
A magyar külpolitika a két világháború között 

Év-szám Esemény személy Jelentőség 

1920-21 közeledési kísérlet Bethlen, Teleki, 
Horthy 

a lengyel-magyar-ro-mán francia-magyar, magyar-csehszlovák közeledési kísérletek nem járnak sikerrel 

1921  Horthy, Teleki, 
Gömbös 

 
Létrejön a kisantant, amelynek célja Magyarország …………………………………………………. 

1922  Bethlen Magyarország nemzetközi elszigeteltsége ………………………………………………….. 

1923-1924  Bethlen Magyarország nemzetközi kölcsönért folyamodik, és megkapja. A kibocsátás feltétele a trianoni határok …………………………………………. elismerése. 

1925-26 frankhamisítási 
botrány 

Windischgrätz Lajos 
herceg,  

sikertelen kísérlet, Teleki Pál és Bethlen István is érintett 

1926 Horthy mohácsi 
beszéde 

Horthy Közeledés …………………………………………….-hoz. 

1927 Mo. helyszíni ka-
tona-i ellenőrz vége 

 Magyarország mozgástere bővül, nyíltabb és aktívabb külpolitika válik lehetővé (pl. szentgotthárdi fegyverszállítási botrány) 

1927  Bethlen, Horthy, 
Mussolini 

Musssolini Jugoszláviával szemben keres szövetségest. Titkos záradékaként Mussolini ígéretet tett, hogy a Monarchia hadserege Olaszországban maradt  
 
…………………………………………………….. egy részét konspiratív módon Magyarországnak juttatja. 

1927.   Lord Rothermere A Daily Mail c. lapban – Hungary’s place in the Sun.- Etnikai elvű…………………… kezdeményez - nemzetközi feltűnést kelt, létrejön a Magyar Revíziós Liga 

1930 véget ér az ún. 
optáns-per 

Bethlen Magyarország és Románia közti per – amiatt, hogy minden olyan birtokot ………………………………………………………………………… nélkül kisajátítottak, akik a 
háború után a magyar állampolgárságot választották (optálták). A trianoni szerződés és a ……………………………………………….. kötelezettségek alapján az egykori 
földbirtokosok és képviselőjükként a magyar állam kártérítést követeltek Romániától – nemzetközi bírósági ítélet vált szükségessé, amelyet a hágai és a 
párizsi konferencián hirdettek ki.  Az optáltaknak kártérítést ítéltek meg, a román kormányt kártérítés megfizetésére kötelezték. 

1933   Az első európai kormányfő Hitler kinevezését követően. 

1934  Gömbös, Hitler 
Kánya Kálmán 

enyhít a magyar ………………………………………………………………….. értékesítési gondjain, Németország részesedése a magyar kivitelből egy év alatt 
megkétszereződött (11-ről 22%-ra), 1937-re 42%. (1931 – német-magyar kereskedelmi egyezmény) 

1934  Gömbös, Mus-solini, 
Kánya K. 

kereskedelmi kapcsolatok erősítése, politikai együttműködés, Mo. pozíciói javulnak a kistantanttal szemben, mérsékli a …………………………………………………….. 
túlsúlyt. 

1934 diplomáciai viszony 
a Szovjetunióval 

Gömbös, Kánya  A 20-as években a Szu a versailles-i rendszer destabilizációjára törekedett, de a 30-as években inkább a nyugati hatalmakhoz közeledett No-gal szemben, a 
revizionizmus szempontjából nincs nagy jelentősége. 

1938 Bledi egyezmény Benes, Imrédy Béla Feltételes megállapodás a kisantanttal – a kisantant elismeri Magyarország fegyverkezési egyenjogúságát. Magyarország cserébe lemond az 
………………………………………………………………………….. alkalmazásáról. Az egyezmény soha nem lépett életbe. 

1938 Kieli találkozó Imrédy, Horthy, Hitler Imrédy és Horthy visszautasítja Hitler ajánlatát, hogy s a Szlovákia elleni katonai támadás fejében felajánlotta nekik a régi Felső-Magyarországot. Horthy és 
Imrédy azonban nem vállalta az agent provocateur szerepét. Hitlert ez annál is inkább felbőszítette, mert éppen a kieli találkozó alatt, augusztus 23-án 
jelent meg az a sajtóközlemény, amely hírül adta, hogy a Magyarország és a kisantant között 1937 eleje óta zajló tárgyalások eredményeként feltételes 
megállapodást írtak alá.  

1938. 
november 
2.  

 Kánya Kálmán, 
Imrédy Béla 

………….-t, Nyitrát és e két város környékét Szlovákiánál hagyta, Kassát, …………………., ……………….. és környéküket viszont Magyarországnak adta. Ezzel 11 927 
km2-nyi terület került vissza Magyarországhoz 1 millió 60 ezer főnyi lakossal. A volt Felvidék déli szegélyének visszatérését a magyar közvélemény kitörő 
lelkesedéssel fogadta. Hitler szerint a magyarok „túl sokat akarnak" és „túl olcsón". A bécsi döntés körülményei nyilvánvalóvá tették, hogy a további 
revízióhoz Németország támogatása elengedhetetlen. A kormány, amelyet ekkor Imrédy Béla vezetett, 1938– 39 fordulóján több lépéssel igyekezett 
demonstrálni németbarátságát. November végén engedélyezte a német kisebbség náci jellegű szervezetének, a Volksbundnak a megalakítását, majd 
januárban bejelentette Magyarország kilépési szándékát a ………………………………..ből és csatlakozási óhaját az ………………………………………… paktumhoz. 

1939. 
március 15.  

 Teleki, Hitler,  1939. március 10-én – az új miniszterelnök, Teleki Pál javaslatára dönt, hogy ………………………………………….-t katonai akció keretében akár német beleegyezés 
nélkül is visszafoglalja. A magyar hadsereg – kisebb harcok árán – 1939. március 15. és 18. között foglalta el, ugyanakkor, amikor a Wehrmacht a 
……………………………………………………………………….. területeket, s amikor a ………………………………………………………………………………………. Köztársaság megalakult. Az 
ily módon visszakerült terület nagysága ismét 12 ezer km2-t, lakóinak száma pedig csaknem 700 ezer főt tett ki. Eltérően azonban az 1938-as 
területgyarapodástól, az itt élők túlnyomó többsége, mintegy 70– 75%-a nem magyar, hanem ruszin (ukrán) nemzetiségűnek vallotta magát. A magyarok 
számaránya nem tett ki többet 10 (1941-es magyar adat), illetve 5%-nál (1930-as csehszlovák adat). 

 

 



A magyar külpolitika a két világháború között 

Év-szám Esemény személy Jelentőség 

1920-21 lengyel-magyar-román 
francia-magyar 
magyar-csehszlovák 
közeledési kísérlet 

Bethlen, Teleki, 
Horthy 

nem járnak sikerrel 

1921  Horthy, Teleki, 
Gömbös 

Létrejön a kisantant, amelynek célja Magyarország elszigetelése. 

1922  Bethlen Magyarország nemzetközi elszigeteltsége oldódik. 

1923-1924  Bethlen Magyarország nemzetközi kölcsönért folyamodik, és megkapja. A kibocsátás feltétele a trianoni határok érvényességének elismerése. 

1925-26 frankhamisítási botrány Windischgrätz 
Lajos herceg,  

sikertelen kísérlet, Teleki Pál és Bethlen István is érintett 

1926 Horthy mohácsi 
beszéde 

Horthy Közeledés Jugoszláviához. 

1927 Mo. helyszíni katonai 
ellenőrzésének vége 

 Magyarország mozgástere bővül, nyíltabb és aktívabb külpolitika válik lehetővé (pl. szentgotthárdi fegyverszállítási botrány) 

1927  Bethlen, 
Horthy, 
Mussolini 

Musssolini Jugoszláviával szemben keres szövetségest. Titkos záradékaként Mussolini ígéretet tett, hogy a Monarchia hadserege Olaszországban maradt 
fegyverzetének egy részét konspiratív módon Magyarországnak juttatja. 

1927.  Lord Rothermere cikke  Lord 
Rothermere 

A Daily Mail c. lapban – Hungary’s place in the Sun.- Etnikai elvű revíziót kezdeményez - nemzetközi feltűnést kelt, létrejön a Magyar Revíziós Liga 

1930 véget ér az ún. optáns-
per 

Bethlen Magyarország és Románia közti per – amiatt, hogy minden olyan birtokot kártalanítás nélkül kisajátítottak, akik a háború után a magyar állampolgárságot 
választották (optálták). A trianoni szerződés és a kisebbségvédelmi kötelezettségek alapján az egykori földbirtokosok és képviselőjükként a magyar állam 
kártérítést követeltek Romániától – nemzetközi bírósági ítélet vált szükségessé, amelyet a hágai és a párizsi konferencián hirdettek ki.  Az optáltaknak 
kártérítést ítéltek meg, a magyar kormányt pótlólagosan 13,5 mrd aranykorona fizetésére kötelezték. 

1933   Az első európai kormányfő Hitler kinevezését követően. 

1934  Gömbös, Hitler 
Kánya Kálmán 

enyhít a magyar mezőgazdaság értékesítési gondjain, Németország részesedése a magyar kivitelből egy év alatt megkétszereződött (11-ről 22%-ra), 1937-
re 42%. (1931 – német-magyar kereskedelmi egyezmény) 

1934  Gömbös, 
Mussolini 
Kánya Kálmán 

kereskedelmi kapcsolatok erősítése, politikai együttműködés, Mo. pozíciói javulnak a kistantanttal szemben, mérsékli a német túlsúlyt. 

1934 diplomáciai viszony a 
Szovjetunióval 

Gömbös, Kánya  A 20-as években a Szu a versailles-i rendszer destabilizációjára törekedett, de a 30-as években inkább a nyugati hatalmakhoz közeledett No-gal szemben, a 
revizionizmus szempontjából nincs nagy jelentősége. 

1938 Bledi egyezmény Benes, Imrédy 
Béla 

Feltételes megállapodás a kisantanttal – a kisantant elismeri Magyarország fegyverkezési egyenjogúságát. Magyarország cserébe lemond az erőszak 
alkalmazásáról. Az egyezmény soha nem lépett életbe. 

1938 Kieli találkozó Imrédy, Horthy, 
Hitler 

Imrédy és Horthy visszautasítja Hitler ajánlatát, hogy s a Szlovákia elleni katonai támadás fejében felajánlotta nekik a régi Felső-Magyarországot. Horthy és 
Imrédy azonban nem vállalta az agent provocateur szerepét. A Führert ez annál is inkább felbőszítette, mert éppen a kieli találkozó alatt, augusztus 23-án 
jelent meg az a sajtóközlemény, amely hírül adta, hogy a Magyarország és a kisantant között 1937 eleje óta zajló tárgyalások eredményeként feltételes 
megállapodást írtak alá.  

1938. 
november 
2.  

 Kánya Kálmán, 
Imrédy Béla 

Pozsonyt, Nyitrát és e két város környékét Szlovákiánál hagyta, Kassát, Ungvárt, Munkácsot és környéküket viszont Magyarországnak adta. Ezzel 11 927 
km2-nyi terület került vissza Magyarországhoz 1 millió 60 ezer főnyi lakossal. Az 1. bécsi döntést és a volt Felvidék déli szegélyének visszatérését a magyar 
közvélemény kitörő lelkesedéssel fogadta. Hitler szerint a magyarok „túl sokat akarnak" és „túl olcsón". A bécsi döntés körülményei nyilvánvalóvá tették, 
hogy a további revízióhoz Németország támogatása elengedhetetlen. A kormány, amelyet ekkor Imrédy Béla vezetett, 1938– 39 fordulóján több lépéssel 
igyekezett demonstrálni németbarátságát. November végén engedélyezte a német kisebbség náci jellegű szervezetének, a Volksbundnak a megalakítását, 
majd januárban bejelentette Magyarország kilépési szándékát a Népszövetségből és csatlakozási óhaját az antikomintern paktumhoz.  

1939. 
március 15.  

 Teleki, Hitler,  1939. március 10-én – az új miniszterelnök, Teleki Pál javaslatára dönt, hogy Kárpátalját katonai akció keretében akár német beleegyezés nélkül is 
visszafoglalja. A magyar hadsereg – kisebb harcok árán – 1939. március 15. és 18. között foglalta el Kárpátalját, ugyanakkor, amikor a Wehrmacht a cseh– 
morva területeket, s amikor a Szlovák Köztársaság megalakult. Az ily módon visszakerült terület nagysága ismét 12 ezer km2-t, lakóinak száma pedig csaknem 
700 ezer főt tett ki. Eltérően azonban az 1938-as területgyarapodástól, az itt élők túlnyomó többsége, mintegy 70– 75%-a nem magyar, hanem ruszin (ukrán) 
nemzetiségűnek vallotta magát. A magyarok számaránya nem tett ki többet 10 (1941-es magyar adat), illetve 5%-nál (1930-as csehszlovák adat). 

 


