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Lengyelország és a trianoni békediktátum

Bevezető

A lengyel történetírásban régóta elterjedt az a nézet, mely sze-
rint Lengyelország nem fogadta el az 1920. június 4-én, a versailles-i 
Nagy-Trianon palotában aláírt békeszerződés rendelkezéseit, mely az 
első világháború győztes államai és a Magyar Királyság között jött létre. 
Ez a vélekedés azonban csak részben igaz. Lengyelország nagy dilemma 
előtt állt, ugyanis választania kellett: az egyik oldalon ott volt a magyar 
nép iránt táplált rokonszenve, a másikon pedig saját államérdeke; továbbá 
az egyszerű politikai szükségszerűség és a nemzetközi helyzet, amelyek 
azt követelték meg a lengyelektől, hogy jóváhagyják ezt, a magyar álla-
mot igazságtalanul megsebző diktátumot. Tanulmányomban azt fogom 
elemezni, hogyan fogadták Lengyelországban a trianoni békeszerződés 
aláírását, továbbá igyekszem választ adni arra a kérdésre, hogy a Máso-
dik Lengyel Köztársaság elfogadta-e a Szent István Koronájára rákény-
szerített békefeltételeket.

A szóban forgó kérdéskör lényeges mind a lengyelek, mind a ma-
gyarok számára. Fontos, hogy a lengyelekben tudatosítsa: ők is hozzájá-
rultak Magyarország első világháború utáni feldarabolásához,1 azonban 
– meglátásom szerint – a magyarok számára is rejlik benne bizonyos 
érték. A magyar történészek írásainak döntő hányada elsősorban maguk-
nak a szerződésben foglalt rendelkezéseknek az elemzésére összpontosít, 
valamint arra, mily nagy mértékben hatott az a nemzet szellemiségére, 
továbbá az állam és a társadalom későbbi történelmére. Kevesebb figyel-
met szentelnek azonban annak, hogyan fogadták Európában a szerződés 
rendelkezéseit, talán az utódállamok kivételével.2 Ezért is elengedhe-
tetlen, hogy szélesebb összefüggésben tekintsünk a magyar népet ért 
sorscsapásra. Jelen munkám a lengyelek szemszögéből íródott, így ezen 

1  A Magyar Királyságnak az a területe, amelyet a Második Lengyel Köztársaság 
elfoglalt, nem volt nagy, és a határmenti kisebb Szepes és Árva vármegyére korlátozódott. 
Mindazonáltal Lengyelországnak mégis része volt Szent István Koronájának a 
feldarabolásában, amelyről a lengyel történetírásban gyakran elfeledkeznek. Ezeknek a 
területeknek a pontos leírása megtalálható mind a lengyel, mind a magyar történetírásban.
2  Csupán néhány álláspontot mutatok be itt, amelyek számomra is ismeretesek. 
Padányi Viktor: Trianon 1920. június 4. Turul. Veszprém, 1990; Ablonczy Balázs: 
Trianon-legendák, Jaffa Kiadó, Budapest, 2015.
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okból kifolyólag is csak kisebb mértékben rendelkezem olyan széleskörű 
szakirodalmi és ismeretterjesztő irodalmi tudással, mely a nyugati hatal-
mak diktátumát elemzi. Mindazonáltal remélem, hogy e hiányosságok 
nem hatnak kedvezőtlenül munkám megítélésére.

Tanulmányom tényleges tartalmát három fő részre osztottam. 
Először röviden említést teszek a békeszerződés kérdéséről a lengyel 
történetírás szempontjából. Ez sajnos nem egy tág téma, mivel Lengyel-
országban igen kevés munka foglalkozik Magyarország történelmével, és 
azok sem tükrözik a két nép közötti kölcsönös rokonszenvet. A második 
részben magát a fő kérdéskört szándékozom elemezni, vagyis azon előz-
ményeket, amelyek arra bírták Lengyelországot, hogy aláírja a trianoni 
békeszerződést, továbbá kitérek az e mögött húzódó egyéb okokra is, 
amelyek a lengyeleket e lépés megtételére ösztönözték. E téren sajnos hí-
ján vagyunk olyan forrásoknak, amelyek lehetővé tennék, hogy egyértel-
mű következtetéseket vonjunk le, azonban nem ez lesz cikkem fő része.

Végezetül közelebbről is megvizsgálom, hogyan feleltek a szerződés 
aláírásának hírére, továbbá mi jellemezte az akkori emberek ismeretét, 
mely az egész társadalom körében a napilapokon alapult. Ezzel kapcso-
latban még egyáltalán nem végeztek részletes kutatásokat, ami igencsak 
megnehezíti egyfajta teljes kép kialakítását. Ennélfogva az egykori 
osztrák megszállás alatt lévő területre, Galíciára fogok összpontosítani, 
azon belül is elsősorban a két legjelentősebb városra, vagyis Krakkóra 
és Lembergre. Az ottani népesség volt legközelebb Magyarországhoz, s 
a leginkább érintett annak történéseiben a földrajzi közelség miatt, vala-
mint azért is, mivel több mint száz évig ugyanazon fennhatósághoz – a 
Habsburg Birodalomhoz – tartozott. Az így kialakult kép ugyan töredé-
kes lesz, 1920-ban azonban mégis Krakkó és Lemberg volt az a kettő 
központ, amely a lengyel napilapkiadásban vezető szerepet játszott.

A trianoni békediktátum lengyel részről történő aláírásának kérdése a 
lengyel történetírásban

Jan Dąbrowski volt az egyik, Magyarország történelmével foglalko-
zó lengyel történész, aki elsők között tett említést a trianoni békeszerző-
désről. 1924-ben jelentette meg Węgry című kisebb művét,3 amely nagy 
vonalakban mutatja be az országhoz kötődő történelmi eseményeket, 
valamint az akkori gazdaság, kultúra és politika főbb jellemzőit. Az 

3  Dąbrowski, Jan: Węgry [magyarul: Magyarország – a ford.]. Krakowska Spółka 
Wydawnicza, Kraków, 1924.
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egyik fejezet éppen magáról Magyarország felosztásáról szól.4 A szerző 
részletesen taglalja a szerződés rendelkezéseit, a területi veszteségeket és 
azok jelentőségét a magyar állam és nép számára. Dąbrowski a békeszer-
ződés hatásainak elemzésekor így fogalmaz: „Lengyelország a trianoni 
békeszerződést nem írta alá, és természetesen nem hagyta jóvá, hanem 
azonnal rendes diplomáciai kapcsolatba kezdett Magyarországgal”.5 Úgy 
tűnik azonban, e szavak csupán a magyarbarát szerző jámbor kívánságát 
tükrözik, nem pedig a valóságot. Tekintve, hogy néhány évvel a szóban 
forgó események után írta e szavakat, nem tudott azokra kellő távolságból 
tekinteni, ami viszont a tudományos jellegű munkákban elengedhetetlen. 
Ezenkívül politikus sem volt, és nem forgott ilyen körökben, s az állami 
iratokhoz sem volt hozzáférése.

A későbbiekben még jónéhány történész ismételte Dąbrowski ál-
lítását. Hasonlóképpen nyilatkozott többek között Wacław Felczak és 
Andrzej Fischinger is a lengyel–magyar kapcsolatokról szóló, közös 
ismeretterjesztő művükben,6 valamint Maciej Koźmiński is az ő különös 
részletességgel megírt és értékes kötetében, amelyben Lengyelország és 
Magyarország viszonyát taglalja a müncheni kongresszustól kezdődően 
egészen 1939 szeptemberéig, amely azonban éppen csak érintőlegesen 
tesz említést a két világháború közötti teljes időszakról. Ez utóbbi egyér-
telműen kijelentette, hogy a trianoni békeszerződést nem ratifikálták, 
mivel a lengyel parlament nem hagyta jóvá.7

Más lengyel történészek, akik Magyarország történelméről írtak, 
nemigen foglalkoztak azzal, milyen álláspontot képviselt a lengyel poli-
tikai elit a nyugati nagyhatalmak és a Magyar Királyság között létrejött 
béke ügyében. Jan Kochanowski,8 aki viszonylag részletesen tárgyalja 
a szerződést és annak hatásait, erről egyáltalán szót sem ejt.9 Még Jerzy 
Snopek, a jelenlegi magyarországi lengyel nagykövet sem tett róla emlí-
4 Ibid., 154–173.
5 Idem., 160–161.
6 Felczak, Wacław – Fischinger, Andrzej: Polska–Węgry. Tysiąc lat przyjaźni 
[magyarul: Lengyelország–Magyarország. Egy barátság ezer éve – a ford.]. Krajowa 
Agencja Wydawnicza, Warszava, 1979. 68. (továbbiakban: Felczak – Fischinger, 1979.)
7 Koźmiński, Maciej: Polska i Węgry przed drugą wojną światową (październik 
1938-wrzesień 1939). Z dziejów dyplomacji i irredenty [magyarul: Lengyelország 
és Magyarország a második világháború előtt (1938. október–1939. szeptember). 
A diplomácia és az irredentizmus történelméből – a ford.]. Wydawnictwo Polskiej 
Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970.
8 Kochanowski, Jerzy: Węgry. Od ugody do ugody (1867–1990) [magyarul: 
Magyarország. Alkutól alkuig (1867–1990) – a ford.]. Trio, Warszava, 1997.
9 Ibid., 67–69.
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tést a néhány évvel ezelőtt kiadott, Węgry. Zarys dziejów i kultury [ma-
gyarul: Magyarország. Történelem és kultúra vázlatban – a ford.] című 
könyvében, amelyben csak nagyon röviden szól Trianonról.10 Ennélfogva 
a trianoni békediktátum rendelkezéseiről szóló rövid, és a teljesség igénye 
nélkül megírt cikkemben – amely ugyanakkor a leghosszabb terjedelmű 
tanulmány, amely erről az okiratról lengyel nyelven készült – nem erről 
lesz szó.11

Mindössze három évvel ezelőtt, 2016-ban jelent meg egy kiadvány, 
amelyben szó esik erről a kérdésről. Nem kimondottan történelmi mű, 
mivel – ahogyan maga a szerző, Andrzej Hildebrandt fogalmazott – ez 
egy történelmi kalauz, mely könnyű, olvasóbarát módon mutatja be a 
legfontosabb történelmi eseményeket. Van benne egy fejezet, amely a 
magyar nép sorscsapásait, vagyis a muhi és a mohácsi csatát, valamint 
éppen a trianoni békeszerződést taglalja.12 A néhányoldalas szakasz leg-
fontosabb üzenete, hogy „Lengyelország nevében a szerződést Eustachy 
Sapiecha herceg, a Lengyel Köztársaság londoni különleges küldöttje és 
meghatalmazott minisztere, valamint Erazm Piltz, a Lengyel Köztársaság 
prágai különleges küldöttje és meghatalmazott minisztere írta alá.” Nincs 
azonban említés arról, amiről a korábbi kiadványok beszámolnak: hogy 
Lengyelország nem hagyta jóvá a szerződést, holott ezt a történészek 
addig váltig hangsúlyozták.

Egyik történelemtudós sem, aki tagadta, hogy a Lengyel Köztársaság 
aláírta, illetve elfogadta volna a békediktátumot, hivatkozott történelmi 
forrásokra. Egyszóval nem ismeretes azoknak az adatoknak az eredete, 
amelyekről az egyes művek szerzői említést tettek. Legnagyobb való-
színűség szerint a többségük ösztönösen ismételte valamelyik elődjük 
álláspontját, lehet, hogy az elsőét, aki erről írt, vagyis Jan Dąbrowskiét. 
Érdemes tehát elgondolkodni azon, mi is a valóság. Különösen is lénye-
ges kérdés, hogy Lengyelország egyáltalán elismerte-e hivatalosan is a 
békeszerződés létrejöttét.

10 Snopek, Jerzy: Węgry. Zarys dziejów i kultury [magyarul: Magyarország. 
Történelem és kultúra vázlatban – a ford.]. RYTM, Warszava, 2003. 250–251.
11 Lubocki, Adam: Traktat w Trianon (1920) – krzywda narodu węgierskiego (zarys 
problemu) [magyarul: Trianoni békeszerződés (1920) – a magyar nemzetet értsorscsapás 
(a helyzet felvázolása) – a ford.]. Zeszyty Naukowe Koła Nauk Politycznych Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, 2016. 1. sz. 112–128.
12 Hildebrandt, Andrzej: Węgry: Przewodnik historyczny. Polskie ślady [magyarul: 
Magyarország: Történelmi kalauz. Lengyel nyomok – a ford.]. Bellona, Warszava, 
2016. 175–193.
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A szerződés aláírása mellett szóló érvek

Mint ahogy látjuk, az összes, Magyarország történelméről szóló len-
gyel nyelvű mű szerzője többnyire egyöntetűen azt állítja, hogy a Második 
Lengyel Köztársaság nem fogadta el az 1920. június 4-i rendelkezéseket. 
Ez a nézet azonban – legalábbis bizonyos mértékig – nem helytálló. 
Lengyelországot – jóllehet független államként csak 1918–1919 fordu-
lóján jött létre – mégis az Antant-hatalmak közé sorolták, vagyis az első 
világháború győztes államainak tömbjébe. A lengyel diplomaták részt 
vettek a Versailles-ban folyó tárgyalásokon, és szabadon felszólalhattak, 
illetve képviselhették saját érdekeiket.13 Ezért sem férhet kétség ahhoz, 
hogy a lengyel küldöttség valóban jelen volt-e a Magyarországgal kötött 
békeszerződés aláírásakor. Éppen ellenkezőleg, a lengyel államvezetés 
tisztában akart lenni azzal, mi történik, és valódi befolyást kívánt gyako-
rolni az Európában zajló események alakulására, így fontos volt számára, 
hogy ott legyenek küldöttei a tanácskozásokon, függetlenül attól, melyik 
vesztes állam sorsát vitatják éppen.14

Azonban a lengyel diplomaták puszta jelenléte nem volt elegendő. 
Lengyelország mint győztes állam a nyugati tömbhöz (Egyesült Államok, 
Nagy-Britannia és Franciaország) tartozó szövetséges hatalmak (Allied 
Powers) egyik országának számított.15 Ez viszont azt követelte meg tőle, 
hogy tevékenyen részt vegyen a békekötés ügyében. Emellett kényszerítő 
tényezőnek számított az is, hogy a lengyel állam jelentős mértékben az 
egykori központi hatalmak, vagyis Németország és az Osztrák–Magyar 
Monarchia területén jött újonnan létre. Szükséges és elkerülhetetlen volt 
tehát a területi viták rendezése a szóban forgó államokkal.

Lengyelországnak az egykori Magyar Királysággal szemben is vol-
tak területi követelései, mégpedig a többnyire lengyelek által lakott tér-
ségekkel kapcsolatban. Immáron több évszázada ilyen terület volt Szepes 

13 Bartnicki, Andrzej: Traktat wersalski. Narodziny „systemu wersalsko-
waszyngtońskiego” [magyarul: Versailles-i békeszerződés. „A Versailles–washingtoni 
rendszer” születése – a ford.]. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszava, 
1967. 8–9.
14 Erről tanúskodnak többek között a lengyel küldötteknek szóló utasítások is, 
amelyeknek egy része megemlítésre került a cikkben is: Ekspertyzy i materiały 
delegacji polskiej na konferencję w Wersalu 1919 roku [magyarul: A lengyel küldöttség 
beszámolói és anyagai az 1919-es versailles-i konferenciára – a ford.], Polski Instytut 
Spraw Międzynarodowych, Warszava, 2009. A szóban forgó okiratok közül szinte 
mindegyik a központi hatalmak – köztük Magyarország – ügyeiről szól.
15  Treaty of Trianon, and Protocol. Treaty of Trianon. Online: [https://wwi.lib.byu.
edu/index.php/Treaty_of_Trianon – 2017. április 20.]
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és Árva vármegye. Ezek felett a magyarok már 1918-ban elveszítették 
a fennhatóságot Csehszlovákia létrejötte miatt.16 Ennélfogva a magya-
roknak nem állt szándékukban tiltakozni, s beleegyeztek, hogy ezek a 
területek átkerüljenek a lengyel államhoz, ugyanis ezáltal is igyekeztek 
Prága befolyását minél jobban megtörni.17 Ezen okból is kifolyólag 
mindenképpen szükséges volt, hogy a lengyel diplomaták jóváhagyják a 
békeszerződés végleges változatát. Mivel Lengyelország el akarta nyerni 
a nyugati hatalmak hivatalos beleegyezését a kívánt területek elfoglalását 
illetően, feltétlenül részt kellett vennie a béketárgyalásokon, valamint 
azok lezárásán, azaz küldöttjeinek alá kellett írniuk a békeszerződés min-
den oldalát.

Jelenlegi, korszerű világunknak köszönhetően olyan lehetőségek 
állnak rendelkezésünkre, amelyekhez régebben a kutatóknak nem volt 
hozzáférésük. A digitalizáció és az internetre felkerült legkülönfélébb 
anyagok – többek között történelmi források – jelentősen megkönnyítik 
a történészek munkáját, akár csak a tizenöt évvel ezelőtti állapotokhoz 
képest is. Az interneten elérhető a szerződés szövegének mind az angol 
nyelvű változata,18 mind a magyar nyelvű átdolgozások, főként az 1921. 
évi XXXIII. törvénycikk formájában, amely által a szerződés a magyar 
törvény értelmében is életbe lépett,19 Az imént említett törvénycikknek 
fennmaradt az eredeti változata, amelyet jelenleg a Magyar Országos 
Levéltárban őriznek. Kutatásaim során azonban nem nyílt lehetőségem 
arra, hogy személyesen is megtekintsem, ugyanis egy magyar történelmi 
kiállításra kikölcsönözték. Ennélfogva nem tudok az eredeti forrásdoku-
mentumra hivatkozni, csak egy utánnyomott kiadásra, amelyet egy Tri-

16  Batowski, Henryk: Rozpad Austrowęgier 1914–1918 (Sprawy narodowościowe i 
działania dyplomatyczne) [magyarul: Az Osztrák–Magyar Monarchia szétesése 1914–
1918 (Nemzetiségi kérdések és diplomáciai tevékenységek) – a ford.]. Wydawnictwo 
Literackie, Kraków, 1982. 254–255.
17  Az ezzel kapcsolatban kialakult vitáról szóló iratokat Varga Endre László, magyar 
történész gyűjtötte össze terjedelmes történelmi forrásgyűjteményében, lásd: Varga 
Endre László: Dwa bratanki. Dokumenty i materiały do stosunków polsko-węgierskich 
1918-1920 [magyarul: Két jóbarát. A magyar–lengyel kapcsolatok dokumentumai 1918 
és 1920 között – a ford.]. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszava, 2016. 
(továbbiakban: Varga, 2016.) Tervben van a mű lefordítása magyarra is, azonban még 
nem jelent meg nyomtatásban.
18  Treaty of Trianon, and Protocol. Treaty of Trianon. 
[Online: https://wwi.lib.byu.edu/index.php/Treaty_of_Trianon – 2017. április 20.]
19  Trianon. [Online: http://www.trianon.hu/keret.phtml?/trianon/ – 2017. április 21.]
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anon című terjedelmes kötetben tettek közzé, és amelynek szerkesztője 
Zeidler Miklós.20

A szóban forgó okiratból kiderül, hogy a Lengyel Köztársaság ne-
vében két diplomata írta alá a trianoni békeszerződést, mégpedig Eus-
tachy Sapieha herceg és Erazm Piltz. A nevük a békeszerződés elején, a 
bevezető részben olvasható, a többi ország tanúinak – akik részt vettek 
a tanácskozásokon – nevével együtt, és akiknek véglegesen jóvá kellett 
hagyniuk a békeszerződést.21 Ezen kívül a szerződés végén is ott található 
a nevük, az összes többi jelenlévő politikus aláírásával egyetemben.22 Jól-
lehet csak gépelt formában látható a nevük, mégis bizton állíthatjuk, hogy 
az eredeti okiraton is szerepeltek. Ebből az következik, hogy a Második 
Lengyel Köztársaság, vagyis annak diplomatái jelen voltak a párizsi bé-
kekonferencián.

A fent említett személyek nagyon is ismert és a lengyel diplomá-
cia számára fontos politikusok voltak. Eustachy Sapiecha akkoriban 
Londonban töltött be lengyel diplomáciai képviselői tisztséget,23 Erazm 
Piltz pedig lengyel küldöttként meghatalmazott miniszteri beosztásban 
volt Párizsban, valamint rendkívüli követ Prágában.24 Bizton állíthatjuk, 
hogy mindketten ott voltak akkor Párizsban, így valószínű, hogy aláírták 
a békeszerződést.25 Különös és elgondolkodtató, hogy azok közül a tör-
ténészek közül, akik róluk írtak, csupán néhányan tettek említést arról, 
hogy aláírták a trianoni békediktátumot. Alapjában véve meglehetősen 
20  Az 1921. évi XXXIII. törvénycikk az Északamerikai Egyesült Államokkal, a Brit 
Birodalommal, Franciaországgal, Olaszországgal és Japánnal, továbbá Belgiummal, 
Kinával, Kubával, Görögországgal, Nicaraguával, Panamával, Lengyelországgal, 
Portugáliával, Romániával, a Szerb–Horvát–Szlovén Állammal, Sziámmal és Cseh–
Szlovákországgal 1920. évi június hó 4. napján a Trianonban kötött békeszerződés 
becikkelyezéséről (Budapest 1921. július 26.). Trianon. Szerk. Zeidler Miklós, Osiris 
Kiadó, Budapest, 2008. 166–311.
21 Ibid., 167.
22 Ibid., 309.
23 Smolana, Krzysztof: Eustachy Sapiecha. In. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
II Rzeczypospolitej. Organizacja, polityka, ministrowie [magyarul: A Második Lengyel 
Köztársaság Külügyminisztériuma. Szervezés, politika, miniszterek – a ford.]. Szerk. 
Długołęcki, Piotr – Szczepanik, Krzysztof. Wydawnictwo Naukowe Wydziału 
Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego „Minerwa”, Szczecin, 2014. 160.
24 Szczepaniak, Andrzej: Od autonomii do niepodległości. Działalność polityczna 
Erazma Piltza w latach 1914–1929 [magyarul: Önrendelkezéstől a függetlenségig. 
Erazm Piltz politikai tevékenysége 1914 és 1929 között – a ford.]. Wydawnictwo 
Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 2015. 452.
25 Ibid., 452. A szóban forgó kutató, amikor Piltz párizsi tartózkodásáról ír, egy szóval 
sem tesz említést arról, hogy 1920. június 4-én aláírta a békeszerződést.
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nehezen lehet ilyen jellegű adatot találni még az olyan komoly tudomá-
nyos írásokban is, amelyek meglepően nagy részletességgel elemzik e 
politikusok tevékenységét. Ennélfogva ez a szál Lengyelországban nem 
ismert.

Arra a kérdésre tehát, hogy Lengyelország aláírta-e a Magyar Ki-
rálysággal kötött békeszerződést, igenlő választ kell adnunk. Az életben 
lévő nemzetközi joggyakorlat szerint azonban hozzá kell tennünk, hogy 
ez nem volt egyenlő az okirat végleges elismerésével, ugyanis szükség 
volt még a legfelsőbb állami hatalmaknak a jóváhagyására is, vagyis a 
parlamentére a demokratikus Lengyelország esetében. Így feltehetjük 
magunknak a kérdést, hogy valóban sor került-e a trianoni rendelkezések 
teljes jóváhagyására.

A szerződés: a lengyel kormány részéről történő szentesítés kérdése

Csupán közvetett adatokkal tudom alátámasztani, hogy Lengyelor-
szág véglegesen nem erősítette meg a szerződést. Azok alapján ugyanak-
kor teljes meggyőződéssel állíthatom, hogy a cikkem legelején általam 
említett hungaristáknak jelentős mértékben igazuk volt, amikor azt ír-
ták, hogy a lengyelek nem hagyták jóvá véglegesen az okiratot. Csupán 
Jan Dąbrowskinak azon határozott és világos kijelentésével nem lehet 
egyetérteni, amely szerint – ahogy ő fogalmazott – „természetesen” egy 
lengyel sem írta alá a szóban forgó szerződést, amiből az következik, 
hogy a varsói kormánynak nem volt mit jóváhagynia. Mivel egyértelmű 
bizonyítékkal rendelkezünk arra nézve, hogy a Lengyel Köztársaság pá-
rizsi küldöttei mégis aláírták a békediktátumot, azon érdemes elgondol-
kodnunk, mi történt a későbbiekben.

Elméletileg a lengyel hatalom kénytelen volt jogilag is elismerni a 
szerződést. Ennek a szükségszerű helyzetnek az okait feljebb ismertettem. 
Valójában nem volt azonban semmiféle valódi erő, amely arra kötelezhet-
te volna a lengyel kormányt – még akkor sem, ha érdekében állt volna –, 
hogy e lépést megtegye. Ezenkívül úgy látszik, hogy a békeszerződésnek 
már egészen a kezdetektől fogva egyáltalán nem volt valódi jelentősége 
a lengyelek számára; amikor pedig aláírták, komolyabb kihívásokkal áll-
tak szemben, amelyekre a szó szoros értelmében véve létfontosságú volt, 
hogy megoldást találjanak, ugyanis ettől függött a fiatal állam fennmara-
dása. E kihívás pedig az 1919 februárja óta tartó nagy lengyel–bolsevik 
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háború volt, amelynek során 1920 májusában Lengyelország hátrányára 
alakultak az erőviszonyok.26

Magyarország volt az egyedüli állam, amely akkoriban segítséget 
nyújtott a lengyeleknek. A hagyományos és rendkívül mélyen gyökerező 
lengyel–magyar barátságon kívül nemzetközi jellegű tényezők is közre-
játszottak ebben: mégpedig Horthy Miklós kormányának saját érdekei.27 
A magyarok arra számítottak ugyanis, hogy a Lengyelországnak nyújtott 
segítség fejében sikerülni fog – még ha kis mértékben is – enyhíteni-
ük a békediktátum következményein. A Nyugatnak viszont sajnos nem 
állt szándékában segíteni a lengyeleknek, és egyáltalán nem viszonyult 
kedvezően a magyarok próbálkozásaihoz sem. Az eseményeknek ez egy 
különösen is érdekes szála, azonban nem ez képezi cikkem fő tárgyát. A 
legfontosabb kérdés, hogy az 1920 júliusában és augusztusában fegyver 
és lőszer formájában nyújtott magyar segítség olyan nagy jelentőségűnek 
bizonyult, hogy valószínűleg elsősorban e szállítmányoknak köszönhe-
tően sikerült visszaszorítani a Vörös Hadsereget Varsó mellől (a híres 
„visztulai csoda”).28 Nagy valószínűség szerint a budapesti gyárakból ér-
kező utánpótlások nélkül lehetetlen lett volna tovább védekezni, továbbá 
a nagy nehézségek árán újjáépített Második Lengyel Köztársaságból a 
szovjet köztársaságok egyike lett volna. 

Júniusban még folytak a tárgyalások a fegyverszállítást és az eset-
leges katonai segítségnyújtást illetően, valamint a Fehéroroszország és 
Ukrajna által elszenvedett vereségek sem voltak egyenlőre annyira érzé-
kelhetők. Mindazonáltal Lengyelország számított valamilyen segítségre. 
Igaz, hogy Magyarország már 1919 óta folyamatosan felszerelte a lengyel 
hadi erőket a számukra szükséges cikkekkel, azonban az 1920 júniusa 
után nyújtott segítség volt mégis a korábbiakhoz képest a legjelentősebb 
és a legnagyobb mértékű.

Lengyelország a kezdetektől fogva kisebb-nagyobb nyitottsággal 
támogatta a magyarok követeléseit, legalábbis akkor, amikor a magyar 
küldöttség a tanácskozások alatt szabad felszólalási jogot követelt ma-

26  Ez a háború a lengyel állam történelmének az egyik legfontosabb fejezete. Az erről 
szóló gazdag irodalomból néhányat megemlítek idegen nyelven:
Wandycz, Piotr: Soviet–Polish Relations, 1917–1921, Harvard University Press, 
Cambridge, 1969. D’Abernon, Edgar Vincent: The Eighteenth Decisive Battle of the 
World. Warsaw 1920, , Hyperion Press, Westport Conn, 1977. 
27  Felczak – Fischinger, 1979. 69.
28  Jelenleg ez az egyik legfontosabb lengyel nemzeti ünnep, mely a lengyel hadsereg 
ünnepe.
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gának,29 továbbá annak területrendezési törekvéseiben is, amelyek közül 
a lengyelek főként azokat pártolták, amelyeknek megvalósulása esetén 
újra létrejöhetett volna a közös lengyel–magyar határ. Ezenkívül a kato-
nai segítségnyújtást is figyelembe kellett venni, szóval a lengyel hatalom 
szinte kötelezve volt arra, hogy elutasítsa a trianoni rendelkezéseket. 
Arról, hogy ez valóban így volt, gr. Csekonics Iván, akkori varsói magyar 
diplomáciai képviselő feljegyzése tanúskodik. Ez tulajdonképpen egy 
jelentés, amely a lengyel külügyminiszterrel, Sapieha herceggel lezajlott 
beszélgetés alapján készült, amelyre 1920. július 10-én került sor, azaz 
valamivel több mint egy hónappal a békeszerződés végleges változatának 
a bemutatása után. Hogy mégis miért kellett Lengyelországnak minden-
képpen aláírnia a diktátumot, azt a lengyel diplomata azzal indokolta, 
hogy a nagyhatalmak nyomást gyakoroltak rájuk. Továbbá még úgy 
nyilatkozott, hogy abban a pillanatban határozottan túl korán volt ahhoz, 
hogy bármilyen jellegű további erőfeszítéseket tegyenek a szóban forgó 
szerződéssel kapcsolatban.30

A magyar diplomáciai képviselő a következőképpen számolt be a 
lengyel diplomatával való találkozásának erre vonatkozó részéről főnö-
kének, Teleki Pálnak, az akkori külügyminiszternek:

„A békeszerződés ratifikációjának időpontjára vonatkozó kijelenté-
sei esetleg félreértésekre s indiszkréció folytán rosszakaratú magyaráza-
tokra adhatván okot, szükségesnek tartom, hogy Méltóságod adódó al-
kalomkor múltkori kijelentéseit oda módosítsa, hogy a magyar kormány 
a béke ratifikációját azért nem viheti keresztül, mivel a jelenleg csonka 
parlament kiegészítése a megszállva tartott területek képviselőivel ezed-
dig lehetséges nem volt”.31

A lengyel levéltárakban valószínűleg fellelhetők olyan okiratok, 
amelyeket a lengyel parlament készített, és amelyekben egyértelmű uta-
lás történik arra nézve, hogy a szejm (a kétkamarás lengyel parlament 
alsóháza) elutasította a trianoni békeszerződés jóváhagyását. Mégis érde-
mes lenne egy részletekbe menő kutatást végezni a varsói Új Iratok Le-
véltárában (Archiwum Akt Nowych w Warszawie), ugyanis ez a központi 
lengyel levéltár, ahol a lengyel vezetőktől származó, 1918 után keletke-

29  Gr. Somssich József külügyminiszternek gr. Csekonics Ivánhoz, a magyar kormány 
varsói küldöttjéhez intézett távirata, melyben arról biztosítja, hogy a lengyel kormány 
kész támogatni a magyar érdekeket a békekonferencián. Varga, 2016. 290.
30  A magyar kormány varsói küldöttének, gróf Csekonics Ivánnak a beszámolója 
Teleki Pál külügyminiszter részére az Eustachy Sapieha herceg külügyminiszterrel 
történt találkozásról, MNL OL, K64-17-199. 
31  Ibid., 32 v.
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zett anyagokat és iratokat őrzik. Varga L. Endre professzor úr egy magán-
beszélgetés során megerősítette, hogy ilyen anyagok valóban léteznek. 
Mivel azonban a történész úr sajnos nem tudott pontosabb, kézzelfogható 
forrásokról szóló adatokkal szolgálni, ezek feltárásához majd további 
kutatásokra lesz szükség. Nehéz ezt megrendíthetetlen bizonyítékként 
elismerni, mindazonáltal mégis egy fontos jel, amelynek köszönhetően 
feltételezhető, hogy Lengyelországban valóban nem fogadták el a triano-
ni rendelkezéseket.

A szerződés aláírása a galíciai újságok szemszögéből

 Felvetődik továbbá a kérdés, hogyan feleltek a lengyelek a szer-
ződés aláírásának hírére. Igen nehéz ezt pontosan meghatározni, illetve 
ennek utánajárni, ugyanis ilyen adatokhoz rendkívül bonyolult hozzájut-
ni, már amennyire egyáltalán lehetséges. Mindazonáltal lehet arról egy-
fajta képünk, mi mindenről értesülhetett a Második Lengyel Köztársaság 
olvasni tudó állampolgára az 1920. június 4-i békediktátumot, valamint 
annak körülményeit illetően.

 Először is fontos néhány mondatot szentelni a forrásanyagnak, 
vagyis az 1920-as galíciai hírlapírásnak. Lengyelországban az újság-
írásnak eleinte nem volt könnyű helyzete, s annak hagyománya a po-
rosz megszállás alatt lévő területeken élt a legrégebb óta – főként német 
nyelven, gyorsan alkalmazkodva azonban az újjászületett Lengyelor-
szágban kialakult körülményekhez. Ilyen volt továbbá Varsó, a főváros, 
valamint pontosan a már említett dél-lengyelországi területek (Galícia), 
ahol a lengyel kultúra viszonylagos gyorsasággal fejlődött, ami igencsak 
előre mozdította az újságok nyomtatott formában történő terjesztését és 
olvasását. Mindenesetre a Második Lengyel Köztársaság fennállásának 
első éveiben nem sok nyomtatott sajtótermék jelent meg, elsősorban a 
kiadással járó nehézségek, valamint megfelelő anyagi háttér és elfogad-
ható adatforrás hiánya miatt. Elméletileg 1920 júniusában Krakkóban és 
Lembergben mintegy 20 napilapot adtak ki. Nem volt szükség ennél több 
hírújságra, ugyanis azok, amelyek a piacon elérhetőek voltak, tökéletesen 
elegendőnek bizonyultak az olvasók számára.

 A legjelentősebbeknek azok számítottak, amelyek messzire, nem-
egyszer egészen a 19. századig visszanyúló hagyománnyal rendelkeztek. 
Először is két olyan újságot érdemes kiemelni, amely sok hírt közölt Ma-
gyarországról: ilyen volt a krakkói Czas (1848–1934, magyarul: Idő – a 
ford.), az Ilustrowany Kurier Codzienny (1910–1919, magyarul: Képes 
Napi Futár – a ford.), melyet szintén Krakkóban adtak ki, valamint a 
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Gazeta Lwowska (1810–1939, magyarul: Lembergi Lap – a ford.) és a 
Kurier Lwowski (1883–1935, magyarul: Lembergi Futár – a ford.). Eze-
ken kívül létezett rengeteg más, kevésbé jelentős és szegényebb múltú 
sajtótermék is.

 A Magyarország által aláírt békeszerződés megkötéséről szinte 
mindegyik fontosabb újságban találunk említést, viszont azok közül csu-
pán néhány számol be róla külön cikk formájában. A hírlapok jelentős 
többsége a Polska Agencja Telegraficzna (magyarul: Lengyel Távirati 
Ügynökség, LTÜ – a ford.) által számukra továbbított tényeket közölte 
utánnyomásban. Az LTÜ a Polska Agencja Prasowa (magyarul: Len-
gyel Sajtóügynökség – a ford.) elődje volt, és a teljes, két világháború 
közötti időszakban működött. Feladata a legfontosabb bel- és külföldi 
hírek összegyűjtéséből és közzétételéből állt. A sok nehézség ellenére az 
intézmény igen lendületes tevékenységet folytatott. Azok a napilapok, 
amelyeknek nem voltak elegendő anyagi forrásaik külföldi tudósítókra, 
főként az LTÜ által továbbított adatokra alapozták a saját hírrovataikban 
megjelentetteket. Egyúttal igen hiteles ügynökség volt, amely csakis el-
lenőrzött és megbízható forrásból származó tényeket közölt.

 Nem meglepő tehát, hogy a szerkesztők többsége ezeket a híreket 
vette alapul, s néha csupán apróbb változtatásokkal éltek vagy kiválasz-
tották a fontosabb részeket. Alapjában véve az LTÜ három különböző 
tájékoztatást közölt a magyar békéről és a magyar népnek erre való vála-
száról. Az első Lyonból származik, és magát a szerződés aláírásának tényét 
s annak versailles-i körülményeit taglalja. Ennek szövege tulajdonképpen 
minden újságban megegyezik, egyértelműen látható, hogy ugyanabból a 
forrásból származik, s ezenkívül minden alkalommal az LTÜ-t adják meg 
hírforrásként. Ugyanabban a formában közölte a krakkói Czas, valamint 
a lembergi Dziennik Ludowy (magyarul: Népi Napilap – a ford.) és Słowo 
Polskie (magyarul: Lengyel Szó – a ford.) is. Általában megadták a napot 
és a forrást, ahonnan a hír származott (Lyon, június 6.). Megtudhatjuk 
továbbá azt is, hogy a béke június 5-én köttetett. Ez természetesen hi-
bás adat, ami azonban egyáltalán nem furcsa, mivel a közlés közvetett 
jellegű. Versailles-t adta meg mint a szerződés aláírásának helyét, ami 
pedig a teremben jelenlévőket illeti, az újságok Nagy-Britannia (Ang-
lia), az Egyesült Államok, Japán, Olaszország, Belgium, Csehszlovákia, 
Portugália, Kína, Görögország, a – külön-külön Szerbia, Horvátország és 
Szlavónia küldöttsége által képviselt – Szerb–Horvát–Szlovén Királyság, 
Panama (Nicaraguaként és Kubaként) küldöttjeit említi. Szó van továbbá 
néhány különleges vendégről is, akiket szintén meghívtak. Érdekes, hogy 
a lengyel képviselőkről egyáltalán szó sem esik, holott ők is részt vettek a 
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trianoni békeszerződés aláírásában. Magyar részről azonban megemlítik 
mind Apponyi Albertet, mind Benárd Ágostot – aki itt August Benard 
néven szerepel –, mind pedig Drasche-Lázár Alfrédot (aki hibásan, 
Brascho-Lazar néven fordul itt elő). A magyar képviselet vezetőjének 
tiltakozásáról szóló hír tehát nem jutott el az LTÜ-höz.

1. számú melléklet: részlet a Czas című újságból

A szerződés aláírása Magyarországgal

Lyon, június 6. (LTÜ)

Tegnap 4:30-kor Worsnban [sic!] [helyesen: Versailles-ban – a ford.] 
került sor a békeszerződés aláírására Magyarországgal. Millerand 
elnökölt, jelen voltak Anglia, Amerika, Japán, Olaszország, Belgium, 
Csehszlovákia, Portugália, Kína, Görögország, Szerbia, Horvátország, 
Szlavónia, Panama, Nicaragua és Kuba küldöttjei. A magyarok részéről 
a békeszerződést Apponyi, a magyar küldöttség vezetője, Benárd Ágost 
munkaügyi miniszter és Brascho-Lázár Alfréd [sic!] megbízott miniszter 
írta alá. A meghívottak között volt a görög király, Foch marsall és Udine 
hercege.
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2. számú melléklet: részlet a Dziennik Ludowy című újságból

Békeszerződés aláírása Magyarországgal

Lyon, június 5 (LTÜ)

Rádió. 4:20-kor került sor a békeszerződés aláírására Magyarországgal. 
Millerand elnökölt, jelen voltak Anglia, Amerika, Japán, Olaszország, 
Belgium, Csehszlovákia, Panama, Nicaragua és Kuba küldöttjei. A ma-
gyarok részéről a békeszerződést Apponyi, a magyar küldöttség vezetője, 
Benárd Ágost munkaügyi miniszter és Brasche-Lázár Alfréd [sic!] fel-
hatalmazott miniszter írta alá. A meghívottak között volt a görög király, 
Foch marsall és Udine hercege.
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3. számú melléklet: részlet a Słowo Polskie című újságból

Magyarországgal a szerződés aláírva

Történelmi pillanat Versailles-ban.

Lyon. (Rádió)

4:20-kor került sor Versailles-ban a békeszerződés aláírására Magyar-
országgal. Millerand elnökölt, jelen voltak Anglia, Amerika, Japán, 
Olaszország, Belgium, Csehszlovákia, Portugália, Kína, Görögország, 
Szerbia, Horvátország, Szlavónia, Panama, Nicaragua és Kuba küldött-
jei. A magyarok részéről a békeszerződést Apponyi, a magyar küldöttség 
vezetője, Benárd Ágost munkaügyi miniszter és Brasche Lázár Alfréd 
[sic!] felhatalmazott miniszter írta alá. A meghívottak között volt a görög 
király, Foch marsall és Udine hercege.

 Ezeknek az általános jellegű híreknek kapcsán igen gyakran a Ra-
kovszki István beszédéből származó részletet idézték, akit a lengyel sajtó 
tévesen egyszerűen csak küldöttnek nevezett, jóllehet beosztását tekintve 
a Nemzetgyűlés elnöke volt, ami természetesen nem ugyanaz. Ugyanezt 
a hírt megtaláljuk továbbá a Czas (Idő – a ford.), Dziennik Ludowy (Népi 
Napilap – a ford.), Głos Narodu (A Nép Hangja – a ford.), Kurier Lwows-
ki (Lembergi Futár – a ford.), Nowa Reforma (Új Reform – a ford.) és a 
Słowo Polskie (Lengyel Szó – a ford.) című lapokban is.
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LENGYELORSZÁG ÉS A TRIANONI BÉKEDIKTÁTUM

Végezetül a harmadik, a LTÜ által továbbított hír a magyar társada-
lom feleletéről szól, vagyis a nemzeti gyászról. Az Ügynökségtől szárma-
zó tájékoztatás a következőképpen hangzik: 

„A békeszerződés aláírása miatt ma minden bolt bezárt. Délelőtt 
10 órakor hallani lehetett az összes budapesti templom harangjait, a 
villamosok, vonatok és egyéb tömegközlekedési eszközök 10 percig nem 
jártak. Az állami és városi hivatalokban minden jellegű munkatevékeny-
ség 10 percen keresztül szünetelt, a színházak és a középületek este zárva 
tartottak. Tiltakozásukat kifejezendő, délelőtt a 48 körzet magyar mene-
kültjei körmenetet szerveztek. A templomokban ünnepi szertartásokra 
került sor.” 

Ezt a hírt – az előző kettővel ellentétben – minden újság más-más 
szavakkal közölte, nem pedig ugyanúgy.

4. számú melléklet: részlet az LTÜ híréből
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Összegzés és következtetések

Sajnálattal kell kijelentenem, hogy mégsem értem el az összes célt, 
amelyet jelen cikkemben kitűztem magamnak. Sikerült választ találnom 
a legfontosabb kérdésre, vagyis arra, hogy a Második Lengyel Köztársa-
ság aláírta-e a trianoni békeszerződést, jóllehet ez volt a legkönnyebb. Az 
viszont, hogyan is viszonyultak Lengyelországban ehhez a hivatalos irat-
hoz 1920. június 4. után, még mindig nem teljesen világos és egyértelmű. 
Bízom benne, hogy az általam felsorolt érvek elegendőnek bizonyulnak, 
illetve, hogy egyfajta útmutatóul szolgálnak a magyar történészek szá-
mára. E vizsgálódások azonban a lengyelországi Trianon-kutatásnak még 
éppen csak a kezdetét képezik, így érthető módon előfordulhatnak benne 
bizonyos pontatlanságok és hiányosságok. Mindazonáltal szándékomban 
áll további kutatásokat végezni e téren és részletesebben utánanézni e 
kérdéskörnek a lengyel levéltárakban. Ezáltal okiratokhoz kívánok jutni, 
valamint világos és egyértelmű választ szeretnék találni arra a kérdésre, 
hogy a lengyel kormány jóváhagyta-e a trianoni békeszerződést, illetve, 
hogy a lengyelek elfogadták-e az abban megfogalmazott rendelkezéseket.

Mindent egybevetve, fontos, hogy emlékezzünk, és szem előtt tart-
suk, hogy a lengyel küldöttek cselekedetei nem jelentették azt, hogy a 
lengyel állam jóvá is hagyta a békediktátumot, hiszen Magyarországon is 
Drasche-Lázár Alfréd és Benárd Ágost aláírása csak egy bizonyos folya-
mat kezdetét jelentette, amely véglegesen csak 1921. július 31-én zárult 
le, amikor a Parlament alsóháza elfogadta és véglegesen jóváhagyta az 
1921. évi XXXIII. számú törvénycikket mint a magyar törvény részét. 
Hasonló folyamatnak kellett volna lezajlania Lengyelországban is, azzal 
a különbséggel, hogy – a magyarokkal ellentétben – a lengyelek nem 
voltak erre rákényszerülve. 1920 júniusa után azonban nem volt az az 
erő, amely hasonló lépés megtételére kényszeríthette volna a lengyel 
politikusokat. 

Ugyanakkor mégsem lehet annak a tényét tagadni, hogy a Párizsban 
jelenlevő lengyelországi küldöttek aláírták a békediktátumot. A lengye-
lek aláírása látható a hivatalos okiratokon is, amelyek mindenki számára 
hozzáférhetőek, sőt, még az interneten is. Egyszóval Lengyelország 
igenis aláírta a szerződést – szemben a Trianonról író lengyel történészek 
állításával –, azonban valószínűleg a közös barátságnak és a magyarok 
részéről a szükséghelyzetben számunkra nyújtott katonai segítségnek 
hatására a varsói kormány nem ismerte el a szerződést.  

Fordította: Fodor Áron Szabolcs


