volt kisebb, mint az, hogy a háború 

utáni Magyarország a polgári demokratikus, vagy a szovjet típusú 

berendezkedést követi, követheti-e? Az 1948-49-ben létrejött új, a magyar 
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társadalomtól teljesen életidegen belpolitikai modell Trianont és annak teljes 

problematikáját csak és kizárólag úgy interpretálta, mint amelyért kizárólagosan 

a régi rendszer politikai elitjei a felelősek. „Így aztán Trianon lassacskán 

„igazságossá” vált a magyar propagandában, s ezt követően a hivatalos 

történetírásban, az újságok hasábjain, az iskolai tankönyvekben.”
105

 

 

4. A szőnyeg alá söpört probléma. Amiről nem beszélünk, az nem is 

létezik! 

 

A szocializmus évtizedei alatt Trianon tabu témának minősült. Tilos volt a 

témával foglalkozni, az igazság után kutakodni, vagy az igazságot 

nyilvánosságra hozni, s még csak utalni sem lehetett a történtekre. Generációk 

nőttek úgy fel, hogy az iskolában Trianonról csak alig hallottak. Trianont az 

agyonhallgatás csendje uralta, s ez kihatott az utódállamokhoz csatolt 

területeken élő magyarság helyzetére is. Még a nemzetiségi kérdésnek a 

felvetése is tiltott területnek számított. Aki megpróbálta megkerülni a tilalmakat, 

azt elhallgattatták, szilenciumra ítélték, nacionalistának, sovinisztának 

bélyegezték. Olyan rendszerellenes személynek, aki Trianon és a nemzetiségi 

kérdés felvetésével éket próbál verni a baráti szocialista országok közé, s 

bomlasztani akarja a béketábort.  

A nemzetiségi kérdést csak internacionalista megközelítésben lehetett 

említeni, mely szerint a nemzetiségek egyfajta hidat jelentenek a szocializmust 

építő szomszédos országok között. A helyzetet jól példázza Kádár Jánosnak az 

MSZMP, és Nicolae Ceausescunak, a Román Kommunista Párt főtitkárának 

1977. június 15-én Debrecenben és 16-án Nagyváradon megtartott találkozója, 

melyről a Népszabadság összefoglalót készített. Ebben a következők olvashatók: 

a találkozó „elősegíti a jobb megértést, hozzájárul ahhoz, hogy tovább 

fejlődjenek a két párt, két ország kapcsolatai, hogy a szorosabb együttműködés 

hatékonyabban segítse népeink javát, valamint a békét, a biztonságot, a 

függetlenséget, a társadalmi haladást és a szocializmust szerte a világon. […] A 

nemzetiségek – az illető országok állampolgárai – problémáinak megoldása a 

két ország mindegyikének belső ügye és felelőssége. Ugyanakkor 

hangsúlyozzák annak jelentőségét, hogy a két szomszédos állam nemzetiségei 

mind nagyobb mértékben töltsék be a híd szerepét a magyar és román nép 

közötti közeledésben.”
106

 

 Ez az álságosan szervilis, a trianoni problematikát és a megoldatlan 

nemzetiségi kérdést tudatosan szőnyeg alá seprő, a határon túli magyarságot 

magára hagyó, annak képviseletéről lemondó kommunista politika ráadásul 

1988. augusztus 28-án Grósz Károly és Nicolae Ceausescu aradi találkozóján 
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látványos megaláztatásban is részesült. Szűts Pál, aki bukaresti magyar 

nagykövetként vett részt az aradi tárgyalásokon, erről így számolt be naplójában:  

„[…] a pszichikai hadviselés már a határon elkezdődött: Grószékat román 

autókba ültették és kerülőúton vitték Aradba, nehogy találkozzanak az út mentén 

köszöntésre felsorakozott romániai magyarokkal. A magyar tévéseket is 

eltérítették, hogy lekéssék az aradi nyitóprogramot. A tárgyaláson Grósz 25 

percben ismertette a magyar álláspontot, válaszul Ceausescu két és fél órában 

oktatta ki a magyarokat. Grósz tudomásul vette, hogy a településrendezés nem 

falurombolás, elfogadta, hogy a falurombolás elleni budapesti tüntetésre 

válaszul bezárt kolozsvári főkonzulátus kiutasított diplomatáit le kellett volna 

tartóztatni, nem pedig csak kiutasítani. És amiatt sem akadékoskodott, hogy nem 

nyitják meg a Magyar Kultúra Házát Bukarestben.”
107

 

 Ide vezetett tehát a trianoni traumának, ennek a huszadik századi magyar 

tragédiának az agyonhallgatása, kibeszéletlensége, elemző feldolgozásának a 

hiánya, kezelésének kidolgozatlansága.  

 

5. Trianon újra a középpontban 

 

Grósz Károly aradi megaláztatásának évében – bár erről a hatalom még nem 

akart tudomást venni – már rendszerváltó hangulatban élt az ország. Sorra 

alakultak meg az ellenzéki mozgalmak, s 1956 óta először fordult elő, hogy nem 

a párt hivatalos felhívására vonultak többezres tömegek az utcákra. Így történt 

ez 1988. június 27-én is, amikor számos ellenzéki szervezet hívására hetven-

nyolcvanezer ember tüntetett a Hősök terén a romániai falurombolás ellen. A 

nagygyűlésen Csurka István mondott beszédet. A román követség nem volt 

hajlandó átvenni a szervezők által megfogalmazott petíciót, ezért azt másnap 

postán juttatták el a címzetthez, továbbá négy nyelven valamennyi budapesti 

külképviselethez és a Bécsben ülésező Nemzetközi Emberi Jogi 

Konferenciához, valamint az ENSZ-hez is.  

Elfojtott indulatok, évtizedekig kimondhatatlan szavak törtek elemi erővel 

a felszínre. Nem lehetett tovább hallgatni Trianonról sem. Az évtizedekig 

agyonhallgatott szitokszó újra bekerült a közbeszédbe. Élményt jelentett ekkor 

már csupán annak a gondolata is, hogy végre beszélhetnek róla, kutathatnak 

utána, megismerhetik mi történt 1920. június 4-én a versailles-i Grand Trianon 

palota rózsaszín márványtermében. „Nem csoda így, ha manapság minden szó 

Trianonról, amely a köztéren, a nagy nyilvánosság előtt hangzik, megrázó 

élményt jelent.” – írta 1990-ben a korszak történetével foglalkozó történész.
108

  

A rendszerváltoztatás új fejezetet nyitott Trianon megismerésének 

vonatkozásában. Sorban jelentek meg a Trianonról szóló tanulmányok, könyvek, 
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rövidebb-hosszabb írások, elemzések, s érzékelhetően nagy volt az igyekezet 

arra nézve, hogy a realitások felé terelődjön a közgondolkodás. A probléma 

kibeszélése tehát megkezdődött, de mindehhez nagyfokú illúzió is társult. Nem 

kellett azonban sok idő ahhoz, hogy kiderüljön: Dunának és Oltnak mégsem egy 

a hangja. A szocializmus feszítő bilincseitől megszabaduló utódállamokban nem 

az együttműködő, és a közös problémákat megoldani akaró politika nyert teret, 

hanem ezzel ellentétesen az újjáéledő nacionalizmus. Hiába fogalmazódott meg 

a konszenzuson alapuló új magyar külpolitika hármas stratégiájaként az 

euroatlanti integráció, a szomszédsági kapcsolatok fejlesztése, és a határon túli 

magyarok támogatása, az utóbbi kettőt az utódállamok bizalmatlanul fogadták. S 

nem kellett sok idő ahhoz sem, hogy a magyar belpolitikát is megossza a határon 

kívüli magyarság és az anyaország közötti viszony kérdésének az ügye. 

 

6. Kormányzati törekvések Trianon sebeinek a begyógyítására.  

A nemzetegyesítés első kísérlete 

 

Az első olyan törvény, amelyet deklaráltan a szomszédos államokban élő 

magyarokért viselt kormányzati felelősség érvényesítése, és az anyaországgal 

való kapcsolataik ápolásának és fejlesztésének az érdekében alkottak, az első 

Orbán kormány idejében született meg 2001. június 19-én. A 2001. évi LXII. 

törvény célként fogalmazta meg a szomszédos államokban élő magyarságnak a 

szülőföldjén való boldogulásának, és Magyarországgal való kapcsolatai 

fenntartásának, magyar nemzeti azonosságtudata megerősítésének, valamint a 

magyar kulturális örökséghez való kötődésének, mint a magyar nemzethez való 

tartozása kifejezésre juttatásának elősegítését. Egyúttal bevezette a Magyar 

igazolványt és a Magyar hozzátartozói igazolványt, ami formájában hasonlított a 

magyar útlevélre, s fedőlapján a magyar Szent Koronát ábrázolta. Ezzel 

tulajdonosát mintegy szimbolikusan a magyar nemzet részévé fogadta.  

 A magyar külpolitikának azt is sikerült elérnie, hogy a Szomszédos 

Államokban Élő Magyarokról szóló törvényről és a kétoldalú együttműködés 

egyéb kérdéseiről magyar-román egyetértési nyilatkozat
109

 szülessen. A 

dokumentumot Orbán Viktor magyar és Adrian Nastase román miniszterelnök 

2001. december 22-én, Budapesten írta alá. Az Együttműködési Nyilatkozat 

munkavállalásra vonatkozó passzusai azonban hamarosan a magyar belpolitika 

kampánytémájává váltak, és az ellenzékben lévő MSZP-nek sikerült olyan 

politikai közhangulatot gerjesztenie, amelynek jelentős szerepe volt abban, hogy 

a 2002-es parlamenti választásokat a Fidesz elveszítette. A kibeszéletlen és a 

trianoni traumára gyógyírt kereső jó szándékú kormányzati törekvés a 2002-es 

kormányváltást követően így hamarosan kiüresedett. Az egész ügy azonban egy 

dologra élesen rámutatott: a határon túli magyarság, mint téma, a választások 
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közeledtével nemcsak az utódállamokban kerül a politikai viták középpontjába, 

hanem a magyar belpolitikai küzdelmeknek is eszközévé válik.  

 

7. A lelki Trianon – a 2004-es sikertelen népszavazás 

 

A 2001-es státustörvény az első intézményesített lépés volt annak érdekében, 

hogy a trianoni határokon kívül és az anyaországban élő magyarság között olyan 

jogilag is deklarált kapcsolat jöjjön létre, amely az összmagyarság 

összetartozását rögzíti, s ez által enyhíti a trianoni sebeket. A Magyarok 

Világszövetsége azonban ennél szorosabb kapcsolatot tartott szükségesnek, s a 

határon kívül élő magyarságnak a magyar állampolgárság megadását 

szorgalmazta. Miután 2003 nyarán az MDF-nek nem sikerült a kedvezményes 

honosítási törvényt az akkori kormánypártokkal (MSZP-SZDSZ koalíció) 

elfogadtatnia, a Magyarok Világszövetségének a vezetése 2003. augusztus 13-án 

úgy döntött, hogy népszavazást kezdeményez a nem magyar állampolgárságú 

magyarok kedvezményes honosításáról. A következő év nyarára összegyűlt több 

mint háromszázezer aláírás ellenőrzése után az Országgyűlés elrendelte, Mádl 

Ferenc köztársasági elnök pedig 2004. december 5-re kiírta az országos 

népszavazást.
110

 

A népszavazás kérdése a következő volt: „Akarja-e, hogy az 

Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy kedvezményes honosítással – 

kérelmére – magyar állampolgárságot kapjon az a magát magyar 

nemzetiségűnek valló, nem Magyarországon lakó, nem magyar állampolgár, aki 

magyar nemzetiségét a 2001. évi LXII. törvény 19. paragrafusa szerinti 

magyarigazolvánnyal vagy a megalkotandó törvényben meghatározott egyéb 

módon igazolja?” A kérdés tehát csupán arra irányult, hogy az Országgyűlés 

alkosson-e a kedvezményes honosításra vonatkozó törvényt, vagy sem. Azt, 

hogy ezt mikor és milyen tartalommal tegye, az a törvényalkotó hatásköre 

maradt volna. A népszavazási kérdés azonban – még ebben a formájában is – a 

magyar belpolitikában olyan indulatokat hozott a felszínre, amely alkalmas volt 

a társadalom megosztására, az anyaországi és a határon túli magyarok közötti 

feszültségek szítására. 

Miközben az ellenzéki pártok a szavazáson való minél nagyobb 

részvételre és az „Igen” szavazásra buzdítottak, s ezzel együtt azt hangsúlyozták, 

hogy az állampolgárság megadása a trianoni békeszerződés által szétszakított 

magyar nemzet újraegyesítésének egyik hatékony módja, addig a 

kormánypártok nyíltan elutasították a népszavazáson az „Igen” válaszok 

támogatását. Fő érvként azt hozták fel, hogy a magyar állampolgárság megadása 

súlyos gazdasági terheket róna Magyarországra. Azt hangsúlyozták, hogy a 

magyar állampolgárság helyett az Európai Uniós tagság jelenti a külhoni 

magyarok többsége számára a megoldást, s azt prognosztizálták, hogy egy 
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egyoldalú magyar lépés nem segítené, hanem csak rontaná a viszonyt 

Magyarország és szomszédjai között.
111

 

A rendkívül feszült légkörben lezajlott 2004. december 5-i népszavazás 

végül eredménytelenül zárult. A szavazásra jogosult állampolgárok mindössze 

37,49%-a (3 017 739 fő) járult az urnák elé, s bár az igen szavazatok száma 

51,57%-os többséget kapott – 1 521 271 fő szavazott igennel – a referendum 

érvényességéhez ez kevésnek bizonyult.
112

 

A sikertelen népszavazás és az azt kísérő belpolitikai küzdelem súlyos 

traumát okozott a határon túl élő magyaroknak, s egyben rámutatott arra, hogy 

mindaddig, amíg az anyaország magyarsága ilyen mértékben megosztható a 

kérdésben, a nemzetegyesítésnek a lehetősége, s ezáltal Trianon kezelése még 

várat magára. 

 

8. Nemzetegyesítés harmadik kísérlete 

 

A 2010-es parlamenti választásokat követően megalakuló második Orbán-

kormány egyik azonnali intézkedése volt, hogy a magyar állampolgárságról 

szóló 1993. évi LV. törvény módosítását kezdeményezze. 2010. május 14-én 

benyújtott törvénymódosítás indoklásában az előterjesztők – Orbán Viktor, 

Semjén Zsolt, Kövér László, Németh Zsolt és Kósa Lajos – az Alkotmány 6. § 

(3) bekezdésére hivatkoztak, amely kimondja, hogy „a Magyar Köztársaság 

felelősséget érez a határain kívül élő magyarok sorsáért, és előmozdítja a 

Magyarországgal való kapcsolatuk ápolását.” Rögzítették továbbá, hogy „A 

világban és a Kárpát-medencében élő magyarság körében az elmúlt 20 évben 

időről-időre felbukkant igényként, hogy az anyaországgal való 

kapcsolattartásban és magyarságuk megtartásában komoly segítséget jelentene – 

külföldi példák nyomán – egy egyszerűsített honosítási eljárás bevezetése.”
113

 A 

javaslatban rögzítették, hogy az előterjesztéssel a céljuk „a magyar 

állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításán keresztül az ún. 

„kettős állampolgárság”, azaz a határon túli magyarok számára egyszerűsített, 

kedvezményes állampolgárság-szerzés biztosítása.”
114

 

A magyar állampolgárságról szóló törvény módosítását a képviselők az 

Országgyűlés 2010. május 26-i ülésnapján 344 igen, 3 nem szavazat és 5 

tartózkodás mellett fogadták el.
115

 A jogszabály 2010. augusztus 20-án lépett 

hatályba, de rendelkezéseit csak a 2011. január 1. napját követően induló 
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eljárásokban kellett alkalmazni. Eddig az időpontig készültek el ugyanis a 

törvény végrehajtási rendeletei. 

A törvény elfogadásával a magyar Országgyűlés megnyitotta az utat a 

határon túli magyarok egyszerűsített állampolgárságának megszerzése előtt, s 

ezzel orvosolta a 2004-es népszavazáson őket ért lelki sérelmeket. Egyben 

megteremtette a trianoni békeszerződés által szétszakított magyar nemzet 

újraegyesítésének a lehetőségét. 

 

9. A nemzeti összetartozás megteremtése 

 

A magyar állampolgárságról szóló törvény módosítását követően, és a trianoni 

békediktátum aláírásának 90. évfordulóját megelőzően néhány nappal, 2010. 

május 31-én a magyar Országgyűlés a nemzeti összetartozás emléknapjává 

nyilvánította június 4-ét és törvénybe iktatta a „Nemzeti Összetartozás Melletti 

Tanúságtételről” címet viselő 2010. évi XLV. törvényt.
116

  

A törvény bevezetője felidézi a trianoni döntés magyarságot sújtó 

intézkedéseit, a békerendszer által teremtett konfliktusokat, amelyek egyenesen 

vezettek el oda, hogy a térség előbb a náci Németország, majd 1945 után a 

kommunista Szovjetunió függőségébe kerüljön. A bevezető rögzíti, hogy az 

évtizedekig elfojtott problémák kibeszéletlenül maradtak és a kisebbségek 

érdekei ilyen légkörben nem nyertek megoldást. Záró gondolatai a mának illetve 

a jövőnek szólnak. A problémák megoldására nem lehet gyógyír sem az idegen 

hatalmak által támogatott területi revízió, sem pedig a totalitárius utópia. A 

sérelmi politika, és a kérdéshez való tragikus hozzáállás sem járható út. Ezek 

helyett a magyar nemzet egységét emeli ki, a határokon átívelő nemzeti önépítés 

programját, amely nem irányul egyetlen szomszédos nép ellen sem. Éppen 

ellenkezőleg. A velük való kölcsönös együttműködésben kívánja megteremteni 

a 20. században a tragédiák által szétdarabolt Európa egységét. 

 Az öt paragrafusból álló és a magyaron kívül még kilenc nyelven 

kihirdetett törvény első szakasza megemlékezik és tiszteleg mindazok előtt, akik 

Trianon után „áldozatvállalásukkal és teljesítményükkel lehetővé tették, hogy e 

tragédiát követően a magyarság mind szellemi, mind gazdasági értelemben 

képes volt újra megerősödni, s képes volt túlélni az ezt követő újabb történelmi 

tragédiákat is.” Fejet hajt mindazok előtt, akik magyarságuk miatt bármilyen 

sérelmet szenvedtek. Különös tekintettel azokra, akik emiatt életüket áldozták. 

Egyben elismeréssel adózik azok előtt, akik a magyarsággal szolidaritást 

vállaltak. 

 A második paragrafus rögzíti, hogy „a trianoni békediktátum által 

felvetett kérdések történelemből ismert eddigi megoldási kísérletei – mind az 

idegen hatalmak segítségével végrehajtott újabb határmódosítások, mind a 

                                                           
116
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nemzeti önazonosságnak a nemzetköziség ideológiája jegyében történt 

felszámolására irányuló törekvések – kudarcot vallottak.” Ebből következően 

nyomatékosítja, hogy a trianoni problémák megoldására csak nemzetközi jogi 

keretek között, a demokratikus, szuverén, jogegyenlőséget biztosító egyenrangú 

országok „kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködése” vezethet. Ennek alapja 

pedig „csak az egyének – a nemzeti önazonosság megválasztását is magában 

foglaló – szabadsága, s a nemzeti közösségek belső önrendelkezéshez való joga 

lehet.” Egyben „elítél minden olyan törekvést, amely az adott állam területén 

kisebbségben élő nemzetrészek asszimilációjának előidézésére irányul.” 

 A törvény harmadik szakasza deklarálja, hogy „a több állam fennhatósága 

alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar 

nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a 

magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme.” 

Megerősíti, hogy Magyarország elkötelezett abban, hogy a nemzet tagjai és 

közösségei az egymással való kapcsolatot fenntartsák és ápolják, s támogatja az 

Európában elfogadott gyakorlaton alapuló közösségi autonómia formákat.  

 A negyedik paragrafus arról rendelkezik, hogy Trianonra, mint nemzeti 

tragédiára a jelenben és a jövőben is emlékezni kell. Azt elfeledni nem szabad. 

Erre emlékeztetni kell a jövő nemzedékeit. De a hibákból okulva, azokat számon 

tartva és belőlük tanulva, az elmúlt évtizedek összefogásának példáiból merítve, 

a nemzeti összetartozás erősítésén kell munkálkodni. Ennek érdekében 

nyilvánítja az Országgyűlés június 4-ét, az 1920. évi trianoni békediktátum 

napját a Nemzeti Összetartozás Napjává. 

 A törvény utolsó, ötödik paragrafusa szimbolikus tartalommal bír, hiszen 

az a jogszabályt 2010. június 4-ével helyezi hatályba. 

 

*   *        * 

 

 Nemzeti Összetartozás Melletti Tanúságtételről szóló törvény egy hosszú, 

kilencven éves küzdelmes folyamat mérföldkő szerű állomása. Szembe nézett 

Trianon tragédiájával, a belőle fakadó évtizedes nemzeti válsággal. Összegezte a 

zsákutcás megoldási alternatívákat, s egyúttal megoldást kínált a magyar nemzet 

egésze számára. A nemzeti összetartozást és a határokon átívelő nemzeti 

önépítés programját.  
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Függelék 

 

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS MELLETTI 

TANÚSÁGTÉTELRŐL SZÓLÓ 

2010. ÉVI XLV. TÖRVÉNY 

 

BEVEZETŐ 

 

A Párizs melletti Versailles-ban található Nagy-Trianon palotában 1920. 

június 4-én írták alá az első világháborúban (1914–1918) győztes hatalmak 

Magyarországgal az ún. trianoni békeszerződést. Ennek értelmében 

Magyarország korábbi területének kétharmadát elveszítette, a magyar 

nemzetiségű lakosság egyharmada, hárommillió-kétszázezer ember került a 

határokon kívülre. A békeszerződés Magyarországot nemzeti vagyonának több 

mint hatvan százalékától is megfosztotta, s közepes méretű európai hatalomból 

kis országgá tette. A magyar történelem és kulturális örökség meghatározó 

helyszínei és emlékhelyei idegen hatalmak fennhatósága alá kerültek. 

Az első világháború négyéves borzalmas poklát zárták le a Párizs 

környéki békék. A helyszínéről versailles-i békerendszernek nevezett 

békediktátumok, szakítva a háborús konfliktusok korábbi európai rendezési 

elveivel nem a vesztesek integrációjára törekedtek, hanem eliminálni igyekeztek 

őket az európai hatalmi térből. Ezzel nemcsak a revans vágyát ültették el a 

megalázott vesztesekben, hanem az állandó bizalmatlanság atmoszféráját. 

A békerendszer semmilyen, az alkotói által eredetileg hozzáfűzött 

reményt nem tudott beváltani. Nem érvényesült az ún. nemzeti-etnikai elv, 

mivel a létrejött új államok jelentős nemzeti kisebbségeket örököltek, a 

békediktátum nem tudott hathatós védelmet nyújtani a térség felé irányuló 

nagyhatalmi expanziós törekvésekkel szemben sem, viszont az egymás ellen 

fenekedő nacionalizmusok az autarkia és a protekcionizmus révén végül minden 

utódállamot a náci Németország gazdasági és politikai függésébe juttattak. Míg 

a vesztesek a békeszerződés revízióját tűzték zászlajukra, addig a győztesek az 

erőszakos asszimiláció programját valósították meg. 

A közép-európai térség országai az instabil, törékeny Versailles-

békerendszer eredményeként könnyűszerrel lettek áldozatai a második 

világháború még az elsőnél is szörnyűbb pusztításának. A világégés záró 

felvonásaként a térség országait 1945-ben egy másik totalitárius hatalom szállta 

meg. A sztálini Szovjetunió az oszd meg és uralkodj elvét egyesítette a hamis 

internacionalizmus ideológiájával, fenntartotta a trianoni béke rendszerét, s 

annak igazságtalan következményeit a kommunizmussal kívánta felszámolni. Ez 

utóbbi ígéretéből semmi sem valósult meg, a vasfüggöny mögött a határok még 

merevebben választották szét az egymástól elszakított közös kulturális 

örökségből élő magyar nemzet tagjait, s a történelmi problémák elfojtásával a jó 

viszony megalapozása helyett tovább fokozta a térség népeinek elidegenedését 
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is. A kibeszéletlen múlt 1989 után sem tudott nyugvópontra jutni, a 

posztkommunista korszak friss nacionalizmusaiban a magyar nemzeti 

kisebbségek jogos és oly sokszor megtagadott igényei önazonosságuk teljes 

megélésére továbbra sem nyertek kielégítő megoldást, hanem sokszor váltak 

bel- és külpolitikai konfliktusok áldozataivá. 

A Magyar Köztársaság Országgyűlése a Nemzeti Összetartozás melletti 

tanúságtételről szóló 2010. évi XLV. törvényt mindezen tények felismerésével 

alkotta meg. Számot vet a kilencven éve békediktátum által okozott politikai, 

gazdasági, jogi és lélektani problémák máig tartó megoldatlanságával, de 

elutasítja az idegen hatalmak segítségén alapuló területi revizionizmus és a 

totalitarista utópiák zsákutcás megoldásait. A magyar nemzet egységére helyezi 

a hangsúlyt, de hangsúlyozottan szakít a sérelmi és tragikus hozzáállással, sőt 

okul a más nemzetek tagjaiban okkal sérelmeket keltő hibáinkból is. A 

határokon átívelő kulturális nemzet önépítési programja egyúttal a Kárpát-

medencében együtt élő népek és nemzetek kölcsönös megértésen és 

együttműködésen alapuló békés jövőjét kívánja munkálni, hozzájárulva a XX. 

század tragédiái által szétdarabolt Európa újraegyesítéséhez. A törvény 

szövegének tíz nyelven való közzététele szándékaink hitelességének 

bizonyítéka.  

 

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének 

2010. évi XLV. törvénye 

a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről 

 

Mi, a Magyar Köztársaság Országgyűlésének tagjai, azok, akik hiszünk abban, 

hogy Isten a történelem ura, s azok, akik a történelem menetét más forrásokból 

igyekszünk megérteni, hazánkért és a magyar nemzet egészéért, az 

Alkotmányban rögzített felelősségünk jegyében, a magyarság egyik legnagyobb 

történelmi tragédiájára, a történelmi Magyarországot szétdaraboló, s a magyar 

nemzetet több állam fennhatósága alá szorító, 1920. június 4-én aláírt 

békediktátumra emlékezve, számot vetve e békediktátum által okozott politikai, 

gazdasági, jogi és lélektani problémák máig tartó megoldatlanságával, egyaránt 

tiszteletben tartva a magyar nemzet érdekeit és más nemzetek jogát arra, hogy a 

magyarság számára fontos kérdésekről másként gondolkodjanak, attól a céltól 

vezettetve, hogy e cselekedettel hozzájárulunk a Kárpát-medencében együtt élő 

népek és nemzetek kölcsönös megértésen és együttműködésen alapuló békés 

jövőjéhez, s egyúttal a XX. század tragédiái által szétdarabolt Európa 

újraegyesítéséhez, a következő törvényt alkotjuk: 

 

1. § 

A Magyar Köztársaság Országgyűlése tisztelettel adózik mindazon emberek, 

közösségeik és azok vezetői, illetve az ő emlékük előtt, akik 1920. június 4., a 

magyar nemzet külső hatalmak által előidézett igazságtalan és méltánytalan 
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szétszaggattatása után áldozatvállalásukkal és teljesítményükkel lehetővé tették, 

hogy e tragédiát követően a magyarság mind szellemi, mind gazdasági 

értelemben képes volt újra megerősödni, s képes volt túlélni az ezt követő újabb 

történelmi tragédiákat is. Az Országgyűlés fejet hajt mindazon nők és férfiak, 

illetve az ő emlékük előtt, akik e küzdelemben az elmúlt kilencven év során 

magyarságukért hátrányt, sérelmet szenvedtek, külön megemlékezve azokról, 

akik az életüket kényszerültek áldozni nemzeti önazonosságuk vállalásáért. Az 

Országgyűlés elismeréssel emlékezik meg mindazokról, akik nem magyar 

emberként vállaltak szolidaritást a magyarsággal. 

 

2. § 

A Magyar Köztársaság Országgyűlése megállapítja, hogy a trianoni 

békediktátum által felvetett kérdések történelemből ismert eddigi megoldási 

kísérletei – mind az idegen hatalmak segítségével végrehajtott újabb 

határmódosítások, mind a nemzeti önazonosságnak a nemzetköziség ideológiája 

jegyében történt felszámolására irányuló törekvések – kudarcot vallottak. Ebből 

kiindulva az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy a fenti problémák megoldását 

csak a nemzetközi jogi szabályok által kijelölt keretek között, demokratikus 

berendezkedésű, szuverenitásuk birtokában lévő, polgáraik és közösségeik 

számára gyarapodó jólétet, jogbiztonságot és a gyakorlatban is érvényesülő 

jogegyenlőséget biztosító, egyenrangú országok kölcsönös tiszteleten alapuló 

együttműködése eredményezheti, melynek kiindulópontja csak az egyének – a 

nemzeti önazonosság megválasztását is magában foglaló – szabadsága, s a 

nemzeti közösségek belső önrendelkezéshez való joga lehet. Az Országgyűlés 

ugyanakkor elítél minden olyan törekvést, amely az adott állam területén 

kisebbségben élő nemzetrészek asszimilációjának előidézésére irányul. 

 

3. § 

A Magyar Köztársaság Országgyűlése kinyilvánítja, hogy a több állam 

fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes 

magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s 

egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó 

eleme. Ebből kiindulva az Országgyűlés megerősíti Magyarország 

elkötelezettségét a magyar nemzet tagjainak és közösségeinek egymással való 

kapcsolatuk fenntartására és ápolására, és az Európában elfogadott gyakorlatot 

alapul vevő közösségi autonómia különböző formáira irányuló természetes 

igényének támogatására. 

 

4. § 

A Magyar Köztársaság Országgyűlése kötelességének tekinti arra inteni a 

nemzet ma élő tagjait és a jövendő nemzedékeket, hogy a trianoni békediktátum 

okozta nemzeti tragédiára mindörökké emlékezve, más nemzetek tagjaiban 

okkal sérelmeket keltő hibáinkat is számon tartva, s ezekből okulva, az elmúlt 
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kilencven esztendő küzdelmeiben az összefogás példáiból, a nemzeti megújulás 

eredményeiből erőt merítve, a nemzeti összetartozás erősítésén munkálkodjanak. 

Ennek érdekében az Országgyűlés június 4-ét, az 1920. évi trianoni 

békediktátum napját a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánítja. 

 

5. § 

Jelen törvény 2010. június 4-én lép hatályba. 

 
Sólyom László s. k.,       Dr. Schmitt Pál s. k., 
köztársasági elnök        az Országgyűlés elnöke 
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