
Magyar katonák az I. 
világháborúban

Az Osztrák- Magyar Monarcia szárazföldi 
hadserege (1867-1918) a Császári és Királyi 
Hadsereg: K. U. K.

Vezetője, a hadsreg parancsnoka, a legfőbb 
hadúr: Ferenc József osztrák császár és magyar 
király





Magyarok a frontokon 
– keleti és délnyugati 
(olasz front)

Keleti front, főleg a Galícia hadi 
eseményei

• Kárpátok csatái

• Przemyśl





Przemyśl 
erődje - 1914. 
szept. 16. –
1915. márc. 
22.



Az olasz front –
Isonzó (12 csata, 
több mint két éven 
keresztül)

állóháború

lövészárkok



Doberdó





Veszteségeink





Előzmények:

- Az Osztrák- Magyar Monarchia felbomlik

- Függetlenség, de kié a hatalom?

- Zűrzavar, káosz,védtelen ország, fenyegető antant

erők



Károlyi- kormány, (őszirózsás forradalom): hadseregét leszerelte 
bizalmát a nyugattal való méltányos megegyezés hitébe vetette

A Károlyi-kormányt követő kommunista Tanácsköztársaság  

fegyveres ellenállása nem járt sikerrel.

- a birodalom nemzetiségei a teljes 
függetlenséget követelték

- antant nagyhatalmak 

Német-

Nemzet államok rendszerét kívánták 
létrehozni Közép-Európában az első 
világháborút követően

Trianon előzményei

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1920_junius_4_a_
trianoni_beke_alairasa

Tarján M. Tamás:1920. június 4. | A trianoni béke aláírása

Megszálló 
román 
csapatok 
Budapest 
utcáin

Horthy Miklós bevonulása Budapestre, 1919. november 16.

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1920_junius_4_a_trianoni_beke_alairasa


Az antant ígéretei és az antant szövetségeseinek 
követelése

Románia, Csehszlovákia és a 
Szerb-Horvát-Szlovén állam 
képviselői az 1919. január 18-án 
összeült békekonferenciának
nyújtották be nagymértékű területi 
igényeiket. Csehszlovákia még 
egy folyosóra, ún. szláv korridorra 
is igényt tartott a szerb határig. A 
Románia által igényelt határ 
Debrecen valamint a Tisza  mellett 
haladt. A Szerb-Horvát-Szlavón 
királyság  tervei a megvalósultnál 
is jelentősebb csonkolást 
eredményeztek volna



Versailles

Lloyd George

Clemanceau Wilson

1919-1920

„A négy nagy”

Diktátum Trianon

1919 január 18-án nyílt meg a versaillesi palota 
Tükörtermében a békekonferencia. A plenáris 
üléseken 27 győztes ország 70 küldötte vett részt, de 
nem volt jelentőségük. Az érdemi döntések a 
Főtanácsban születtek, ezek a Tizek Tanácsát 
jelentette (FR, A, J, OL,USA, két delegátus), később 
leszükült a”Nagy Négyesre”. (Orlandonak csak 
aláremdelt szerep jutott).

A legyőzöttekkel nem folytattak tárgyalásokat, csak 
átadták nekik az előzetes békeszerződéseket, 
amelyekre szóban reagálhattak, majd záros 
határidőn belül írásos megjegyzéseket tehettek. Ezek 
nyomán készítették el a végleges békeszerződést, 
amelyet a legyőzött ország kormányai 
ultimátumszerűen (békediktátum) kapott meg

Orlando



….Tisztán látom azokat a veszélyeket és bajokat,

amelyek a béke aláírásának megtagadásából

származhatnak. Mégis, ha Magyarország abba a

helyzetbe állíttatnék, hogy választania kellene ennek a

békének elfogadása vagy visszautasítása között, úgy

tulajdonképpen arra a kérdésre adna választ: helyes-e

öngyilkosnak lennie, nehogy megöljék.
(Apponyi Albert beszéde a békekonferencián)||

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/egy_jelentes_a_magyar_bekedelegacio_mukodeserol_forr
askozles/

Zeidler Miklós: Egy jelentés a magyar békedelegáció működéséről / Forrásközlés

…..Ezzel a beszéddel gróf Apponyi nemcsak személyes sikert ért el, 
hanem úgy formai, mint tartalmi tekintetben tökéletes érvei szemmel 
láthatólag mély hatást tettek a jelenlevőkre. Clemenceau kikötése 
ellenére, hogy gróf Apponyi előadását szóbeli vita nem követheti, Lloyd 
George szót kért és kérdést intézett az elszakítandó területeken levő 
magyarság helyzetére és számarányára vonatkozólag. Gróf Apponyi 
erre a kérdésre gróf Teleki nemzetiségi térképének bemutatásával és 
megmagyarázásával adott feleletet. Eközben a többi antantállam 
képviselői körül állották őket és nagy érdekkel hallgatták a gróf Apponyi 
és Lloyd George között folytatott eszmecserét.

Apponyi a Főtanács előtt a Főmegbízottak és Praznovszky főtitkár kíséretében. 
Nagyhatású beszédben, amelyet felváltva franciául, angolul és olaszul tartott, ötnegyed 
órán át fejtette ki rendkívül nagy ékesszólással a magyarság álláspontját a 15-én átvett 
békefeltételekkel szemben.

Nagy ívű beszédben tett hitet a teljes Magyarország 
megtartása mellett. Elfogadta volna azonban 
népszavazások kiírását minden elszakítani kívánt 
területen.

Apponyi 
Albert

Lloyd George

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/egy_jelentes_a_magyar_bekedelegacio_mukodeserol_forraskozles/


Teleki Pál vörös térképe

http://www.klauzal.hu/cikk/499.html?PHPSESSID=3a7b3f2934b1ab900008be3dcbbd469f

Romsics Ignác: Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és a trianoni békeszerződés

…. A legfelsőbb tanács március 3-i, londoni ülésén 
Lloyd George ismét visszatért a magyar határok 
ügyére. Pontos statisztikai adatokat citálva mutatott 
rá, hogy a békeszerződés csaknem hárommillió 
magyart, azaz „a teljes magyar népesség 
egyharmadát" tervezi idegen uralom alá helyezni, és 
ezt „nem lesz könnyű megvédeni". Nem lesz béke 
Közép-Európában – jövendölte –, „ha utólag kiderül, 
hogy Magyarország igényei jogosak, és hogy egész 
magyar közösségeket úgy adtak át 
Csehszlovákiának és Erdélynek , mint egy-egy 
marhacsordát csak azért, mert a konferencia 
elutasította a magyar ügy megvitatását".

A vitában Nitti ismét Lloyd George mellé állt. Az 
olasz miniszterelnök többek között kijelentette: 
„Jelenleg a magyarok hatalmas tömegei élnek saját 
hazájukon kívül, és a Tanácsnak nem szabad 
elfelejtenie, hogy még a legyőzött nemzeteknek is 
joguk van az igazságos bánásmódhoz." Philippe 
Berthelot, a Quai d'Orsay államtitkára, aki Millerand 
távollétében Franciaországot képviselte, viszont 
makacsul ellenezte az angol–olasz javaslatot. „A 
francia kormány – szögezte le – ellenez minden elvi 
jellegű változtatást.

…..Végül megállapodtak abban is, 
hogy a későbbi módosítás 
lehetőségét nem a békeszerződés 
szövegébe iktatják, hanem egy 
külön kísérőlevélben hozzák a 
magyarok tudomására. A magyar 
békeszerződéshez csatolt 
úgynevezett lettre d'envoi tehát, 
amit a békekonferencia soros 
elnökeként Millerand francia 
miniszterelnök 1920. május 6-án 
írt alá, a közhiedelemmel 
ellentétben nem francia, hanem 
brit kezdeményezésre született.

http://www.klauzal.hu/cikk/499.html?PHPSESSID=3a7b3f2934b1ab900008be3dcbbd469f




1920. március 1.- 1944. okt. 16.

Horthy Miklós

1920. június 4.

Magyar Királyság, a királyi tisztség betöltése 
nélkül, király nélküli királyság

Kormányzó, jogkörét többször 
bővítették, de az nem érte el 
a király korábbi jogkörét.

A nemzetközi elismerés feltétele

Trianon

http://www.hetek.hu/files/images/2009/23/trianon.jpg


Trianon

… valamennyi békekötés közt a magyarokkal aláírt szerződés volt a legszigorúbb és 
legigazságtalanabb. Megbüntetett" egy egész nemzetet, több mint három millió magyar életét 
megpecsételve, és további generációk sorát évszázadokra megbélyegezve. Trianon ugyan a 
magyar fül számára az egyik leggyűlöltebb szó, ám ugyanakkor a dac és összetartozás 
szimbóluma is.

http://tortenelemklub.com/magyar-toertenelem/71-trianoni-bekeszerzdes-

Harmat Árpád: A trianoni békeszerződés

A győztes antant nagyhatalmak 
Magyarországgal 1920 június 4-én 
kötötték meg a trianoni békét, a 
versaillesi Nagy-Trianon kastélyban. A 
békediktátumot a világháborúban 
győztes Antant hatalmak részéről Nagy-
Britannia, Franciaország, Olaszország 
képviselői írták alá, míg a háborúban 
vesztes Magyarország részéről - a 
Simonyi-Semadam Sándor kormányának 
küldöttei - Drasche-Lázár Alfréd 
rendkívüli követ és Benárd Ágoston, 
népjóléti miniszter látták el kézjegyükkel

http://www.hetek.hu/files/images/2009/23/versailles.jpg
http://tortenelemklub.com/magyar-toertenelem/71-trianoni-bekeszerzdes-


Trianon

- NEMZETI GYÁSZNAP

- A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA

- Az önrendelkezés elve                
háttérbe szorul

- nagyhatalmi érdekek és 
a szomszédos 
országok törekvései 
érvényesültek

- A Kisantant kialakulása

1920. Június 4.

http://www.hetek.hu/files/images/2009/23/trianon.jpg












A trianoni béke etnikai és gazdasági 
következményei 

A békeszerződést rögzítő 1921. 
évi XXXIII. törvénycikk első  lapja
N 45 – Regnicolaris Levéltár – Archivum regni 
– Ladula H. Privilegia recte articuli – Fasc. 



Területi veszteség –
2/3

282 000 km2

Lakosság vesztesége – több 
mint 1/3

Magyar Királyság területe  (Horvárország nélkül)

93 000km2

3,3 millióElcsatolt magyarság

18,2 millió 7,6 millió

Ennek több mint fele az új határok mentén , zárt tömbökben élt.



Ipari termelés

Belső piac 

TRIANON

A többi hadviselő országhoz hasonlóan 
az első világháború után drasztikusan 
romlottak az életkörülmények

Mezőgazdaság

Gazdaság

Súlyosbította a 
helyzetet

tőke

Munkaerő-

áramlás megszűnése

1913 1921

csökkenés

47 %-ra

41%-ra

20%-ra

Elcsatolták a nyersanyagot 
biztosító területeket 

Külkereskedelemre utalt ország lett, úgy hogy az 
export ellentételezését nem tudja megtermelni



Az 1920. június 4-én aláírt trianoni békeszerződés 
után az utódállamokban maradt magyar
értelmiségieket és hivatalnokokat hűségesküre 
kötelezték. Sokan elveszítették a munkahelyüket, 
sőt nagyon sok családnak el kellett hagynia az 
országot. A vasúton menekülő családok az anyagiak 
és a lakáshiány miatt rendszerint a nagyvárosok, 
elsősorban Budapest pályaudvarainak külső 
vágányaira tolt vasúti marhavagonokban éltek. 
Regisztráltan összesen 350 ezer ember hagyta el 
lakóhelyét, és települt át a trianoni Magyarország 
határai közé. Egyes utólagos számítások 400-450 
ezer főre teszik a menekültek összlétszámát. 



Revízió

Irredentizmus



„Csonka Magyarország nem ország, 
egész Magyarország Mennyország”



Ideológia hatás- revízió, irredentizmus

- Revízió ( felülvizsgálat, bírálat

- Irredentizmus ( visszaszerzés)

Magyar Hiszekegy





Szepesség



Szepes vármegye

• Szepes vármegye (szlovákul Spiš, németül Zips, lengyelül Spisz, 

latinul Scepusium) közigazgatási egység volt a Magyar Királyság

északi részében. Területén jelenleg Szlovákia és Lengyelország

osztozik. A vármegyével megegyező földrajzi–történelmi terület 

elterjedt elnevezése Szepesség. 





Népessége

• Németek ( szepesi szászok), lengyelek, szlovákok, magyarok lakta terület

• Földrajza: Az egykori vármegye területét nagyrészt hegyvidék alkotta. 

Területéhez tartozott lényegében az egész Magas-Tátra. Ettől délre 

található a Szepesi-síkság. Egykori területén fekvő további hegységek a 

Szepesi-Magura és a Lőcsei-hegység. Keleten és délen a Branyiszkói-

hegység, a Kassai-hegység, a Fekete-hegyek és a Rozsnyói-hegység 

határolták. Legfontosabb folyói a Hernád és a Gölnic. 



Bányavárosok megyéje

• Gölnicbánya, Szomolnokbánya, Rudabánya, Jászó, Telkibánya, 

Rozsnyóbánya, Igló



Határtalanul 
Szlovákia

1.nap Rozsnyó-Betlér-Dobsina-
Szepesszombat-Tátralomnic



1.állomásunk:
Rozsnyó

Rozsnyó a Sajó folyó 

partján a Szlovák Karszt és 

a Gömör-Szepesi 

érchegység  találkozásánál, 

gyönyörű környezetben 

fekszik.



Ez volt a Szlovákiai 
utunk 1.állomása. Egy 
szép városba érkeztünk, 
ahol megismertük az 
idegen vezetőnket, 
Zsuzsa 
nénit.Ellátogattunk a 
város főterére. 
Megnéztük a püspöki 
palotát, és a híres 
napórát, majd kis 
szabadprogramot 
kaptunk.



2.állomásunk:
Betlér község

Ahová délután érkeztünk,és körbejártuk a csodálatos 

Betléri kastélyt, melynek során megismerkedhettünk az 

Andrássy család történetével, és jelentőségükkel a magyar 

történelemben. A kastélylátogatás során felidéztük 

történelmi tanulmányinkat az Andrássyakkal kapcsolatban. 

Majd megcsodáltuk a kastélyhoz tartozó gyönyörű parkot, 

és a mauzóleumot.



3.állomásunk:
Dobsina

Rozsnyótól 26 km-re északnyugatra, a Gömör–

Szepesi-érchegység középső részén, a Dobsina-

patak partján fekszik. Itt megálltunk, csináltunk képeket 

és természetesen alig vártuk, hogy hóba léphessünk, 

ahol hógolyóztunk és újra kisgyermeknek éreztük 

magunkat.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Rozsny%C3%B3


Nevezetesége
a Dobsinai-jégbarlang

Amely a Szlovák Paradicsomban fekszik, 
hosszúságával és mélységével a legnagyobb 
jégbarlangok közé tartozik Európában. Sehol, az 
alpesi térségen kívül, Európában nem található 
annyi jég, amely helyenként több mint 25 m 
vastagságnál nagyobb. Egyedülálló díszítésének 
köszönhetően az UNESCO Világörökségi Listáján 
is szerepel.



4.állomásunk:
Szepesszombat

Szepesszombat egyike a történelmi 16 szepesi 

városnak. egyik nevezetessége a város főterén 

található egy obeliszk,melyet Az 1848–49-es 

forradalom és szabadságharc emlékére készítettek. 

Illetve mi megtekintettük a Szepesi várat, ahol 

szebbnél szebb képeket készítettünk.

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=16_szepesi_v%C3%A1ros&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Obeliszk


5.állomásunk
Tátralomnic

Tátralomnic üdülőtelepülés, Magastátra város része 
Szlovákiában a Magas-Tátrában az Eperjesi kerület
Poprádi járásában. A Lomnici-csúcs alatti 
üdülőtelepülés egykor kis Pásztorfalucska 
volt,mintegy 1650 lakosa van.

Ezen a helyen volt a szállásunk, ahol 4 csodás napot 
töltöttünk el. Egy nagyon jó üdülőhely volt, remek 
konditeremmel, jakuzzival és kikapcsolódási 
lehetőséggekkel.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magast%C3%A1tra
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szlov%C3%A1kia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magas-T%C3%A1tra
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eperjesi_ker%C3%BClet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Popr%C3%A1di_j%C3%A1r%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Lomnici-cs%C3%BAcs


Itt nagyszerű síelési 

lehetőségek várják az 

odalátogatókat, Szlovákia 

legmagasabb pontján 

található és legjobban 

felszerelt sí 

központjában, a Lomnyici 

csúcson. Ami Magas-

Tátra szívében található.



Készítette:
Kriss Máté
és

Hőgye Attila
10.B



Szlovákia 2. nap



Bélai-cseppkőbarlang (Belianska jaskyňa)

A barlang térképe és 

utunk felfelé

Pár kép a barlangon belülről



Késmárk (Kežmarok)

Evangélikus templom

Főtér

Thököly-vár



Lőcse (Levoča)

A lőcsei templom és a városháza

Evangélikus templom



Csütörtökhely (Spišský Štvrtok)

A falu látképe és csoportunk a templomnál



2022 Határtalanul 
program

3.nap



Vöröskolostor



Vöröskolostor

• A település nevét kolostora vörös tégláiról, más forrás szerint 
vörös tetőcserepeiről kapta.

• A Lehnic községet 1319-ben Kokos mester a Szlovák 
Paradicsomban levő menedékkői  (ma Lethonkő – Kláštorisko) 
karthauzi szerzetesrendnek adományozta abból a célból, hogy 
a közeli Szent Anton-völgyben karthauzi kolostort építsenek. 





Dunajec-áttörés



Dunajec-áttörés

• A Dunajec-áttörésen tett turisztikai kirándulás a legszebb 
kirándulások közé tartozik Szlovákiában. Vöröskolostortól indul 
egészen a Lesnícky patak torkolatáig és hosszan szemléli a 
kanyargós Dunajec folyó jobb partját.





Ólubló



Ólubló

• Területe már a kőkorszaktól fogva folyamatosan lakott volt. 
Lubló vára a 14. század elején épült, 1311-ben Amadé nádor 
foglalta el Csák Mátétól királya számára. A település 1364-ben 
I. Lajostól szabad királyi városi rangot kapott. 1412-ben 
Zsigmond itt kötötte azt a szerződést, amelyben 13 szepesi 
várossal együtt Lublót is elzálogosította a lengyeleknek, akik 
innen kormányozták a városokat.





Podolínec (Podolin)



Podolínec (Podolin)

• Podolínec (Podolin) szepesi város fennmaradt ódon 
komplexumának tömör középkori alaprajza a jó állapotban 
fennmaradt városi erődítménybe illeszkedik.A tér közepén a 13. 
század végéből származó római katolikus templom áll, 
amelyhez 1659-ben egy 1392-ből származó értékes haranggal 
ellátott reneszánsz haranglábat építettek.





Szepesbéla



Szepesbéla

• FekvéseKésmárktól 7 km-re északkeletre, a Poprád bal partján, 
négy jelentős kereskedelmi út kereszteződésében fekszik. 
Hatalmas határa bővelkedik erdőkben és hegyi legelőkben 
egyaránt.

• Nevének eredeteNeve a szláv biela (fehér) melléknévből ered, 
amely eredetileg víznév lehet, a közeli Béla-patak alapján.



Köszönjük a figyelmet.

• Készítette: Bíró Péter

• Banai Bence

• Patonai Péter



Határtalanul Szlovákia
2022. március 16-20

4. nap

Készítette: Váradi Kamilla 10.b, Tohai Lilla 10.b



SZLOVÁKIA

Készítette: Balázs Boglárka és Tarczali Csenge



Szepesi - vár



Szepesi - vár

o Szepesváralján található

o IV. Béla szorgalmazta a várépítését

o Napjainkban műemlék

o UNESCO világörökség listájára 
felkerült 1993-ban



Szepesi - vár



Eperjes



Eperjes

o Szlovákia harmadik 
legnépesebb városa

o A reformáció központja volt

o Rákóczi – szabadságharc egyik 
helyszíne volt



Eperjes



Eperjes



Kassa



Kassa

o Szlovákia második legnagyobb 
városa

o Rákóczi – szabadságharc: kassai 
fellegvár

o Rákóczi kripta

o Magyar Museum folyóirat



Kassa



Köszönjük a figyelmet! 

Szlovákia Határtalanul Program 2022. 03. 16. – 20.



Tátralomnic, Magas-Tátra





Igló





Szepesség



Márkusfalva





Szlovák Paradicsom 
Nemzeti Park





Kedvenc képeink





Köszönjük a 
figyelmet!


