
Rendszerváltó Archívum 2020/2 Trianon 100

14

w
w
w.
re
to
rk
i.h

u

Rajkort Miklós
A tragikomikus szereplőválogatás
A trianoni békediktátum aláíróinak története dióhéjban1

„A kocka eldőlt!1Alá fogjuk írni a békeszer-
ződést!”2 – jelentette ki 1920. május 
30-án, kevesebb mint egy hónappal a 
békediktátum tényleges aláírása előtt az 
1920. március 15-én kormányt alakító 
Simonyi-Semadam Sándor kormányfő. 
A magyar békedelegáció tagjai az év 
januári tárgyalásán szembesültek 
először a határtervezettel, amely ellen 
felkészülten, kész érvekkel tiltakoztak. A 
magyar fél minden tőle telhetőt megtett, 
hogy hasson a győztes hatalmak 

1 Az írás röviden mutatja be azt a néhány hetes kál-
váriát, amelyet a magyar politikának először kellett 
történelme során igazából megtapasztalnia: ki kel-
lett választani azokat a személyeket, akik aláírják 
1920-ban, a Nagy Háborút lezáró békeszerződést, 
mint a vesztes állam képviselői. Mindazonáltal 
érdemes megemlíteni, hogy a trianoni békeszerző-
dés jóval több volt, valamint, jóval eltérőbb volt az 
addigi békeszerződéseknél. Szinte a 20. századi vae 
victis-ként, kollektívan büntették a győztes államok 
a vesztes feleket, amely meghatározta az elkövet-
kező időszak politikáját. A magyar „aláírói casting” 
azonban komplexebb, vitákkal gazdagabb volt, az 
érvek ütköztetése során több államtitkár és minisz-
ter neve felmerült, mint potenciális személy. Az 
aláírói hosszú polémiát lásd bővebben: Vizi László 
Tamás: Ki legyen az aláíró? Vita a minisztertanács-
ban a trianoni békediktátum aláíróinak személyéről. 
Közép-Európai Közleményék, 2010/3. 109-132.

2 Kis Újság, 43. évf., 129. sz., 1930. június 8. 10.

vezetőire.3 Habár egy kis remény erejéig, 
de a delegáció – kiemelve Apponyi Albert 
ominózus beszédét, továbbá Teleki Pál 
„vörös térképét” – érvei nem leltek süket 
fülekre a párizsi konferencián: a magyar 
határtervezet kérdése kétszer is felmerült 
a britek és az olaszok részről.4 Azonban 
a francia Georges Clemenceau – kisebb 
vitát követően – rögvest leszavazta David 
Lloyd George és Vittorio Emanuele 
Orlando javaslatát, így a magyar dele-
gáció párizsi utazása csupán szimbo-
likus gesztus volt az antant részéről.

A honi politikusokban is óriási vitatár-
gyat képezett az aláírás kérdése: meg 
kellene-e tagadni a győztesek ajánlatát 
vagy akceptálni, majd ratifikálni kelle-
ne-e a békeszerződést? Maga a kormányfő 
– Apponyival és a külügyminiszterrel, 
Teleki Pállal karöltve – azt az álláspontot 
képviselte, hogy Magyarország esetében 
nem jöhet más szóba, csak a békedik-
tátum elfogadása. Simonyi-Semadam ezt 
azzal magyarázta a kormánytagoknak, 
hogy az elutasítás esetén, az antant 
fegyveresen lépne fel az ország ellen, 
szövetséges állam segítsége nélkül pedig 
Magyarország nem tudná azt kivédeni. 
A kormányon belül azonban nézetel-
térés bontakozott ki, a miniszterek közül 
nem mindenki dotálta a miniszterelnök 
javaslatát. Habár hosszas vita után, de 
a kormány elfogadta az aláírás tényét, a 
probléma ezzel azonban nemhogy véget 
ért, de a tetőfokára hágott: dönteni kellett 
az aláíró személyéről vagy személyeiről, 
ki kellett választani az ezeréves magyar 
történelem leghálátlanabb szereplőjét, 
szereplőit. 1920. május 10-ével elkez-
dődött egy hosszú, sok esetben tragiko-
mikus érvekkel teli politikai (elő)válogató.

3 Győri Szabó Róbert: A magyar külpolitika 1848-tól 
napjainkig. Helikon Kiadó, Budapest, 2011. 58.

4 Uo. 59.
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Az első név Apponyira esett, aki önként 
jelezte a kormánynak, hogy a minisz-
tertanács döntése esetén, vállalja az 
aláírást, azonban a külügyminiszter 
ellenezte a gróf személyét. Teleki azzal 
érvelt, hogy az 1920 januári békefeltéte-
lekben nem történtek számottevő válto-
zások, amelyek miatt 1920 januárjában 
Párizsba utazott Apponyi, mint a dele-
gáció meghatározó tagja, s egyben veze-
tője. Teleki továbbá azért sem tartotta 
szerencsésnek a magyar politika doyen-
jének részvételét, mert a gróf hathatós 
nemzetpolitikai attitűdje miatt, óriási 
depressziót váltana ki az elcsatolt terü-
leten élőkben, amennyiben neki kellene 
részt vennie az aláírói ceremónián.5 A 
tárcavezető mindazonáltal úgy vélte, 
hogy „házon belül” kell kiválasztani az 
aláírásra alkalmas személyt, szerinte 
csakis kormánytag láthatja majd el 
kézjegyével a békeszerződést, aki minisz-
teri rangban van.6 

A sors váratlan fordulata május 25-én 
következett be, amikor Simonyi-
Semadam a külügyminiszterre tett 
javaslatot. A kormányfő felvetése ellen 
a legnagyobb mértékben Apponyi Albert 
tiltakozott, aki kifejezetten károsnak 
tartotta, hogy az erdélyi Teleki vegyen 
részt a szerződés június 4-ei szente-
sítésénél. Apponyi azt az álláspontot 
képviselte, hogy „ha ezt a békeszer-
ződést egy erdélyi ember írná alá, úgy 
ez végzetes benyomást tenne az elsza-
kadt erdélyi részek magyarságának 
keretében”,7 akiket az új határtervezet 
értelmében, idegen államokhoz kíván az 
antant csatolni. Apponyi ezzel de facto 
kiszedett minden „aspiránst” a kalapból, 
akinek a származása, illetve a gyökerei 
nem az anyaországhoz köthetőek. Hiába 
Apponyi okfejtése, a miniszterelnök 
nem akart engedni a negyvennyolcból, 
és a május 27-ei kormányülésen ismé-
telten Teleki Pált javasolta a tria-
noni béke aláírására. Teleki mellé a 
5 Vizi László Tamás: Ki legyen az aláíró?: Vita a 

minisztertanácsban a trianoni békediktátum alá-
íróinak személyéről. Közép-Európai Közleményék, 
2010/3. 112.

6 Uo. 123.
7 Vizi i.m. 2010/3. 115.

kereskedelemügyi minisztert, Emich 
Gusztávot kérte fel, aki azonnal eluta-
sította Simonyi-Semadam Sándor javal-
latát. Emich jelezte a miniszterelnöknek, 
hogy korára való tekintettel nem bírná a 
hosszú utat Versailles-ig, illetve szeren-
csétlennek tartotta, ha mind a békeszer-
ződésen, mind pedig a francia-magyar 
szerződésen az ő neve és aláírása szere-
pelne.8 Emich bejelentette, amennyiben 
mégis őt választják, azonnal lemond 
a tisztségéről. Ferdinandy Gyula igaz-
ságügyi miniszter Benárd Ágost népjó-
léti minisztert indítványozta, mondván, 
kiválóan beszéli Benárd a francia nyelvet, 
ami marginális volt az aláírást illetően. 
A miniszterelnök végül Benárdra és 
Ferdinandyra tett indítványt, azonban 
egyik sem vállalta. Utóbbi kassai szüle-
tésére hivatkozva utasította el Simonyi-
Semadam javaslatát. A patthelyzet során 
vita merült fel arról is, hogy egy vagy két 
politikus utazzon-e Franciaországba. A 
külügyminiszter szerint nem lenne túl 
szerencsés, ha csupán egyetlen személy 
venne részt a június 4-ei eseményen és 
látná el kézjegyével az ország felosztását 
megtestesítő okmányt.

A Kis Újság 1930. június 8-án cikket jelen-
tetett meg „Az ezeréves magyarság kálvá-
riája. Emlékezés 1920. június 4-ikére (sic!). 
A tízéves trianoni erőszak eddig ismeretlen 
szörnyű részletei” címmel. A lap felidézte, 
hogy a május 30-ai minisztertanács úgy 
döntött, hogy a honvédelmi minisztert, 
Soós Károlyt, valamint a vallás- és közok-
tatási államtitkárt, Pekár Gyulát bízzák 
meg az aláírással. Soóssal a miniszterelnök 
telefonon konzultált a határozatról, mivel a 
tárcavezető nem tartózkodott akkor éppen 
a fővárosban. A honvédelmi miniszter nem 
utasította vissza a kormányfő felkérését, 
mert úgy gondolta, hogy személyét maga 
a kormányzó, Horthy Miklós javasolhatta. 
Hazatérése utáni első útja Horthyhoz 
vezetett, aki azonnal elvetette, hogy Soós 
vegyen részt az eseményen. A miniszter 
Horthy szavait tolmácsolva közölte a 
miniszterelnökkel, hogy lemond, ha mégis 
neki kellene Párizsba utaznia.9 

8 Uo.
9 Kis Újság, 43. évf., 129. sz., 1930. június 8. 10.
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Pekár Gyula a 30-ai ülés után még 
nem zárkózott el a párizsi „utazástól”, 
azonban másnap már nem kívánkozott 
az aláírók között szerepelni. A fordulatot 
apja hozta meg számára: a Kis Újság 
említett számából megtudható, hogy 
Pekár Imre nyomatékosan kijelentette 
államtitkár fiának, hogy átélte az 1848–
49-es szabadságharcot és a világosi fegy-
verletételt, de azt 82 évesen nem akarja 
megtapasztalni, hogy a saját fia írja alá 
Magyarország halálos ítéletét.10 Pekár 
apja továbbá kikötötte: amennyiben fia 
mégis elvállalná ezt a szerepet, akkor 
nem akarja Pekár Gyulát többet látni, s 
onnantól nem fogja fiának tartani.11 

Az idő fogytával a polémia kezdett eldur-
vulni és olykor tragikomikus mederbe 
terelődni. Szabó István tárca nélküli 
miniszter szintúgy Benárd személyét 
kezdeményezte a minisztertanácsnál, 
mondván: „a neve úgyis francia hang-
zású”,12 majd a kormánytagok sorra 
ajánlgatták a minisztertársaikat, ami 
óriási káoszt eredményezett az ülésen. 
Alig volt politikus az országban, akinek 
a neve nem merült volna már fel, a 
kalapba maga a kormányfő is bekerült, 
aki azonnal jelezte lemondását a jelö-
lése esetén.13 A meddő vitát észlelve, 
Teleki Pál nyomatékosította a jelenlé-
vőknek, hogy az antant erősebb poli-
tikai súllyal rendelkező személyeket 
vár Franciaországba, így csak arra 
érdemes jelöltek kerüljenek szóba. A 
miniszterelnök Benárdot és Telekit 
nevezte ki, azonban Teleki Pál személye 
ellen – a francia-magyar kapcsolatok 
miatt – Maurice Fouchet budapesti 
francia főmegbízott személyesen ágált 
Horthynál. Végül a miniszterelnök úgy 

10 Ha górcső alá vesszük a tudós, Pekár Imre szár-
mazását, nem lepődhetünk meg felháborodásán: 
felvidéki, rozsnyói születésüként arról a területről 
származott, amelyet az új határtervezet értelmé-
ben elcsatolnának Magyarországtól. Többek között 
ezért sem akarta, hogy a Pekár név szerepeljen a 
békeszerződés hivatalos okmányán.  

11 Kis Újság, 43. évf., 129. sz., 1930. június 8. 10.
12 Vizi László Tamás: Ki legyen az aláíró?: Vita a minisz-

tertanácsban a trianoni békediktátum aláíróinak sze-
mélyéről. Közép-Európai Közleményék, 2010/3. 116. 

13 Uo. 124.

döntött, hogy Soóst, Pekárt és Drasche-
Lázár Alfrédot kéri fel az aláírásra, 
személyüket Horthy is akceptálta.14 A 
konfrontáció még mindig nem zárult 
le, mert sem Soós, sem Pekár nem volt 
hajlandó vállalkozni e hálátlan szerepre. 
1920. május 31-én – az aláírás előtt öt 
nappal – sikerült végre pontot tenni a 
mondat végére, amikor is a kormányfő 
Benárd Ágost és Drasche-Lázár Alfréd 
rendkívüli és meghatalmazott követ 
neve mellett tette le végleg a voksát.15 A 
jelölést mindketten elfogadták,16 Benárd 
is úgy vélte, hogy valakinek muszáj 
Párizsba utaznia, azonban megjegyezte, 
hogy „olyan érzés fogja el, mintha rápa-
rancsolnának, hogy menjen rabolni 
és betörni.”17 Miután a „casting” sike-
resen lezárult, a magyar küldöttek még 
aznap, május 31-én, az esti órákban, a 
budapesti Keleti-pályaudvarról vonattal 
Franciaországba utaztak, hogy a – 
számunkra tragikus – ceremónián jelen 
lehessenek, és aláírják a Nagy Háború 
lezárását jelentő békeokmányt.18 

1920. június 4-én autóval érkezett a 
magyar delegáció a Versailles-i Nagy-
Trianon kastélyba, a járműben Benárd 
és Drasche-Lázár mellett ült Praznovszky 
Iván főtitkár, valamint – a győztesek 
részéről – Henry százados. Már a bejutás 
sem ment zökkenőmentesen, ugyanis a 
14 Uo. 122.
15 Az antant a megfelelő politikai súllyal rendel-

kező képviselőket várt a magyar féltől, azonban 
– éreztetve, hogy a győztesek kedvezőtlen ajánla-
tát nem kívánjuk elfogadni, hanem diktátumként 
értelmezzük – két, marginális politikus delegált 
Magyarország, ami akár súrolhatta is a diplomácia 
megsértésének lélektani mezsgyéjét.

16 Benárd neve nem egyszer merült fel, azonban 
egészen 1920. május 31-ig végig elutasította a fel-
kérést. Csupán május utolsó minisztertanácsi ülé-
sén – Horthy, Simonyi-Semadam és Teleki kérését 
akceptálva – vállalta a jelölését. Lásd bővebben: Vizi 
László Tamás: A trianoni békeszerződés magyar alá-
írói: Dr. Benárd Ágost és Drasche-Lázár Alfréd. In.: 
Közép-európai arcképcsarnokok, 20. század. Szerk.: 
Lukács István, Majoros István. ELTE-BTK, Új- és 
Jelenkori Egyetemes Történelmi Tanszék, Budapest, 
2018. 411.

17 Kis Újság, i.m.1930. június 8. 10.
18 Vizi László Tamás: A trianoni ceremónia. 

Emlékeztető, 2017/1-2. 26.
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francia csendőrtiszt alig akarta been-
gedni a magyar fél autóját. A Kis Újság 
cikke szerint Praznovszky igazat adott a 
csendőrtisztnek, és még meg is jegyezte, 
hogy „(...) Mi nem helyezünk súlyt arra, 
hogy aláírjuk a békeszerződést! Nem tesz 
semmit, ha nem engednek be! Gyerünk 
vissza!”19 Végül Henry ezredes meggyőző 
szavainak helyt adott a csendőrtiszt, és 
a magyar fél bebocsátást nyerhetett a 
békeszerződés aláírásának helyszínére.

Alexandre Millerand 16:30-kor hívatta 
be a magyar feleket, a zsúfolásig megtelt 
Tükörterembe elsőként Benárd Ágost 
lépett be. A helyiségben patkóalakú 
asztal körül foglaltak helyet a részt-
vevő államok képviselői, középen maga 
Millerand ült. Benárdot hellyel kínálta 
Millerand, aki – kifejezve az igazságtalan 
ítéletet és a tiltakozást – ezt elutasítva, 
állva, a dísztoll helyett rozsdás, puha-
fa-szárú tollal, félvállról írta alá a kisasz-
talon álló békeszerződést, majd pecsé-
telte meg a családi pecsétes gyűrűjével.20 
Benárdot Drasche-Lázár követte, majd 
együtt távoztak a kastélyból. Kifelé menet 
először tisztelgett a francia katonákból álló 
díszsereg a magyar delegációnak, hiszen 
hivatalosan békét kötött Magyarország 
a győztes országokkal, de egyben elvesz-
tette területének és lakosságának mintegy 
kétharmadát.

A nemzetgyűlés 1920 novemberében 
fogadta el a békeszerződést hivatalosan, az 
erről szóló 1921. évi XXXIII. törvénycikk21 
csak 1921. július 26-án – tehát a Bethlen-
kormány regnálása idején – került kihirde-
tésre és beiktatásra a törvényeink közé. A 
diktátum aláírása után, a miniszterelnök, 

19 Kis Újság, i.m. 1930. június 8. 10.
20 Uo.
21 1921. évi XXXIII. törvénycikk az Északamerikai 

Egyesült Államokkal, a Brit Birodalommal, 
Franciaországgal, Olaszországgal és Japánnal, továb-
bá Belgiummal, Kínával, Kubával, Görögországgal, 
Nikaraguával, Panamával, Lengyelországgal, 
Portugáliával, Romániával, a Szerb-Horvát-Szlovén 
Állammal, Sziámmal és Cseh-Szlovákországgal 1920. 
évi június hó 4. napján a Trianonban kötött békeszer-
ződés becikkelyezéséről. Ezer év törvényei. Elérhető: 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=92100033.tv  
(Utolsó letöltés ideje: 2020. június 15.)

Simonyi-Semadam Sándor 1920. június 
26-án benyújtotta lemondását, július 19-ig 
ügyvezető kormányként működött csak 
a kormány.22 Az aláírók közül Drasche-
Lázár Alfréd 1922-ben visszavonult a poli-
tikától,23 Benárd csak jóval később, ő még 
a Teleki-kormányban is tisztséget vállalt. 
A politikai ellenfelei folyamatosan bírálták 
Benárdot az 1920-as szerepe miatt, 1938-
ban Propper Sándor szociáldemokrata 
képviselő azzal vágott vissza Benárdnak a 
parlamentben, hogy „Benárd Ágoston írta 
alá a trianoni szerződést, amit ő nem tett 
volna meg.”24 Griger Miklóst 1935-ben be 
is perelte rágalmazásért és becsületsér-
tésért Benárd, mert a politikus választás 
előtti beszédiben megalapozatlanul azt 
hangoztatta, hogy a korábbi miniszter 
önként vállalkozott a diktátum aláírá-
sára. Griger a veszprémi járásbíróságon 
beismerte, hogy tényleges információja 
nem volt az aláírás előtti történésekről, és 
bocsánatkérés gyanánt, elégtétlelt aján-
lott fel a sértett Benárd részére, aki azt el 
is fogadta.25

Láthattuk, hogy micsoda komoly vita 
alakult ki az aláíró személyekről, a 
kormány egyik tagja sem akarta, hogy 
neve örökre ott szerepeljen a Szent István-i 
Magyarország halálos ítéletét tartalmazó 
békeszerződésen. Az idei centenáriumi 
évben kötelességünk az aláírók szemé-
lyét és szerepét is egyszer és mindenkorra 
tisztázni, leradírozni róluk a történelmi 
skarlát betűt, hiszen Benárd Ágostra és 
Drasche-Lázár Alfrédra osztotta a sors a 
magyar történelem leghálátlanabb, legfáj-
dalmasabb feladatát. Láthattuk, egyikőjük 
sem önként, főleg nem anyagi megfon-
tolások végett vállalkozott erre. Nehéz 
szívvel teljesítették a kötelességüket.

22 A sors fekete iróniája, hogy Simonyi-Semadam 
Sándor pont a trianoni békeszerződés aláírásának 
napján, június 4-én halt meg, 1946-ban.

23 Vizi László Tamás: Egy elfeledett magyar diplomata: 
Drasche-Lázár Alfréd. In.: A felfedező tudomány. 
Szerk.: Beszteri Béla. Széchenyi István Egyetem Kautz 
Gyula Gazdaságtudományi Kar, Győr, 2013. 7-8.

24 Budapesti Hírlap, 58. évf., 95. szám, 1938. április 29. 6.
25 Magyarország, 16. évf., 103. szám, 1935. május 7. 11.


