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SZAMOSI LÓRÁNT 

 

Magyarország részvétele az I. világháborúban, a trianoni 

békeszerződés 

 

 
1. Magyarok a világháborúban 

 

1914 
A szarajevói merénylet után a Monarchia katonai vezetése és Németország is egyértelműen a 

háború megindítását követelte. Gróf Tisza István, miniszterelnök viszont aggályait fejezte ki 

mondván, hogy a Monarchia nincs felkészülve egy háborúra. Tisza szerint Románia 

ellenséges, Bulgária pedig túl gyenge szövetségesnek. Ennek ellenére később mégis beadta a 

derekát, mivel túlzottan bízott Németország erejében. Ráadásul Németország ígéretet is tett, 

hogy távol tartja Romániát a háborútól. Tisza tehát nem kényszerűségből, hanem 

meggyőződésből állt a háború mellé. Az OMM alapvetően egy Szerbia vezette délszláv 

egység létrejöttét kívánta megakadályozni, és szerette volna növelni a Balkánon a 

nagyhatalmi befolyását. 

Július 28-án Ferenc József nehéz döntést hozva hadat üzent Szerbiának. Az biztos volt, hogy 

a Monarchia és Szerbia háborúja nem marad elszigetelt konfliktus, hiszen Németország csak 

az alkalomra várt, hogy megtámadhassa Franciaországot. A későbbiek folyamán a Monarchia 

is hadi állapotba került Franciaországgal, Nagy-Britanniával és Oroszországgal. I. Vilmos, 

német császár nagyon magabiztos volt: „Mire a falevelek lehullanak katonáink már otthon 

lesznek.” A Monarchia és benne Magyarország haderejét 1/5-öd arányban Szerbiába és 4/5-öd 

arányban Oroszországba küldték. A haditerv úgy szólt, hogy Szerbiában a kiváráson alapuló 

állóháborút választják, az orosz fronton viszont a védekezés utáni ellentámadás indítását. 

A Monarchia csapatai viszont gyenge erőkkel támadtak Szerbiában és augusztusban vereséget 

is szenvedtek. Az ősszel indított újabb támadás is kudarccal végződött. Nem volt túl rózsás a 

helyzet az oroszok ellen sem: az orosz csapatok behatoltak Északkelet-Magyarországra is. 

Az első év tehát nem hozott sikereket a magyar csapatoknak. 

1914-ben bevezették a különleges intézkedésekről szóló törvényt: sajtócenzúra, statárium, 

internálások. A gyárak, üzemek egy részét átállították a hadiipari termelésre. Az 

államháztartás hiánya óriásira nőtt, a mezőgazdasági termelés csökkent, nagy méreteket öltött 

a fedezet nélküli pénzkibocsátás. 

  

1915 
Egy Naumann nevű német képviselő előállt az ún. Közép-Európa tervvel (Mitteleuropa-terv), 

amely egy Németország vezette közép-európai államszövetséget vázolt fel. Ez megrettentette 

az európai nagyhatalmakat (Franciaország, Nagy-Britannia), hiszen tovább növelte volna a 

német túlsúlyt a kontinensen.  A magyarok, félvén egy szláv túlsúlytól illetve a nemzetiségek 

elszakadási törekvéseitől érdeklődéssel tanulmányozták az elképzeléseket. 

1914-ben a Monarchia hadserege szenvedte el a legnagyobb veszteségeket: az 1,5 millió 

katonának több mint a fele megsemmisült! Ezért be kellett hívni Magyarországon is az 

idősebb korosztályokat, melyek felkészültsége és kiképzése igen rossz volt. 

Az oroszok márciusban bevették a galíciai Przemysl várát, és súlyos veszteségeket okoztak a 

Kárpátokban is az osztrák-magyar hadseregnek. Májusban Olaszország hadba lépésével újabb 

front nyílt, ahol az OMM csapatainak harcolniuk kellett.  



 

II 

Igaz, hogy Bulgária is beszállt a háborúba a központi hatalmak oldalán, de csak Szerbiával 

szemben tudott segítséget nyújtani, amelyet a Monarchia csapatai el is foglaltak. 

Május 2-án Gorlicénél az osztrák-magyar csapatok áttörték az orosz frontot és visszafoglalták 

Przemysl várát. Ebben a diadalban kiemelkedő része volt a magyar honvédeknek. 

 

1916 
1916-ban a központi hatalmak a döntést mindenképpen a nyugati fronton akarták 

kierőszakolni, de a német csapatoknak az áttörés nem sikerült. A Monarchia csapatai az olasz 

fronton is támadást indítottak, de ez is eredménytelen maradt. 

Románia hadba lépésével egy újabb frontszakasz nyílt a magyar csapatok számára. Erdélybe 

három román hadosztály tört be, amellyel az osztrák-magyar csapatok nem bírtak. Német 

segítséget kellett igénybe venni. Mackensen tábornok hadserege érkezett meg, amely 

kiszorította a románokat Erdélyből és egészen Bukarestig nyomult. Ezzel sikerült Romániát 

kikapcsolni a háborúból, és a románok a bukaresti békében lemondtak minden, Magyarország 

irányába támasztott követelésükről. 

Ebben az évben, Bécsben és Budapesten is egyre többen követelték a háborúból való kilépést. 

A hadsereg utánpótlásának biztosítása, felszerelése egyre nagyobb nehézségekbe ütközött. A 

Monarchia hadseregében is megjelentek a nemzetiségi ellentétek, ami igen rosszul hatott a 

harci morálra. Burián István, a Monarchia külügyminisztere felvetette az általános 

békekonferencia gondolatát is, de a németek nem kívántak semmit sem feladni eredeti 

célkitűzéseikből. Ferenc József halála után IV. Károly lett az uralkodó, aki megpróbálkozott 

a titkos tárgyalásokkal, de az antant ezt elutasította. Sokan békét vártak az új királytól, 

reménykedtek a fordulatban. 

Gróf Károlyi Mihály már 1915-ben megkérdőjelezte a harc folytatásának szükségességét. Az 

ellenzék soraiból többen felszólaltak a választójog kiterjesztése és a földosztás ügyében is. A 

Károlyi vezette Függetlenségi és 48-as Párt követelte a közös ügyek eltörlését, az általános 

egyenlő és titkos választójogot, a birtokpolitika átalakítását és Magyarország területi 

egységének megtartását, akár különbéke árán is.  

 

1917 
A magyar csapatok az olasz fronton értek el sikereket (a 12. isonzói csata után), mikor a Piave 

folyóig törtek előre. Ez azonban sovány katonai siker volt a többi fronthoz képest. 

A kormánypárt a miniszterelnök Tisza István vezette Nemzeti Munkapárt sok bírálatot kapott 

a parlamenti ellenzéktől a választójogi reform elmaradása miatt. Ebben viszont Tisza nem 

engedett, és az uralkodóval való szembe kerülése után lemondott. Az új kormányfő gróf 

Esterházy Móric lett. 

A gazdasági csőd, a háborús veszteségek igen nehéz helyzet elé állították a kormányt. A 

Károlyi Mihály vezette ellenzék egyre hangosabban követelte a politikai jogok kiterjesztését, 

a földreformot. Esterházy ezzel két tűz közé került, mivel bírálta őt a Tisza-féle párt is 

engedékenysége miatt. Két hónap után lemondott az új miniszterelnök. Az uralkodó Wekerle 

Sándort bízta a kormányalakítással, és a gazdasági szakembertől várták a pénzügyi bajok 

orvoslását is. Wekerle szinte kizárólag az utóbbi problémákkal foglalkozott (amelyek eleve 

megoldhatatlanok voltak), a szociális problémák iránt teljesen érzéketlen maradt. 

A vezető politikai körök, főleg a konzervatív oldal és a Nemzeti Munkapárt igyekezett 

mindenféle komolyabb társadalmi, gazdasági reformot elutasítani, amely tovább növelte az 

ország amúgy is számtalan problémáját. A magyarok és a nemzetiségek viszonya is egyre 

feszültebbé vált, ami nem sok jót ígért a következő időszakra. 

 

 



 

III 

A nemzetiségek  

   1914-ben a nemzetiségek még nem foglalkoztak az elszakadás gondolatával, de az antant 

sem akarta a Monarchia szétesését. (Elsősorban az Oroszország jelentette veszély miatt.) A 

szerbek és az oroszok sikerei és a nyugati fronton folyó sikeres francia ellenállás azonban 

felerősítették ezeket a tendenciákat. 

 1915-ben az önálló horvát állam megteremtéséről szóló koncepció már megjelent a horvát 

köztudatban. (Bár a gondolat egyáltalán nem volt új.) A délszlávoknál egy horvát illetve 

egy szerb vezetésű állam megteremtésének terve volt napirenden, de az antant a szerb 

elképzeléseket támogatta inkább. 

 Az olaszok Fiume és az Isztria Olaszországhoz való csatolását követelték. 

 Genfben megalakult a cseh külföldi bizottság (Masaryk, Benes), amely 1916-ban már az 

önálló Csehszlovák állam gondolatával állt elő. 

 A magyarországi románok az 1916-os román támadás után nyíltan hangoztatták 

követeléseiket, amelyben meghatározóvá vált a Romániához való csatlakozási igény. 

 

Franciaország és Nagy-Britannia mellett 1917-re már az Egyesült Államok is támogatta az 

Osztrák-Magyar Monarchia felbontásának tervét. Elfogadták ugyanis az önálló csehszlovák és 

délszláv állam gondolatát. Wilson elnök 14 pontja (amely tartalmazta a népek 

önrendelkezésének jogát is) tovább erősítette a nemzetiségek elszakadási törekvéseit. 

1918-ra az antant már konkrét formában is nyilatkozott a délszláv és a csehszlovák állam 

megteremtéséről. A Monarchia vezetése ezekkel a döntésekkel szemben már tehetetlen volt. 

 

1918 

Hiába írta alá Németország a breszt-litovszki békét Oroszországgal ez nem változtatott a 

háború végkimenetelén. 1918 nyarán 1 millió amerikai katona szállt partra Európában, és 

teljes erejével a németek ellen fordult. A balkáni német-osztrák-magyar haderőt a francia 

Franchet d’ Esperey tábornok francia-angol-szerb-olasz-görög hadserege szétzúzta. Bulgária 

kapitulációjával a balkáni front teljesen összeomlott.   

Az antant immár nem tekintette tárgyalási alapnak a wilsoni 14 pontot, hanem a diktátumok 

kerültek előtérbe. Október 16-án IV. Károly manifesztumában Ausztria-Magyarországot 

szövetségi állammá nyilvánította, de ez már későn történt meg. A Monarchia népei 

mindenképpen önállósodni akartak. Közben az olasz fronton is katasztrofális vereség érte az 

osztrák-magyar és német csapatokat, ezért Bécs azonnali fegyverszünetet kért az olaszoktól. 

November 3-án írtuk alá a páduai fegyverszünetet, amely egyenlőre nem tartalmazta 

Magyarország feldarabolását. Október folyamán megszerveződtek a Monarchia népei által 

felállított nemzeti tanácsok. Október 28-án a Cseh Nemzeti Tanács kimondta egy független 

csehszlovák állam megteremtését, 29-én a horvátok felmondták az 1868-as horvát-magyar 

kiegyezési törvényt és csatlakoztak a délszláv államhoz. A románok már a nagyromán állam 

megalakításán fáradoztak, és megindult az igen komoly agitáció az erdélyi románság körében 

is. A hónap közepén a parlamentben Tisza István bejelentette, hogy a háborút elvesztettük. 

Magyarország a teljes katonai vereség, a gazdasági összeomlás, belső társadalmi feszültségek 

robbanásának a szélére jutott. Az ország a széthullás állapotába került, ami komoly forradalmi 

hangulatot idézett elő. 
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2. A trianoni békeszerződés 

 

   1918 tavaszára vált egyértelművé az antant hatalmak körében, hogy az Osztrák-Magyar 

Monarchiát feldarabolják. Ebben szerepet játszott a különbéke tárgyalások kudarca és az is, 

hogy a Monarchia májusban egy hosszú távú katonai, politikai és gazdasági megállapodást írt 

alá Németországgal. Az addig ingadozó brit álláspont határozottá vált: a Monarchia már nem 

játszhatja el a kiegyensúlyozó hatalom szerepét Európában. 

A háború után az ország teljesen szétesett. Magyarország nem rendelkezett önálló külügyi 

képviseletekkel, külügyminisztériummal. Nem állt fel még a hatalmi és igazgatási apparátus 

sem, nagy volt a zűrzavar. Magyarország a belső és külső feszültségek miatt a forradalom 

állapotába került, majd ezután jött a Tanácsköztársaság. Kun Béla bukása után nem volt 

nemzetközileg elismert kormánya az országnak. Az antant először csak az 1919. 

novemberében megalakuló Huszár Károly vezette koalíciós kormányt ismerte el. 

Magyarországnak nem volt önálló reguláris hadereje sem, a magyar honvédség csak belső, 

rendfenntartó feladatokkal volt megbízva, de a sorköteleseknek csak 10%-a volt itt. 

A magyar felkészülés a békekonferenciára már 1918 őszén megkezdődött gróf Teleki Pál 

irányításával. Magyarország, mint ún. mellékvesztes vett részt a konferencián, de meghívást a 

tárgyalások végső fázisában kaptunk csak, 1919 végén. A magyar ügyekkel a győztesek az 

albizottságokban foglalkoztak, itt esett szó a határok kérdéséről is. A franciák itt eleve nem 

minket támogattak, de az angol szakértők is ellenségesek voltak, az olaszok ingadoztak, csak 

a román-magyar határ kérdésében támogatták az amerikaiakat. A határokról véglegesen 1919. 

május 8-án döntöttek. A Csallóköz elvétele esetében az angolok igazságtalannak tartották a 

döntést, de az egész terv ellen csak az amerikaiak emeltek kifogást. A brit diplomácia a 

legtöbb esetben a franciákat támogatta. A tárgyalások folyamán főleg a kisebb szövetségesek 

(románok, csehek, szerbek) véleményét fogadták el a nagyhatalmak, a legtöbb esetben nem 

vizsgálták meg követeléseik jogosságát, vagy azok következményeit. 

   A magyar békedelegáció csak 1920. januárjában utazhatott ki Párizsba. A delegáció 

vezetője gróf Apponyi Albert volt a kiváló diplomata, és tagja volt a küldöttségnek Teleki 

Pál és Bethlen István is. Teleki (a híres földrajztudós) elkészítette a Kárpát-medence etnikai 

viszonyait ábrázoló híres vörös térképet. Ezen feltűnő vörös színnel volt jelölve a magyar 

etnikum, és bizonyította azt, hogy a béketervek következtében hatalmas számban kerülnének 

magyarok a határokon túlra. Apponyiék a nemzeti-etnikai elvű határrendezést szorgalmazták, 

illetve népszavazás elrendelését a vegyes lakosságú területeken. A románok, szerbek, csehek 

Londonba folyamatosan küldték a magyar rémtettekről és a jogrend hiányáról szóló híreket, 

és elutasítottak mindenféle változtatást a magyar békefeltételek ügyében. A tárgyalások során 

előfordult az is, hogy a miniszterelnököket a hazai diplomácia nem támogatta. Lloyd George 

brit miniszterelnök az északi, Nitti olasz miniszterelnök a déli határok ügyében szorgalmazott 

némi kiigazítást, de sem a brit, sem az olasz diplomaták nem támogatták őket. Kettejük 

fellépésének az eredménye mindössze az ún. Millerand-levél lett, amelyet a békeszerződéshez 

csatoltak. Az utolsó reményünk az volt, hogy 1920. márciusában, a francia 

külügyminisztériumban váltás következett be: az addig magyarellenes Berthelot-t (bártló) 

helyére M. Paléologue (páléolog) került. Ekkor francia-magyar tárgyalások kezdődtek a 

gazdasági és politikai együttműködésről. Ez sajnos már nem változtatott semmit a lényegen. 

A fő szempont a győztesek számára az volt, hogy a mellékgyőztes nemzetek számára államot 

adjanak. 
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   Trianon esetében nem egyszerű tartomány-elcsatolásról volt szó, hanem egy ország 

feldarabolásáról. A terület 67%-a, a népesség 58%-a került el Magyarországtól! A 

nemzetiségekkel teletűzdelt ország feldarabolásának fő indoka a népek önrendelkezési 

jogának elve volt. A fő probléma az volt, hogy a győztesek a nemzetiségi-nyelvi elvet nem 

tartották be. Magyarul, az etnikai és a nyelvi határok essenek egybe, és ne válasszanak szét 

egy tömbben élő nemzeteket. Csehszlovákia, vagy a Szerb-Horvát-Szlovén királyság esetében 

mindenképpen lehetett volna etnikai határokat húzni. Ennek érdekében szólalt fel a brit és az 

olasz kormányfő is. Ehelyett azonban a győztesekkel szövetséges népek, új államok stratégiai 

és gazdasági érdekei diadalmaskodtak. A kiváló tudós, Bibó István szerint: „Rossz határok 

mellett reménytelen dolog lelki megbékélésről beszélni.” 

   Apponyi kiváló érvelése, Teleki térképei sajnos már nem változtattak semmi lényegit az 

eredeti békeelképzeléseken. A békeszerződés aláírására sem Apponyi, sem pedig Teleki nem 

volt hajlandó. Így Benárd Ágoston népjóléti miniszter és Drasche Lázár Alfréd rendkívüli 

nagykövet írták alá magyar részről a trianoni békeszerződést 1920. június 4-én. 

A békeszerződés pontjai: 

I. A Népszövetség alapokmányának a szövege. 

II. A határok kérdésével foglalkozó rész. 

III. Magyarország kötelezettségeit sorolja fel Európával és a szomszédaival szemben. 

Kisebbségi szerződések kötése a környező államokkal. Ausztria és Magyarország 

egyesítését megtiltották. 

IV. Az Európán kívüli érdekeltségekről szólt, amelyeket az Osztrák-Magyar Monarchia 

révén birtokoltunk (Természetesen ezek elvételét mondták ki.) 

V. Katonai, hajózási, léghajózási rendelkezések. Csak egy 35 000 főből álló önkéntes 

haderő tartását engedélyezik. Páncélosokat, repülőgépeket, hadihajókat nem 

tarthattunk. Felállít az antant ennek ellenőrzésére egy Katonai Ellenőrző Bizottságot 

is. 

VI., VII., VIII. Hadifoglyokról, büntető rendelkezésekről, háborús jóvátételről szóló részek.                                                                                                                                                  

                       Az összeget csak később állapították meg, amelyet 1921 és 1951 között kellett 

                       volna visszafizetnünk. 

IX. A jóvátétel zálogául a Jóvátételi Bizottság lekötötte a magyar állam egész vagyonát. 

X. Magyarország köteles a győzteseknek az áruforgalomban minden kedvezményt 

megadni. Ausztriával és Csehszlovákiával öt éven belül kell kereskedelmi szerződést 

kötnünk. 

XI. Magyarország egyelőre nem lehetett a Népszövetség tagja, légterét a győztes és a 

társult hatalmak szabadon használhatják. 

XII. Ez a rész korlátozza a vasutak, közutak építését és előírja egyes vonalak 

megszüntetését. 

XIII. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet határozatainak végrehajtása. 

XIV. Vegyes rendelkezések. 

 

A békeszerződést 1920. november 15-én fogadta el az országgyűlés és 1921. július 26-án 

iktatta törvénybe. Az Egyesült Államok, mivel nem írta alá Párizsban a békeokmányokat 

Magyarországgal 1921. augusztus 29-én, Budapesten kötötte meg a béke-megállapodást. 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI 

A békeszerződés területi és lakossági következményei: 

 

ORSZÁG KAPOTT 

TERÜLET (km2) 

LAKOSSÁGSZÁM 

(fő) 

MAGYAROK 

SZÁMA (fő) 

Románia 102 813 5 270 000 1 647 000 

Csehszlovákia 61 646 3 516 000 1 065 000 

Jugoszlávia 20 829 1 528 000 454 000 

Ausztria 4 020 202 000 25 000 

Lengyelország 589 25 000 247 

Olaszország 21 49 806 6 500 

Összesen 189 918 10 591 000 3 197 747 

 

   Magyarország területe 283 000 km2-ről 93 000 km2-re csökkent le, a lakosságszám pedig 

18 200 000 főről 7 600 000 főre! Komoly városhálózatot veszítettünk el: Pozsony, Kassa, 

Temesvár, Kolozsvár. Bányák, erdők, vizek, legelők, utak, vasutak nyersanyagok kerültek el 

nagy számban. Megszűnt a Kárpát-medence addigi gazdasági egysége. A szomszédos 

államokkal nem volt semmilyen kereskedelmi szerződésünk. Csak vízummal lehetett utazni a 

ezekbe az országokba. A gazdasági termelés hatalmasat esett: az 1920-as mezőgazdasági 

termelésünk csak 21%-a, az ipari pedig csak 40%-a volt az 1913-asnak. 

   Több mint 350 000 magyar menekült érkezett Magyarországra a környező országokból, 

akiknek nagy hányada értelmiségi foglalkozást űzött, tehát ezzel is gyengültek a határon 

túliak pozíciói. A menekültek egzisztenciája teljesen összeomlott, de a helyben maradtak is 

elvesztették állásukat, vagy megfosztották őket földjeiktől, ha nem tettek hűségesküt új 

hazájuk felé. Sokan nem kapták meg az állampolgárságot így semmilyen jog nem illette meg 

őket: nem szavazhattak, nem védhették meg jogos érdekeiket, nem kaptak nyugdíjat sem. A 

régi megyehatárokat átrajzolták és olyan közigazgatási egységeket alakítottak ki, hogy a 

magyarság véletlenül se legyen többségben. A nemzet nem volt felkészülve a súlyos 

tragédiára, meg kellett teremteni az önálló nemzetgazdaságot, a jegybankot, saját pénzt, 

hadsereget, külképviseleteket. Hiába írtuk alá a békeszerződést a Trianonban megállapított 

területek felett sem rendelkezhettünk teljes egészében. 1921 nyaráig szerb megszállás alatt 

volt Pécs és Baranya megye, a burgenlandi területekről pedig a magyar szabad csapatok nem 

akartak kivonulni. Az utóbbival sikerült elérni, hogy Sopron és környéke ügyében 

népszavazást rendeljenek el a nagyhatalmak. Az 1921. decemberében lezajlott szavazás 

eredményeképpen Sopron és környékének lakossága elsöprő többséggel a Magyarországhoz 

való tartozás mellett döntött! 

   A békeszerződéshez csatolták az ún. Millerand-levelet, (Millerand francia miniszterelnök 

volt) amely tartalmazta az esetleges későbbi határkiigazítás ígéretét, és a nemzetiségi jogok 

betartását írta elő az utódállamok számára. Ez azonban semmiféle gyógyírt nem jelentett a 

Trianonban aláírt békeszerződés okozta sebekre. 

 

 
 


