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Az  Osztrák-Magyar  Monarchia  területén  a  XIX.  sz.  közepén  élő  népek 
többsége a magyar, német, román, lengyel, szlovák ajkú lakosok köréből 
került ki.

1908-ban  bekövetkezett  Bosznia-Hercegovina  annektálása,  minek 
következtében megugrott a horvát, szerb ajkú lakosság aránya , továbbá 
megjelent a bosnyák (muszlim) egy kevert etnikai hátterű csoport.

A legnagyobb nemzetiségi csoport a Monarchia idején továbbra is a német 
(XIX. sz.: 21 %, 1914: 25%), és azt közvetlenül követve a magyar volt (XIX. 
sz.:   11%,  1914:  15%),  sok  etnikai  csoport  képviseltette  tehát  magát 
ebben a régióban, de egyik sem alkotott többséget.

A  történelmi  Magyarország  is  kevert  nemzetiségi  állománnyal 
rendelkezett:  Északon  többségében  szlovákok,  ruszinok,  Erdélyben 
románok, Délen horvátok laktak nagyobb számban, 1910-ben 48% volt a 
magyarok részaránya (Horvátország nélkül 54%).

1867-ben  a  kiegyezés  a  dualizmus  viszonylag  kiegeynsúlyozott 
erőviszonyok alapján köttetett az uralkodó személye, a közös hadsereg, és 
a diplomácia az osztrák és magyar fél részéről továbbra is az osztrák oldal 
dominanciáján  alapult.  Magyarország számára mindemellett  egy hosszú 
nyugalmi periódust jelentett a kiegyezés: 

- kiépült a vasúthálózat

-  létrejött  a  máig  híres  budapesti  épületegyüttes  nagy  része 
(Halászbástya, Tőzsdepalota)

A felszín alatt azonban további feszültség rejtőzött, a magyar-nem magyar 
együttélést  nem  sikerült  harmonizálni,  a  fejlődés  előrehaladtával 
növekedett a nem magyar kisebbség elégedetlensége.

(Már II.  József  minden áron a német nyelvet  szerette volna hivatalossá 
tenni,  ebbe  azonban  a  magyar  vezető  elit  nem ment  bele,  erre  máig 
büszkék lehetünk.)

Trianon előzményeit a következő főbb pontokban foglalhatjuk össze:

1.) A XIX. században a kisebb népek föderatív  átalakításért kilincseltek, 
pl.  a Ferenc Ferdinánd által  igen támogatott  Aurél  Popovics terve 
igen jó példája ennek a törekvésnek. („Mondanom sem kell, hogy a 



térkép  szerzője  nem  jelent  meg  Magyarországon  és  Erdélyben 
többet,  mert ez hazaárulásnak minősült  és letartóztatták volna” – 
tette hozzá  Romsics Ignác professzor.)

2.) Továbbá a határok mentén olyan kis nemzeti államok alakultak ki, 
amelyek  a  Magyarországon  belül  élő  testvérnemzetek 
megszerzésére törekedtek. A legnagyobb politikai entitás mindez idő 
alatt  az  Osztrák  Birodalom  volt.  1873-ban  a  berlini  kongresszus 
eredményeképpen  elérték  az  Török  Birodalom  visszavonulását. 
Komoly  erőt  képviselt  a  Magyarország  szomszédságában 
elhelyezkedő  Románia,  mely  2  román  fejedelemségből  tevődött 
össze  (Havasalföld  és  Moldva)  és  célja  Besszarábia  ill.  Erdély 
bekebelezése volt.

Olaszország figyelemmel kísérte a szerb és a román törekvéseket és 
igyekezett  kihasználni  a  nemzetiségi  problémát.  Számukra  az  I. 
világháborúnak  katalizátor  szerepe  volt.  Olaszország  Szerbiára 
igényt tartott,  a szerbek pedig szerették volna felemelni a leendő 
szerb államot, így erősen és gyorsan megfogalmazódtak az egyes 
területekért  és  nyersanyagokért  való  küzdelemtől  vezéreltetett 
irányuló háborús célok  (néha másért is… - jegyezte meg R. I.). Az 
antant  odaígérte  Isztriát  és  a  Dalmát-félszigetet  (másét  könnyű 
odaígérni… - tette hozzá R. I.)

1916-ban  Románia  átállt  a  háborúban  az  antant  oldalára  majd 
megkezdte a benyomulást Erdélybe, mindezt annak fejében, hogy a 
Bánság és a Bánát az övé lesz. Az új határvonal gyorsan kitolódott a 
Debrecen – Orosháza által behatárolt vidékig.

3.) A  vágyak,  elgondolások  határtalan  fantáziálásra  adtak  okot. 
(„Fekete humorral  meg is  jegyezhetnénk,  hogy Trianonnal  nem is 
jártunk olyan rosszul…” – jegyezte meg R. I. „Az álmok mindig azon 
állnak  vagy  buknak,  hogy  mit  lehet  belőlük  megvalósítani.”  – 
folytatta R. I.)

Végül az antant győzött az I. világháborúban, de a nyugati antant a 
saját  érdekében  egy  jó  ideig  hezitált  az  oroszországi  események 
(értsd: szovjet szocialista forradalom következményei) miatt.

Wilson  12  pontos  javaslattal  állt  elő,  mely  tulajdonképpen  egy  6 
egységet megkülönböztető föderalizálási terv volt .

1918-ban  bekövetkezik  a   Monarchia  „halála”,  nemzetállamokra 
bontják  fel  a  közép-európai  államképződményt,  hogy  föl  tudjuk 
használni  a  bolsevik  terjeszkedés  ellen,  és  Németország 



terjeszkedése  ellen  is.  Summa  summárum:  a  magyarok  nem 
számítottak zavaró tényezőnek.

4.)  A  nagyhatalmak  stratégiai  érdeke  megjelent  abban  a  vitában, 
amely az új határok hol meghúzására irányult.  Nehezen döntöttek 
Csallóköz  és  Partium ügyében.  A britek szerint   Magyarországnak 
csupán az volt tekinthető, ahol döntően magyarok laktak, a franciák 
pedig    legkevesebb  jóindulatot  sem  tanúsítottak  szétszaggatott 
hazánk iránt.

1919-ben  Versailles-ban  végül  olyan  béke  valósult  meg,  melynek 
keretében kishatalmak maximális  elképzelései  és  a  nagyhatalmak 
érdekei vegyültek. (R. I.)

A  tárgyalásokon  itt  a  legnagyobb  jóindulatot  az  USA  mutatta 
Magyarország  iránt,  ezt  követte  a  brit  és  az  olasz  delegáció,  a 
franciáktól ismét nem sok jót remélhettünk.

„Az USA szerint nem jó a logika: könnyebb egy vasútvonalat építeni, 
mint egy problémát évtizedeken át kezelni” – R. I.

Voltak a trianoni szerződést megelőzően egyéb elképzelések is az új 
határra  vonatkozóan:  egyik  döntési  szempontot  a  vasútvonal  (ill. 
általánosságban a  közlekedési  vonal)  szabta  meg,  a  másik  Tisza-
vonal mentén gondolkodott.

Így aztán nem az etnikai rendezőelv volt a döntő. 1919 májusában 
kialakították  Magyarország  végleges  határait,  úgy,  hogy  Északon, 
Délen és  Keleten egy komoly  magyar  etnikai  többség elkerült  az 
anyaországtól.

Továbbra is lezáratlan a kérdés: vajon 1918-1920 táján megfelelő 
ellenállással elébe lehetett volna menni a végzetes eseményeknek? 
Az országot ekkor azonban a teljes káosz jellemezte, kikiáltották a 
Tanácsköztársaságot  és  az  események  megállíthatatlanul 
hömpölyögtek a végzetes dönts felé. Ha nincs a Tanácsköztársaság, 
akkor  valóban  jobb  feltételeket  sikerült  volna  kialkudni.  A 
hatékonyabb védelmi politika növelte volna az esélyeket, így viszont 
Magyarország nem volt abban a helyzetben, hogy ellenálljon.

 És míg 1938-1940ben 4-lépcsős változások keretében új  határok 
körvonalazódtak,  az  1947-es  párizsi  béke  végül  visszaállította  a 
trianoni határokat.


