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Trianon 
A TÉNYEK 

 
Javasolt feldolgozási idő: 35 perc 
 
A következő feladat a trianoni békeszerződéshez és a revízió kérdéséhez 
kapcsolódik. 
 
Az alábbiakban négy, a trianoni békeszerződésre vonatkozó forrást 
tanulmányozhatsz. A források alapján válaszolj a kérdésekre! A válaszaidat egész 
mondatokban fejtsd ki! 
 
Források: 
 
„Amidőn ezt követeljük, hivatkozunk Wilson elnök úr által oly kiválóan szavakba 
öntött nagy eszmére, amely szerint az embereknek egyetlen kapcsolata, az 
államok lakosságának egyetlen része sem helyezhető akarata, megkérdezése 
nélkül, mint valami marhanyáj, egy idegen állam fennhatósága alá. Ennek a 
nagy eszmének a nevében, amely különben az erkölcsi alapon nyugvó 
egészséges emberi felfogásnak egy axiómája, követeljük a népszavazást 
hazánk azon részeire vonatkozólag, amelyeket tőlünk most elszakítani akarnak. 
Kijelentem, hogy előre is alávetjük magunkat e népszavazás eredményének, 
bármi legyen is az. Természetesen követeljük, hogy a népszavazás olyan 
körülmények között tartassék meg, hogy annak szabadsága biztosítva legyen.” 
(Részlet Apponyi Albertnek a békekonferencia előtt előadott beszédéből, 1920. 
január 16.) 
 

„A szövetséges és társult hatalmak hívek ahhoz a szellemhez, mely őket a béke 
által megállapított határok kijelölésénél eltöltötte, foglalkoztak azzal a 
lehetőséggel is, hogy az így kijelölt határ esetleg nem felel meg mindenütt 
pontosan a néprajzi vagy gazdasági követelményeknek. Lehetséges, hogy egy 
helyszíni vizsgálat bebizonyítja majd a békeszerződésben tervbe vett határok 
egyes pontokon való megváltoztatásának szükségességét. Ilyen vizsgálatot 
azonban nem lehet jelenleg lefolytatni anélkül, hogy a béke megkötését, 
amelyre egész Európa törekszik, bizonytalan időre ne késleltessék. De ha a 
határkijelölő-bizottságok megkezdik munkájukat, és arra a nézetre jutnak, hogy 
a béke határozmányai valahol, mint azt már feljebb említettük, 
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igazságtalanságot teremtenek, melynek kiküszöbölését az általános érdekek 
megkívánják, arról a népszövetség tanácsának jelentést tehetnek.” 
(Részlet a Millerand-levélből) 
 

„Vagy irredenta-e az, ha mi a békerevíziót követeljük? Hiszen erre két jogcímünk 
is van. Az egyik maga a trianoni békeszerződés és a benne foglalt 
népszövetségi paktum 19. szakasza, amely módot ad arra, hagy bármely állam 
felvesse egyik vagy másik szerződés revíziójának kérdését a Népszövetség 
előtt. A másik jogcím pedig a kísérőlevél, amellyel a békeszerződést átadták, s 
amely elismeri, hogy ha nemzeti szempontból a határok megállapításánál 
igazságtalanságokat követtek el, azok ki fognak korrigáltatni. Két jogcímünk 
van tehát, és pedig nemzetközi jogcímünk arra, hogy e kérdéssel foglalkozzunk, 
e kérdéssel foglalkozni tehát nem irredentizmus. Ennél továbbmenő akciókat, 
kalandos vállalkozásokat és összeesküvéseket igenis lehetetlenné teszünk, De 
a magyar közönség szájára lakatot nem tehetünk, és ha erre azt mondanák, 
hogy akkor pedig egy jobb atmoszféra kifejlődése lehetetlen, mert mi magunk 
nem adjuk meg erre a remédiumot (orvosságot), úgy erre a feleletem az, hogy 
igenis, ennek a jobb atmoszférának van remédiuma, de ez nem az, hogy a 
magyar közvélemény szájára lakatot tegyünk, hanem az, hogy ezek az 
állapotok megszűnjenek.” 
(Részlet Bethlen István beszédéből, 1928. március 4.) 
 

 
A „vörös térkép” 
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1. Ki szerkesztette a „vörös térképet”?  
 

 

 
2. Mit tartalmaz a térkép?   
 

 

 
3. Milyen célból mutatta be a magyar békedelegáció a békekonferencián ezt a 
térképet?   
 

 

 

 

 
4. Mit szeretett volna elérni Apponyi Albert beszédének idézett részében a 
leválasztani kívánt területekkel kapcsolatban? 
 

 

 

 
5. Mire hivatkozott ennek a kérésnek a megalapozásául? 
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6. A szövetséges és társult hatalmak kísérőlevelét gyakran (aláírójáról) 
Millerand-levélnek is hívják. Milyen lehetőséget helyez kilátásba ez az irat? 
 

 

 

 

 
7. Miért ad erre lehetőséget a békekonferencia? 
 

 

 

 

 
8. Gróf Bethlen István a forrásban idézett beszédét miniszterelnökként mondta 
el 1928-ban. Milyen jogcímre hivatkozik a békeszerződés revíziójának 
jogossága mellett érvelve? 
 

 

 

 
9. Milyen eszközökkel kívánja megvalósítani a revíziót, és milyen eszközöket 
utasít el határozottan? 
 

 

 

 


