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A trianoni békeszerződés és annak gazdasági ill. társadalmi következményei 

 

A Monarchia felbomlása: a Monarchiával kapcsolatos kérdések nem tartoztak a nagyhatalmi poli-

tika elsődleges gondjai közé, és szakítottak azzal a felfogással, hogy a Monarchia az európai egyen-

súly legfontosabb része. Így szabadjára engedték a Monarchia határain belül élő nemzetiségek tö-

rekvéseit. Ezen törekvések eredményeképp a Monarchia felbomlásából több kisállam jött létre: Ro-

mánia, Ausztria, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, Lengyelország.  

 
A trianoni békeszerződés 
 
Magyarországgal hosszú ideig tartott a békeszerződés megkötése, mivel nem volt az antant által elismert 

kormánya Magyarországnak a Károlyi rendszer bukása óta.  

A Huszár Károly vezette kormány megalakulása után a békekonferencia meghívására a 1920 január-

jában a kormány elküldte békedelegációját a békeszerződés aláírására. A békedelegáció gr. Apponyi 

Albert vezetésével utazott el, a delegáció tagja volt még Bethlen István és Teleki Pál. 

 

A békekonferencián Apponyi Albert fejtette ki a magyar álláspontot. A magyar álláspont a béketer-

vezet teljes elfogadhatatlanságát és Magyarország területi integritásának szükségességét 

hangsúlyozta történelmi, földrajzi, kulturális és gazdasági érvekre hivatkozva. A wilsoni önrendelke-

zés elve alapján Apponyi javasolta, hogy az elcsatolandó területeken népszavazást tartsanak. A bé-

kekonferencián Apponyi Albert bemutatta Teleki Pál „vörös térkép”-ét. A vörös térkép a Kárpát-

medence nemzetiségi eloszlását ábrázolta, s a magyarokat vörös színnel jelölte, célja az volt, hogy 

elérje, hogy az ország határait az etnikai határoknál húzzák meg. A békedelegáció taktikája azonban 

nem sokat számított. A vesztes Magyarországot a döntéshozatal során nem kérdezték meg, csak 

közölték a feltételeket, hiszen a győzteseket az utódállamok megerősítésének szándéka vezette. 

A békeszerződést a magyar kormány írta alá 1920. június 4-én Trianonban. A békeszerződés értel-

mében Magyarország területének 2/3-át veszítette el (282 000 km2-ről 93 000 km2-re csökkent az 

ország területe). Magyarország területéből az alábbi területeket csatolták el: 

–   Felvidéket és Kárpátalját, amit Csehszlovákia kapott meg; 

–   Partiumot, Erdélyt, Bánát keleti részét, Tiszántúlt, amit Románia kapott meg; 

– Bánát nyugati részét, Dalmáciát, Horvátországot, Bácskát, D-Baranyát, Muraközt, amit a 

Szerb-Horvát-Szlovén Királyság kapott meg; 

–   Burgenland (Őrvidék), ezt Ausztria kapta meg 

 

Sopron esetében népszavazás dönt a hovatartozásról népszavazásra került sor (1921. december). A 

népszavazáson a lakosság 65%-os támogatottság mellett Magyarországon való maradás mellett 

döntött. Mindezért Sopron megkapta a „hűség városa” (civitas fidelissima) címet. 
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Békeszerződés etnikai hatásai: 
 

A békekötés révén a zömében nemzetiségek lakta területek az utódállamokhoz kerültek. Az akkor 

kb. 10 millió főt számláló magyarság harmada (3,33 millió fő) is idegen fennhatóság alá kénysze-

rült. Mindez azt jelentette, hogy a konferencián nem vették figyelembe az etnikai határt. 

 

Különösen fájdalmas és nehezen magyarázható volt, hogy a kisebbségbe került magyarság jelentős 

része színmagyar területeken, közvetlenül a trianoni országhatár túloldalán élt. A kisebbségi ma-

gyarság helyzete bizonytalan volt, atrocitások érték, emiatt a négyszázezret is elérte aszülőföldjét 

elhagyók száma. A trianoni Magyarországra visszatérő lakosságot ideiglenesen vasúti vagonokban 

helyezték el, innen a „vagonlakók” kifejezés. 

Az új határok közé szorított Magyarország ellenben nemzetállammá vált, mert lakóinak 92%-a ma-

gyar volt. Az etnikai elvek figyelmen kívül hagyása és a jelentős nemzeti kisebbségekkel rendelkező 

új államok törekvése a nemzetállam kialakítására előrevetítette annak árnyékát, hogy a béke kö-

vetkeztében térség népei közötti szembenállás nem csökken, hanem fokozódik majd. 

 

A békeszerződés Magyarországot, mint vesztes országot egyrészt jóvátétel megfizetésére kötelezte, 

de ennek pontos összegének meghatározását későbbre halasztották. 

 
Békeszerződés természet- és településföldrajzi hatásai 
 

A békeszerződés természetföldrajzi és településföldrajzi változásokkal is járt. A természetföld-rajzi 

változás: Magyarország medenceállamból medencefenéki állam lett, s így vízgazdálkodásban és ár-

vízvédelemben kiszolgáltatottá vált, az alsó szakaszokon jelentkező gondokat csak együttműködés-

sel lehetett volna megoldani. A hegységperem elvesztésével az új határok katonai földrajzi szem-

pontból teljesen nyitottá váltak. Az új államterület természetföldrajzi szempontból homogénebb 

lett: tájszerkezetében felértékelődött az ország területének több mint a felét kitevő Alföld 

Békeszerződés gazdasági következményei 
 

A békeszerződés Magyarország számára súlyos gazdasági következményekkel járt: 

Mezőgazdaság: a terület és a lakosság kétharmados vesztesége mellett az új határokon belül ma-

radt szőlők nagyobb része (62%), viszont az erdőknek csak elenyésző százaléka (11%) 

 

A béke évszázados gazdasági kapcsolatokat szakított szét. Magyarország nyersanyagforrásokat (fa, 

szén, vas stb.), veszített el, ugyanakkor egyes ágazatokban a korábbi országterületre méretezett 

ipari kapacitásai maradtak kihasználatlanul. Különösen igaz ez Budapestre. Szinte az egész ország 

a világváros vonzáskörzetébe került, ami egészségtelen irányba terelte a magyar településhálózat 

fejlődését. A nyersanyaglelőhelyek nagy részének az elvesztése egyes iparágakat pl.: kohászat im-

portra kényszerített, míg egyes Budapesten koncentrálódó iparágak túlméretezetté váltak pl.: vasúti 

gépgyártás, malomipar. Nagyvárosok vesztették el vonzáskörzetüket, váltak határ menti, fejlődés-

képtelen településekké. A borsodi iparvidéken Magyarországé maradtak a szénbányák, Csehszlová-

kiáé lettek a vasérctelepek. 
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A magyar vasúthálózat jelentős része az utódállamokhoz került, ezáltal több helyen megszűnt vagy bonyolulttá 

vált egyes országrészek között a vasúti kapcsolat. A vasútvonalak a határ meg-húzásában is szerepet játszottak: 

a Szatmárnémeti–Nagyvárad–Arad vonal érv volt a terület Romániához csatolása mellett. A területrendezés miatt 

Budapest központúvá vált a magyar vasúthálózat, mivel a fővonalakat keresztező transzverzális vonalakat elcsa-

tolták Magyarországtól, így a csonka ország peremterületein a vasúti közlekedés nehezebbé vált. Magyaror-

szágnak nem maradt tengerpartja (Fiume), ezzel megszűnt a tengeri hajózás. 

Gazdasági szempontból azonban a legnagyobb csapást az egységes birodalmi piac szétesése jelentette, ami 

nemcsak hazánkat, de az új államokat is kedvezőtlenül érintette. A gazdasági szét-tagoltság az egész térség 

fejlődését visszavetette. Megszűnt a jelentős piac, a tőke és a munkaerő szabad áramlása. A problémát fo-

kozta, hogy az utódállamok mindegyike az önálló, s gyakran az önellátó gazdaság létrehozásával kívánta 

megerősíteni önmagát. Az elzárkózást fokozták a politikai ellentétek. Az elcsatolt területek magyar és nem 

magyar lakóinak helyzetét tovább ron-totta, hogy az utódállamok hosszú távon az újonnan megszerzett te-

rületek rovására fejlesztet-ték törzsterületüket. 

Átrendeződött a külkereskedelem: 1920 előtt Magyarország faexportőr volt, Trianon után faimportra szo-

rult. Az ország nyitottabbá és kiszolgáltatottabbá vált, éppen akkor, amikor a tér-ségben megnövekedtek a 

vámhatárok, emelkedtek a vámtarifák és a Kárpát-medencei országok kölcsönösen elzárkóztak egymástól, 

de leginkább Magyarországtól. 

 

Békeszerződés katonai előírásai és következményei 
 

A trianoni béke – a Németországgal kötött megállapodáshoz hasonlóan – alkalmatlanná kívánta tenni az orszá-

got a katonai visszavágásra. Megtiltották az általános hadkötelezettséget, s maximálták a toborzott hadsereg 

létszámát (35 000 fő), megtiltották a modern fegyvernemek (páncélosok, repülők) rendszerben tartását. Még azt 

is figyelembe vették, hogy az új államhatárok jobban védhetőek legyenek az utódállamok felől. Például a Salgó-

tarján felé vezető fővonalon a dupla sínpár egyikét felszedették, hogy nehezítsék a magyar katonai felvonulást a 

határra. A rendelkezések és a szomszédok erőteljes fegyverkezése következtében Magyarország haderejét az 

utódállamok hadseregei külön-külön is többszörösen felülmúlták. A békeszerződés katonailag ki-szolgáltatta Ma-

gyarországot a vele ellenséges hatalmaknak – utódállamok katonai tömböt (Kis-antant) hoztak létre Magyaror-

szág ellen, mely tiltotta a külön megegyezést Magyarországgal. 

 
Békeszerződés belpolitikai hatásai 
 

A béke nyilvánvaló igazságtalanságai megnehezítették az azóta is „trianoni traumának” nevezett probléma-

kör feldolgozását. Magyarországon egyetlen politikai erő sem fogadta el a békét, hanem saját szempontjai, 

eszme- és érvrendszere alapján ítélte el. Hangoztatták gazdasági hátrányait, a nemzeti önrendelkezés meg-

sértésé, vagy akár mint imperialista békét bélyegezték meg Trianont. A béke felülvizsgálatának, revíziójának 

az igénye általános volt. A revízió módját és mértékét illetően nem volt egység. A helyzetből fakadóan is 

nyilvánosságot elsősorban a békés revízió gondolata kapott, bár az utódállamok magatartása ennek realitá-

sát megkérdőjelezte. A beszédekben, kiáltványokban és plakátokon hol a teljes revíziót, vagyis az egész tör-

ténelmi Magyarország visszaállítását, hol csak a béke igazságtalanságainak korrigálását, a magyarlakta te-

rületek visszacsatolását követelték. 


