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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





Köszönjük a figyelmet! 

Székelyföld Határtalanul Program 2022. 08. 27 – 31.



Köszönjük a 
figyelmet!



Határtalanul!
Első napunk Székelyföldön

Készítette: Vas Éva, Bálint Lili, Oldal Nóra, Szabó 
Nóra, Kárpáti Gyöngyvér, Petró Enikő



Kora reggeli órákban indultunk, az iskola elől.
Majd 8 órakor átléptük a magyar-román határt.



Első megállónk,
Nagyvárad



Meglátogattuk a Római katolikus püspöki palotát,



● Itt láthattuk a „Szent László  király, könyörögj érettünk!” 
nevű szobrát

Nagyváradi Római Katolikus Székesegyházat,



Majd Ady Endre szobrát, emlékmúzeumját is megnéztük



Nagyvárad központjában is szétnéztünk, ahol csodálatos 
szecessziós épületekben gyönyörködhettünk



Később pedig a Király-hágón, a történelmi 
Erdély kapuján átutaztunk



Második megállónk,
Kolozsvár



Megtekintettük Mátyás király szülőházát



Utána pedig a Szent Mihály-
templomban néztünk szét

● Illetve a templom előtt lévő 
Mátyás király emlékművet is 
megcsodáltuk



Kolozsvár után pedig elindultunk a szállásunk felé



Utolsó megállónk,
Gyergyószentmiklós



A szállásunkon megvacsoráztunk, majd kipakoltunk 
a bőröndünkből, izgatottan vártuk a következő 
napot :)



Erdélyi kirándulás
2.nap







Örmény templom Gyergyószentmiklós



Békás-szoros







Gyilkos-tó









Erdély

Harmadik nap



Ezen a napon a Csíki medencébe 
látogattunk el. Első megállónk 
Csíkszeredán volt, ahol bevásároltunk a 
Kauflandban, majd megnéztük a buszból 
a Millennium templomot, melyet a híres 
építész, Makovecz Imre tervezett 
organikus stílusban.



Mohos tőzegláp
Következő megállónk a Mohos tőzegláp volt, ahol 

megismerkedhettünk különféle növényekkel és 
bogarakkal.



Szent Anna-tó
Ezután egy krátertó, vagyis a Szent Anna-tó 

partján sétáltunk és ebédeltünk.



Nyerges-tető
Rövid kitérőt tettünk a Nyerges tetőn, ahol 

megemlékeztünk az 1848-ban elesett 
székelyekről.



Csíksomlyói 
Kegytemplom

Tovább utaztunk Csíksomlyóra, 
ahol a csodatevő Szűz Mária 
szobrát néztük meg a 
Kegytemplomban.



Voltunk a nyeregben
Végül felsétáltunk a Csíksomlyói Salvator-kápolnához, ahonnan megnéztük a Kis-Somlyó hegy és a Nagy-
Somlyó hegy közötti nyerget.



Színpad a 
nyeregben

Itt rendezik meg minden évben 
pünkösdkor a Csíksomlyói búcsút.



Koldusmedvék



HATÁRTALANUL 2022.08.27-31
Negyedik nap

HATÁRTALANUL 2022.08.27-31
Negyedik nap



SÓ-VIDÉK
Ezen a napon a Só-vidék nevezetességeivel ismerkedtünk meg: 
Szovátán a Medve-tó partján sétáltunk,

SÓ-VIDÉK
Ezen a napon a Só-vidék nevezetességeivel ismerkedtünk meg: Szovátán
a Medve-tó partján sétáltunk,







Parajdon megnéztük a Só-szorost, ahol különböző sóformációkat 
tekintettünk meg, sós forrásokat kóstoltunk, illetve megtekintettük a 
népi iszapfürdőt, ami gyógyhatással bír. 









Tovább utazva Farkaslakára, Tamási Áron síremlékénél tisztelegtünk. 





Majd meglátogattuk a Mini Erdélyparkot ahol nevezetes 
kastélyok/várak kis makettjeit láthattuk, és kipróbálhattuk azon felül 
a kisvasutat is. 







Majd megnéztük Orbán Balázs sírhelyét, ahonnan visszasétálva a buszhoz 
székelykapuk sora alatt sétáltunk el. 



Erdélyi utunk 

5.nap



Gróf czegei Wass Albert 

emlékműve

Gróf Czegei Wass Albert író, költő hamvai is a marosvécsi

várparkban leltek végső megnyugvást. Wass Albert a mezőségi 

Válaszúton született 1908-ban, Kolozsváron járt gimnáziumba, 

Debrecenbe agrárakadémiára, tanított a kolozsvári egyetemen, 

majd 1944-ben külföldre menekült. Évekig élt Németországban, 

majd 1952-ben kivándorolt az Egyesült Államokba, ahol 

megalapította az Amerikai Szépmíves Céhet. Floridában 1998 

februárjában önkezével vetett véget életének. Wass Albert 

emlékét egy sírkőbe illesztett arcképes plakett őrzi, melyen 

felirat: „A kő marad”. Naponta számos bel- és külföldről érkező 

látogató keresi fel ezt a kegyeleti helyet. Az utóbbi években 

valóságos zarándokhellyé vált.



A Kultúrpalota Marosvásárhely főterén álló 

meghatározó épület, amely 1911. és 1913. 

között épült. Az épületet a Bernády György 

polgármester által felkért budapesti Komor 

Marcell és Jakab Dezső tervezte. A 

Kultúrpalota a magyaros szecesszió 

Lechner Ödön által elindított építészeti 

mozgalom egyik jelentős példája és a 

szintén magyaros törekvéseket képviselő 

gödöllői művésztelep összművészeti

törekvéseinek csúcspontja.

Kultúrpalota -

Marosvásárhely



A rózsák tere

A Rózsák tere (románul: Piața Trandafirilor), közismert nevén Főtér, 

Marosvásárhely központi tere és fontos turisztikai látványossága. Itt 

van a város több látnivalója, például a katolikus és az ortodox 

nagytemplom. A teret a 14. században alakította ki a Maros egy 

mellékága. Marosvásárhely évszázadokon keresztül a székelység 

vásártartó központja volt, és a hely a középkortól egészen az 1950-es 

évekig piactérként szolgált, ahol a vidék legnagyobb és legfontosabb 

vásárait tartották, melyeket egész Erdélyből, sőt idegen országokból is 

felkerestek. A 18–19. században a tér szélei fokozatosan beépültek, 

északról dél felé terjeszkedve. Jelenlegi kialakítását és funkcióját 

viszonylag későn, a 20. század első évtizedeiben nyerte el. A román 

hatalomátvétel után arculata részben megváltozott: számos régi 

épületet (közöttük két templomot) lebontottak, ortodox 

katedrálisokat majd tömbházakat emeltek, és kialakították az 

északnyugati oldalt megtörő Színház teret.



A szállás - Gyergyószentmiklós



Élmények:



Köszönjük a 

figyelmet!!!
Kamilla Lilla Peti Bence


