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A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA 

az 1920-as trianoni békeszerződés

aláírásának évfordulója

JÚNIUS 4. 

NEMZETI EMLÉKNAP

MAGYARORSZÁGON



A 2010. ÉVI XLV. TÖRVÉNY

Az ORSZÁGGYŰLÉS a törvény elfogadásával kinyilvánította:

„a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és 

közössége része az egységes magyar nemzetnek,

melynek államhatárok feletti összetartozása valóság,

s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának 

meghatározó eleme”.



JUHÁSZ GYULA: TRIANON
(RÉSZLET)

Nem kell beszélni róla sohasem,

De mindig, mindig gondoljunk reá. 

Mert nem lehet feledni, nem, soha, 

Amíg magyar lesz és emlékezet, 

Jog és igazság, becsület, remény, 

Hogy volt nekünk egy országunk e földön,

Melyet magyar erő szerzett vitézül, 

S magyar szív és ész tartott meg bizony. 

Egy ezer évnek vére, könnye és 

Verejtékes munkája adta meg 

Szent jussunkat e drága hagyatékhoz.

És nem lehet feledni, nem, soha, 

Hogy a mienk volt a kedves Pozsony, 

Hol királyokat koronáztak egykor, 

S a legnagyobb magyar hirdette hévvel, 

Nem volt, de lesz még egyszer Magyarország!

És nem lehet feledni, nem, soha,”



1920. JÚNIUS 4.

A trianoni békeszerződést (trianoni békediktátum) az első

világháborút lezáróan, 1920. június 4-én írták alá

a franciaországi Versailles-hoz tartozó Nagy-Trianon-kastélyban.

Ennek következtében Magyarország elveszítette

területének és lakosságának mintegy kétharmadát.



VIDEÓ: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=EFG5KWZK4RW

https://www.youtube.com/watch?v=efg5kWzk4rw


ELCSATOLT TERÜLETEK



TRIANON!
NEKÜNK EZ A SZÓ ÉS MINDAZ,  AMI HOZZÁ KAPCSOLÓDIK,

MAGA A BALSORS, A GYÁSZ ÉS A MEGALÁZÁS JELKÉPE



GRÓF APPONYI ALBERT

A gróf Apponyi Albert által vezetett 

magyar delegáció hosszas munka után, 

Teleki Pál „vörös térképével”, etnikai, 

néprajzi, történelmi munkák és érvek 

tucatjával érkezett meg 1920 

januárjában Párizsba – mindhiába.



APPONYI ALBERT BESZÉDE

Beszéde elején kifejtette a győztes hatalmaknak: "(...) tétovázás nélkül nyíltan
kimondom, hogy a békefeltételek, úgy amint Önök szíveskedtek azokat nekünk
átnyújtani, hazám számára lényeges módosítások nélkül
elfogadhatatlannak látszanak".

„A világtörténelem egyik legjelentősebb beszédével érvelt 100 évvel
ezelőtt gróf Apponyi Albert a trianoni diktátum ellen,”
„Beszédével mégis ki akarta hozni a lehetetlen helyzetből, amit csak lehetett, hisz
elismerte, hogy a vesztesnek fizetnie kell,”

(Raffay Ernő – történész)



ÖSSZETARTOZUNK!

„AMÍG AZ EMBERNEK

DOLGA VAN A FÖLDÖN, ÉL.”

(MÁRAI SÁNDOR)



SZÉP ERNŐ: FELHŐ
Megláttam egy felhőt

Szép viola felhőt

Olyan volt, olyan volt

Mint a boldog álom,

Szoboszlai kenyér

A hetivásáron,

Gyenge domb a pusztán,

Koszorú a bálon,

Olyanforma felhő,

Olyan teljes forma,

Mint az a te orcád

Teljes Magyarország.

Néztem azt a felhőt,

Halványodó felhőt,

Megállottam, néztem

Odafent az égen,

A rózsás, a füstös

Alkonyatvidéken,

Úgy fájt az én szívem,

Ahogy nem fájt régen,

Néztem azt a felhőt,

Míg a magas szelek

Széthúzták, elhordták,

Volt, nincs Magyarország.



VIDEÓ: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=_JJ2ZGD58AC

https://www.youtube.com/watch?v=_jj2ZGD58ac


EMLÉKEZZÜNK,
NE FELEDJÜK SOHA!



„AMI ÖSSZEKÖT BENNÜNKET,

MINDIG ERŐSEBB ANNÁL,

MINT AMI ELVÁLASZT.”



VIDEÓ: A MAGYAROK VILÁGHIMNUSZA 
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=S-OAI0OZF3W

https://www.youtube.com/watch?v=S-Oai0OzF3w

