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AZ OLVASÓHOZ 

 

 

Idén 100 éve annak, hogy az 1920. június 4-én aláírt trianoni békeszerződés beteljesítette a 

magyarságnak a tatárjárás és a mohácsi vész mellett talán legnagyobb történelmi tragédiáját, az 

ezeréves történelmi Magyarország végzetét. Kevés olyan ország, illetve nemzet van a földön, amelynek 

hasonló sors jutott osztályrészül, éppen ezért soha nem feledhetjük el az egy évszázaddal ezelőtti 

eseményeket. 

E kis kötetben közreadott dokumentumokat - a történettudományokat tisztelő laikusként – saját 

okulásomra gyűjtöttem össze, hogy felelevenítsem a tárgyra vonatkozó ismereteimet és csak miután 

összeillesztettem a mozaik darabjait, jutott eszembe, hogy talán mások számára is hasznos lehet.  

A kötet - melyben igyekeztem elkerülni bármiféle szubjektív magyarázatot vagy minősítést - 3 év azon 

történéseit foglalja össze, melyek a címben szereplő eseményekkel összefüggésben álltak. A közölt 

tények és adatok szigorú kronologikus rendbe szedve, mintegy 50 korabeli sajtó- és egyéb 

dokumentum csatolásával kívánják bemutatni a történteket. Tallózásomat szándékosan csupán a 

korabeli dokumentumokra korlátoztam (még akkor is, ha azokban nem teljesen pontos adatok 

találhatók), mert kiválogatásuk elsődleges szempontját az képezte, hogy megismerhessem azokat a 

hír- és adatforrásokat, amelyek a tragikus eseményeket átélő és elszenvedő kortársakat tájékoztatták.  

A többit az olvasóra bízom, ítélje meg a történteket. 

  



1918. október 30-ának éjjelén Budapesten győzött az őszirózsás forradalom. A király Károlyi Mihályt 
nevezte ki miniszterelnökké. Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása ekkor már megállíthatatlan 
folyamat volt:  

- Prágában október 28-án kikiáltották a Csehszlovák Köztársaságot és deklarálták annak 
elszakadását a Monarchiától;  
- ugyanezen a napon Horvátország is elszakadt a Monarchiától és Zágrábban deklarálták a 
Szerb–Horvát–Szlovén Királyság létrejöttét; 
- a Károlyi Mihály vezette magyar kormány kimondta az ország függetlenségét, október 31-ével 
felmondta az 1867-es megállapodásokat és ezzel megszűnt az Ausztria és Magyarország közötti 
perszonálunió, november 16-án pedig kikiáltották a köztársaságot; 
- november 12-én kikiáltották az Osztrák Köztársaságot, 22-én pedig az önálló és független 
Lengyel állam is megalakult. 

 
A Városok Lapja 1918. november 2-i számában megjelent a „Magyarország integritásáról” című cikk 

(171-173 p.), melynek írója beszámolt a Késmárk város október 23-án tartott rendkívüli 

képviselőtestületi ülésén hozott határozatról: 

 

Az Osztrák-Magyar Monarchia és az Antant képviselői november 3-án Padovában aláírták a 

fegyverszüneti megállapodást. A fegyverszünet november 4-én 15 órai kezdettel lépett érvénybe és a 

Monarchia számára ezzel véget ért az 1914. július 28-i hadüzenettel kezdődött I. világháború1.  

 
1 Az Antant-hatalmak a compiégne-i erdőben november 11-én Németországgal is megkötötték a fegyverszüneti 
egyezményt. 



A megállapodás feltétel nélküli és teljes fegyverletételi kötelezettséget írt elő, az Antant seregei 

számára pedig engedélyezte Magyarország bármely stratégiailag fontos területének megszállását. A 

Szlovák Légió - meg sem várva a fegyverszüneti megállapodás aláírását - már előző nap megkezdte a 

Felvidék megszállását. A csehszlovák ideiglenes kormány november 8-án kelt parancsa alapján a 

katonai irányítást az időközben megalakult Szlovákiai Csehszlovák Katonai Parancsnokság vette át. Az 

új államhatalom a megszállt Felvidéken azonnal megkezdte a szlovákiai közélet „magyartalanítását”. A 

magyar nemzetiségű állami alkalmazottak, tisztviselők, pedagógusok többségét elbocsátották, ennek 

következtében néhány hónap alatt mintegy 120 000 ember menekült Magyarországra. 

Itt érdemes visszatérni a Városok Lapjában megjelent cikkre, abban ugyanis konkrét statisztikai adatok 

találhatók a magyarországi vármegyék és rendezett tanácsú városok etnikai viszonyairól (részlet): 

 

 



 

 



November 7-én francia és szerb csapatok hatoltak be a Bánság és Bácska területére és november 19-

re az egész térséget megszállták a Fehértemplom-Versec-Temesvár-Arad, illetve a Szeged-Szabadka-

Baja vonalig2.  

A Román Egység Nemzeti Tanácsa3 november 9-én ultimátumot intézett a magyar kormányhoz, hogy 

adja át a történelmi Erdély, valamint Torontál, Temes, Krassó-Szörény, Arad, Bihar, Szilágy, Szatmár, 

Máramaros vármegyék, továbbá Csanád, Békés és Ugocsa vármegyék románok lakta területei feletti 

szuverenitást. 

A magyar kormány november 13-án aláírta az un. belgrádi katonai konvenciót, amely a demarkációs 

vonalat a délszláv és román érdekeknek megfelelően jelölte ki és előírta, hogy Magyarország a Szamos 

felső völgye-Beszterce-Maros-Baja-Pécs-Dráva vonalra rendelje vissza katonai egységeit.  A Belgrádban 

történtekről Benda Jenő újságíró később így tudósított (Egy év története 1918. októbertől 1919. 

októberig, In: A Pesti Hírlap Naptára 1920. 84-85 p. - részletek): 

 

 

 

Louis Franchet d’Espérey francia tábornagy, a balkáni haderők főparancsnoka 4 

 
2 November 25-én Újvidéken összeült az un. „Nagy Nemzetgyűlés” és a Szerb Nemzeti Tanács kihirdette a 
Szerbiával való egyesülést. 
3 Szeptember 6-án Párizsban megalakult szervezet, amelynek fő célja Nagy-Románia megteremtése volt.  
4 Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Franchet_d’Esperey 



November 14-én a szerb megszálló csapatok bevonultak Pécsre, illetve Baranyába.  

Az osztrák államtanács november 17-én határozatban rögzítette területi igényét Nyugat-Magyar-

országra. 

A román hadsereg november 23-án átlépte a magyar határt és néhány nap alatt megszállta a 

Belgrádban meghatározott demarkációs vonalig terjedő és a szerbek által még nem uralt területeket.  

 

Magyarország megszállásának folyamata (1918. november – 1919. március)5 

Az erdélyi románok gyulafehérvári gyűlése december 1-jén Erdély Romániához való csatlakozásáról 

határozott.  

Louis Franchet d’Espérey december 2-án engedélyezte a román csapatoknak a demarkációs vonal 

átlépését.  

Fernand Vix, az antant magyarországi katonai bizottságának vezetője december 3-án jegyzékben 

követelte a magyar kormánytól, hogy Észak-Magyarországot ürítse ki egészen a Duna–Ipoly–Ung–

Uzsok vonalig. Az év végére befejeződött a Felvidék cseh megszállása. 

 

Fernand Vix francia vezérkari alezredes (középen)6 

 
5 Forrás: http://www.trianonmuzeum.hu/index.php?page=post&id=98 
6 Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Fernand_Vix 



A fennálló viszonyokat a 8 Órai Újság december 20-i számában megjelent „Károlyi vagy Vyx?” című cikk 

világítja meg:  

 

A román parlament Erdély és Románia egyesülését december 24-én törvénybe iktatta. 

December 30-án francia csapatok vonultak be Szegedre és a Bánságba, hogy a megszállt területeken 

megakadályozzák a szerb-román összetűzéseket. 



A román hadsereg 1919. január 8-án bevonult Nagybányára, Zsibóra, Bánffyhunyadra, Zilahra, illetve 

Máramarosszigetre és január végéig megszállta a Máramarossziget–Nagybánya–Zilah–Csucsa–Zám 

vonalig terjedő területeket. 

A. E. Taylor vezetésével 1919. január 9-én Budapestre érkezett a párizsi békekonferencia7 Legfelső 

Gazdasági Tanácsának Bécsben székelő bizottsága, hogy személyesen is tájékozódjon az ország 

gazdasági viszonyairól. A Pesti Napló erről másnap a következőképpen számolt be: 

 

 
7 A háborúban győztes államok képviselői által alkotott ügydöntő és szankcionáló szervezet, amely hivatalosan 
1919. január 18-án kezdte meg működését. 



A Bizottság tárgyalásairól a Népszava január 11-i számában a következők jelentek meg (részlet): 

 

A román parlament - bár a békeszerződések e vonatkozású területi döntéseit még meg sem hozták – 

január 24-én ratifikálta a románok lakta magyarországi területekkel, Bukovinával, Besszarábiával való 

egyesülésről alkotott törvényeket. Emellett február 6-án Románia, Csehszlovákia és Jugoszlávia közös 

memorandumban is rögzítették területi követeléseiket. 

A Pesti Hírlap február 25-i számában adott hírt a békekonferencia munkájáról (részlet): 

 



Vix alezredes március 20-án átadta Károlyi Mihálynak azt a jegyzéket, amely a magyar és a román 

csapatok között semleges övezet kialakítását írta elő és ennek érdekében a magyar csapatokat további 

visszavonulásra kötelezte a Vásárosnamény – Debrecen – Gyoma – Orosháza – Hódmezővásárhely - 

Szeged vonalig (lásd a 6. oldalon lévő térképet). A kormány lemondott és a bekövetkező kormányválság 

során a Kun Béla vezette kommunisták ragadták magukhoz a hatalmat. Kikiáltották a Tanács-

köztársaságot, melynek Forradalmi Kormányzótanácsa visszautasította a jegyzékben foglaltak 

végrehajtását. A cseh és a román kormány azonnal felajánlotta segítségét a francia kormány számára 

a magyarországi Tanácsköztársaság felszámolásához, a békekonferencia Legfelső Gazdasági Tanácsa 

pedig határozatban deklarálta a világháború eleje óta érvényben lévő gazdasági blokád további 

fenntartását Magyarország ellen. 

Április 4-én Budapestre érkezett Smuts brit tábornok és kísérete, aki eredménytelen tárgyalásokat 

folytatott a magyar Kormányzótanáccsal a Vix-jegyzékben foglalt semleges övezet létrehozásáról. 

A román koronatanács április 10-én határozatot hozott a Tanácsköztársaság elleni katonai támadás 

megindításáról. Néhány nappal később a csehszlovák kormány is hasonló döntést hozott. A francia 

balkáni hadsereg minden segítséget megadott az előkészületekhez. A román királyi csapatok április 16-

án, a csehszlovák csapatok pedig április 27-én indították meg támadásukat a francia katonai vezetők 

támogatásával, illetve a többi szövetséges hatalom hallgatólagos beleegyezésével. A román csapatok 

április 30-ig elérték a Tiszát, a csehszlovák csapatok pedig a Sátoraljaújhely – Miskolc vonalat. 

A békekonferencia május 8-án - arra hivatkozva, hogy Magyarországnak nincs olyan kormánya, mellyel 

tárgyalni lehetne - jóváhagyta a magyar-román, illetőleg a magyar-csehszlovák határokat, amelyek 

utóbb a trianoni békeszerződésben véglegesen is rögzítésre kerültek. A Vasárnapi Újság június 29-i 

száma erről a következő térképet közölte: 

 



A magyar hadsereg május 20-án támadást indított és június 6-ra egészen a Kassa – Rozsnyó – 

Selmecbánya vonalig visszaszorította a csehszlovák csapatokat a Felvidéken. Az antant-hatalmak június 

7-én jegyzékben követelték az előrenyomulás azonnali beszüntetését, ugyanakkor kilátásba helyezték 

a Kormányzótanács képviselőjének meghívását a békekonferenciára. A magyar kormány ezt nem 

fogadta el, ezért június 13-án a békekonferencia a visszavonulás fejében felajánlotta a románok által 

megszállt tiszántúli területek kiürítését. Ezt az ajánlatot a Kormányzótanács már elfogadta és a két fél 

június 24-én fegyverszünetet kötött. Június 30-án megkezdődött a magyar hadsereg visszavonulása.8 

A román kormány július 2-án tudatta a békekonferenciával, hogy amíg a magyar hadsereget le nem 

fegyverzik, addig nem hajlandó visszavonulni a Tiszántúlról.  A békekonferencia ajánlatának kikény-

szerítése érdekében a magyar hadsereg július 20-án megindította az un. tiszai offenzívát, de a román 

hadsereg hamar felülkerekedett és átkelt a Tiszán, majd augusztus 3-án bevonult Budapestre. 

A megszállók az ország ipari és egyéb készleteit, berendezéseit módszeresen Romániába szállították. 

Erről Laky Dezső: Csonka-Magyarország megszállásának gazdasági kárai (Budapest, 1923.) c. műve 

nyújt kimerítő információt. A károk érzékeltetésére álljon itt egy rövid részlet a könyv 313. oldaláról: 

 

A békeszerződést előkészítő Szövetséges Tanács augusztus 2-án közölte azon döntését, hogy az új 

magyar kormánnyal tárgyalási alapnak kizárólag az 1918. november 13-án megkötött fegyverszüneti 

egyezményt (a belgrádi konvenciót) tekintik. A magyar kormány ezt tudomásul vette. 

Az antant-hatalmak szeptember 10-én Saint-Germain-en-Laye-ben aláírták a békeszerződést 

Ausztriával, amely Nyugat-Magyarországot az új osztrák állam részévé nyilvánította. 

A román hadsereg november 14-16-án visszavonult a Tiszántúlra. Egyidejűleg Horthy Miklós fővezér a 

„nemzeti hadsereg” élén bevonult Budapestre. 

 

 
8 Időközben június 28-án Németország Versailles-ban aláírta a békeszerződést. 



November 24-én megalakult a Huszár-kormány, az első kormány, amelyet az antant-hatalmak is 

elismertek.  Erről a Budapesti Hírlap november 26-i száma a következőképpen számolt be (részlet): 

 

A Friss Újság 1919. november 22-i számában beszámolt az amerikai szenátusban történt tárgyalásokról 

(részlet). 

 



Az antant december 1-jén Magyarországot meghívta a párizsi békekonferenciára. A békekonferencia 

Legfelsőbb Tanácsa december 6-án elfogadta a magyar békeszerződés végleges szövegét. Az Újság c. 

lap másnap megjelent számában erről a következőképpen számolt be: 

 



 

A párizsi békekonferenciára utazó magyar delegáció tagjait december 20-án kinevezték. Erről Az Újság 

c. lap a következőképpen számolt be másnapi számában: 

 



A Nemzeti Újság december 25-i száma további információkat közölt: 

 

 

 



Közben a Pesti Hírlap december 27-i számában beszámolt a Szepes és Árva vármegyékben elrendelt 

népszavazásról (részlet): 

 

A Budapesti Hírlap december 28-i számában közölte Csehszlovákia elnökének, Tomáš Garrigue 

Masaryknak a nyilatkozatát (részlet): 

 



A Területvédő Liga - amint erről a Friss Újság december 30-án beszámolt – előző nap nagygyűlést 

tartott a budapesti Vigadóban, majd küldöttsége memorandumot nyújtott át Apponyi Albertnek, a 

magyar békedelegáció vezetőjének. Apponyi a következőkről tájékoztatta a küldöttséget (részlet a lap 

által közölt cikkből): 

 

A magyar delegáció 1920. január 5-én utazott el Párizsba, ahol 14-én átadta megbízólevelét a 

békekonferencia Legfelsőbb Tanácsa elnökének. Egyidejűleg nyolc jegyzéket is átnyújtottak a háborús 

felelősség iránti vádak elhárítása és az ország területi épségének védelme tárgyában. Másnap a G. B. 

Clemenceau elnökletével összeült Legfelsőbb Tanács átadta a magyar békedelegációnak az 

antanthatalmak békefeltételeit tartalmazó jegyzéket. A magyar delegáció kezdeményezte, hogy a 

területi kérdések eldöntésére a békekonferencia rendeljen el népszavazást. 

A Nemzeti Újság január 17-én megjelent számában a békefeltételek átadásáról a következő tudósítás 

jelent meg (részlet): 

 



A Friss Újság január 18-án már részletesebb tudósítást közölt: 

 

 



 

 

Apponyi Albert 1920. január 15-én megérkezik a béketárgyalásra Versailles-ba9 

 

A magyar kormány január 21-én a békefeltételeket elfogadhatatlannak nyilvánította, de hivatalos 

válaszát csak később fogalmazta meg. 

Csehszlovákia, Jugoszlávia és Románia megbízottai február 6-án közös memorandumot intéztek a 

békekonferenciához, melyben rögzítették Magyarországgal szembeni területi követeléseiket és 

tiltakoztak a magyar békeküldöttség által követelt népszavazás ellen. 

 
9 Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Apponyi_Albert 



A magyar békedelegáció február 12-én 8 jegyzék becsatolásával benyújtotta az antant-hatalmak 

békefeltételeivel kapcsolatos javaslatait. Ebben megismételte a magyar kormány azon indítványát, 

hogy a békekonferencia Legfelsőbb Tanácsa az elszakítandó területeken - az ott 1918. november 3-án 

lakóhellyel rendelkezők körében - rendeljen el népszavazást. Az Est február 14-i száma számolt be 

először a magyar kormánynak a békefeltételekre adott válaszáról (részlet): 

 



A Világ ugyancsak február 14-én megjelent számában további híreket is közölt: 

 

A román hadsereg február 24-én megkezdte a Tiszántúl kiürítését és március 30-ra visszavonult a 

békekonferencia által meghatározott magyar-román határra. 

A Nemzetgyűlés február 27-én elfogadta „az alkotmányosság helyreállításáról és az állami főhatalom 

gyakorlásának ideiglenes rendezéséről” szóló 1920. évi I. törvényt és március 1-jén Horthy Miklóst 

kormányzóvá választotta. 

A 8 Órai Újság április 3-i számában beszámolt az angol felsőházban történtekről: 

 



A Minisztertanács április 28-án határozatot hozott az 1919. szeptembere óta működő Békeelőkészítő 

Iroda Országos Menekültügyi Hivatallá alakításáról. 1918 és 1924 között 426 000 menekült érkezett 

Magyarországra, kezdetben itt ragadt katonák, akik nem tértek vissza a megszállt területekre, utóbb 

azonban az elcsatolt területekről menekülő magyarok (a Romániának ítélt területen élő magyarság 

mintegy 13 %-a, a felvidéki magyarság 14 %-a és a délvidéken élő magyarság 10 %-a). 

Az antant megbízottai május 6-án Párizsban átnyújtották a végleges békefeltételeket a magyar 

delegációnak. A Nemzeti Újság május 9-i számában részletes tudósítás jelent meg: 

 



A Nemzetgyűlés előtt május 10-én Teleki Pál ismertette a békeszerződésben foglaltakat. A Friss Újság 

másnapi száma Teleki Pál beszámolójáról a következőképpen számolt be (részletek): 

 

 

 

A magyar békedelegáció május 24-én Párizsban visszaadta megbízását és másnap átadták a magyar 

kormány azon jegyzékét is, melyben kinyilvánította, hogy kész aláírni a békeszerződést. A Nagykövetek 



Tanácsa a békeszerződés aláírásának időpontját június 4-re tűzte ki. Az Est május 26-i számában közölte 

Apponyi Albert és Teleki Pál nyilatkozatait (részlet): 

 

 



A Pesti Hírlap május 27-i számában tudósított a békekonferencia válaszjegyzékének tartalmáról: 

 

 

A magyar békedelegáció június 4-én a versailles-i Kis Trianon palotában aláírta a 14 részből és 364 

cikkelyből álló trianoni békeszerződést. 

  

A békeszerződés magyar aláírói, Benárd Ágost küldöttségvezető (balra, cilinderrel a kezében) és 

Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követ, államtitkár (jobbra, fedetlen fővel) az aláírás után10 

 
10 Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Trianoni_bekeszerzodes 



A 8 Órai Újság június 6-án leközölte Horthy Miklós kormányzónak a békeszerződés aláírásával 

kapcsolatos nyilatkozatát: 

 



Az Est június 6-án megjelent száma a következő tudósítást közölte a békeszerződés aláírásáról: 

 



 

A Magyarország június 13-i számában francia sajtótudósítást idézett a békeszerződés aláírásáról: 

 



 

A békeszerződés a következő részekből állt11: 

I. rész: A Nemzetek Szövetségének Egyezségokmánya 
II. rész: Magyarország határai 
III. rész: Európára vonatkozó politikai rendelkezések 

I. cím: Olaszország 
II. cím: Szerb-Horvát-Szlovén Állam 
III. cím: Románia 
IV. cím: Cseh-Szlovák Állam 
V. cím: Fiume 
VI. cím: A kisebbségek védelme 
VII. cím: Az állampolgárságról szóló rendelkezések 
VIII. cím: Egyes európai államokra vonatkozó politikai rendelkezések 
IX. cím: Általános rendelkezések 

IV. rész: Magyarország érdekei Európán kívül 
V. rész: Katonai, hadihajózási és léghajózási rendelkezések 
VI. rész: Hadifoglyok és sírhelyek 
VII. rész: Büntető rendelkezések 
VIII. rész: Jóvátétel 
IX. rész: Pénzügyi rendelkezések 
X. rész: Gazdasági rendelkezések 
XI. rész: Légi közlekedés 
XII. rész: Kikötők, vízi utak és vasutak 
XIII. rész: Munka 
XIV. rész: Vegyes rendelkezések 

 
11 Forrás: 1921. évi XXXIII. tc. (https://intermatrix.hu/samples/trianoni_beke.pdf) 



Csehszlovákia és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság augusztus 14-én szövetségi szerződést kötött, 

melyben kölcsönös katonai segítségnyújtási kötelezettséget vállaltak Magyarország ellen.12  

Az Est október 23-i száma közölte Teleki Pálnak a trianoni békeszerződés ratifikálásáról szóló 

nyilatkozatát: 

 

 
12 Hasonló szerződést kötött 1921. április 23-án Csehszlovákia és Románia, majd június 7-én a Szerb-Horvát-
Szlovén Királyság és Románia is. A három ország szövetségét nevezték kis-antantnak, melynek kezdeti ellenséges 
viszonya Magyarországgal szemben csak 1923 után kezdett normalizálódni. 



 

A Nemzetgyűlés végül november 13-án tartott ülésén fogadta el a Trianonban aláírt „Magyar 

Békeszerződésről” szóló törvényjavaslatot. 

Az Est október 27-i száma beszámolt a magyar vállalatok kényszerű elvándorlásáról: 

 



Az osztrák kormány alkotmány-tervezetet terjesztett a Nemzetgyűlés elé az elcsatolásra kerülő nyugat-

magyarországi területeken megalakítandó Burgenland tartományról.  

Az Est december 5-én megjelent számában összeállítást közölt a trianoni békeszerződés francia 

összeállítójának előadói jelentése során elhangzottakról: 

 

Az előadó békeszerződésről szóló beszámolójának folytatásáról pedig a Magyarország december 28-

án megjelent száma közölt tudósítást: 



 



 

Az év végén nyilvánosságra hozták a jóvátételi bizottság illetékes albizottságának jelentését, mely 

szerint Magyarországnak a megszállások következtében elszenvedett kára 80 milliárd korona volt. A 

károk 90 %-át a románok, 8 %-át a szerbek és 1-1 %-át a csehek és a franciák okozták Magyarországnak. 

A szövetséges főhatalmak 1921. január 3-án jegyzéket intéztek a magyar kormányhoz Nyugat-

Magyarország átadásának feltételeiről. Az Ausztriával kötött saint-germaini és a Magyarországgal 

kötött trianoni békeszerződések értelmében Magyarországnak 1921. október 4-i hatállyal kellett 

átadnia az Ausztriának ítélt nyugat-magyarországi területet. 

1921. februárjában a külügyminisztériumban értekezletet tartottak a trianoni határvonal által sújtott 

törvényhatóságok képviselőinek részvételével a határvonal-kijelölési eljárással kapcsolatban. Emellett 

a kormány tárcaközi bizottságokat alakított az előkészületek lefolytatására. 

A Magyarország március 6-i számában leközölte Gratz Gusztáv külügyminiszter Nemzetgyűlésben 

elhangzott beszámolóját a Nyugat-Magyarországgal kapcsolatos tárgyalásokról (részlet): 

 
 

A szövetséges főhatalmak határoztak arról, hogy a szerb csapatoknak augusztus 18-án meg kell 

kezdeniük Baranya kiürítését és a visszavonulást augusztus 27-ig be kell fejezniük. Rögzítették 

ugyanakkor, hogy a magyar kormány ezt követően köteles gondoskodni Nyugat-Magyarország 

átadásáról Ausztria számára. 

A Nagykövetek Tanácsa 1921. június 21-én a párizsi magyar képviselőhöz intézett jegyzékében 

elrendelte, hogy haladéktalanul meg kell tenni az intézkedéseket a határmegállapító bizottságok 

megalakítására, és csatolta a határmegállapító bizottságok számára kiadott utasításokat és 

pótutasításokat. 



A Nagykövetek Tanácsa 1921. július 25-én kelt átiratában közölte a magyar kormánnyal a 

nagyhatalmak részéről a határmegállapító bizottságokba kiküldött biztosok névsorát. 

A Nemzetgyűlés az 1921. évi XXXIII. törvénycikkben július 26-án becikkelyezte a trianoni 

békeszerződést. A törvénycikk 1921. július 31-én emelkedett jogerőre.  

A kormány augusztus 1-jén Budapesten működő és közvetlenül a minisztertanácsnak alárendelt 

határmegállapító központ és négy határmegállapító bizottság létrehozásáról határozott. 

A magyar csapatokaugusztus 22-én  bevonultak a szerbek által kiürített Pécsre. 

A Pesti Napló augusztus 23-i számában beszámolt a határmegállapító bizottságok külföldi tagjainak 

Budapestre érkezéséről: 

 

A csehszlovák-magyar határmegállapító bizottság ekkor már megkezdte működését. 

Az Egyesült Államok és Magyarország képviselői augusztus 30-án aláírták a két ország közötti 

békeszerződést. Az eseményről a Pesti Napló tudósított: 

 



Az Ausztriának ítélt nyugat-magyarországi terület egy részét és Sopron városát augusztusban 30 ezer 

főnyi magyar szabadcsapat foglalta el és kikiáltotta a "Lajtabánság"-ot. A szövetséges főhatalmak 

szeptember 6-án jegyzékben sürgették Nyugat-Magyarország kiürítését. A magyar kormány válaszában 

kifejtette, hogy az un. második zónát azért tartja megszállva, hogy gazdasági biztosítékként Ausztriával 

szemben érvényesíthesse. Szeptember 29-én egy újabb jegyzék a kiürítésre 10 napos határidőt szabott 

meg. 

A Nép szeptember 26-i számában tudósítást közölt a határmegállapítás eljárás során Muraszombaton 

történtekről: 

 

A kormány október 3-án kiürítette a békeszerződésben Ausztriának juttatott területet, de egy 

rendőrzászlóalj a szövetségközi tábornoki tanács engedélyével továbbra is Sopronban állomásozott. 

Nyugat-Magyarország antant fennhatóság alá került. 

Az osztrák és magyar tárgyalásokat október 13-án lezáró un. velencei jegyzőkönyv rögzítette a 

nagyhatalmak azon döntését, hogy a soproni körzetben népszavazást kell tartani. 

A Sopron városában és a környékén lévő nyolc községben december 14-én megtartott népszavazáson 

a 26,9 ezer jogosult 87,7 %-os részvétellel, 65,1 %-al a Magyarországhoz tartozás mellett döntött. A 

257 km2-es un. soproni kiszögellés ezzel magyar kézen maradt. A Nép december 16-án megjelent 

számában osztrák lapvéleményeket közölt a népszavazásról: 

 



A soproni népszavazás eredményeképpen kialakultak Magyarország új határai, bár a határmegállapító 

bizottságok még jó ideig nem fejezték be munkájukat. Ennek során azonban már érdemlegesnek 

mondható területi változtatásokra nem kerülhetett sor.  

Az események kronologikus ismertetését ezért itt befejezem és a továbbiakban néhány, ma már 

nehezen hozzáférhető, korabeli dokumentumot csatolok a megjelenés időrendjében, melyekből - 

véleményem szerint - képet alkothatunk az I. világháborúban győztes hatalmak által kierőszakolt 

változásokról. 

 

I. 

La Hongrie. Cartes et notions géographiques, historiques, etnographiques, 

économiques et intellectuelles (Budapest, 1918.)13 

A kiadvány francia, angol, német és cseh nyelven rövid szöveges összefoglalást adott Magyarország 

földrajzi jellemzőiről, határairól, gazdaságáról és történelméről, majd mintegy 40 térképen mutatta be 

a legfontosabb történelmi és statisztikai adatokat. Ezek közül a népesség területi megoszlását 

százalékos arány szerint bemutató térképeket közlöm a nemzetiségek szerinti bontásban (26-29 p.). 

 

 

 

 
13 A kiadvány sem a megjelenés évét, sem helyét nem tünteti fel, de tudjuk, hogy Budapesten jelent meg, 1918. 
őszén. 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. 

Közgazdasági Szemle (1920.) 

 

Két kimutatás Rejtő Sándor: Gazdasági újjáépülés c. írásából (627-628 p.) 

 

 

 



III. 

Buday László: A megcsonkított Magyarország (Budapest, 1921.) 

Megjegyzés: az adatok a kötet megjelenésekor még nem voltak véglegesek, de összehasonlításra így is 

alkalmasak. 

A terület és népesség megoszlása (6 p.) 

 

A végleges adatokat Dr. Pécsi Albert: A nagy háború írásban és képben, 1. rész: Északon és délen 4. 

kötetében találjuk (Budapest, 1926. 407. p.) 

 

Megjegyzés: A címben szereplő „1910-i adatok” megjegyzés arra utal, hogy a lakosságra vonatkozó 

számok az 1910-ben tartott népszavazás adatai alapján lettek meghatározva. 

 



Visszatérve Buday László kötetére - A nemzetiségek %-os megoszlása (19 p.): 

 

 

A gyáripari termelés megoszlása (155 p.): 

 

 

 

 

 



Az utak és vasutak megoszlása (200 p.): 

 

 

Az ipari részvénytársaságok tőke szerinti megoszlása (221 p.): 

 



A részvénytársaságok vagyonmérlegének összesített adatai (223 p.): 

 

 

A tisztviselők és tanárok megoszlása (260 p.): 

 

 



A városi és falusi lakosság %-os megoszlása (268 p.): 

 

 

IV. 

Kincses Kalendárium (Budapest 1922.) 

 

 

 



 

 



 

 



V. 

Kincses Kalendárium (Budapest 1923.) 

A 98. oldalon található táblázat összegezte a trianoni békeszerződés eredményeképpen létrejött 

Magyarország területi-népességi jellemzőit: 
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