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100 éve történt – egy mozgalmas  
és sorsfordító esztendo: 1921

Szöveg: Dr. Hicz János, a Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozatának elnökségi tagja
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A bethleni konszolidáció kezdete
Az alábbiakban felidézzük az 1921-ben történt főbb politikai eseményeket, amelyek 
hosszú időre meghatározták az ország jövőjét.

1921-ben, Teleki Pál első miniszterelnöksége alatt az új rendszer tudatosan szakítani 
kívánt az előző forradalmakkal, azok visszatértét meg kívánta akadályozni. Ezt az is 
kifejezte, hogy a rendszer „ellenforradalminak” nevezte magát.

1921. április 6-án lépett hatályba az állami és társadalmi rend hatályosabb védelméről 
szóló törvény, amely ki akarta védeni, hogy „valamely társadalmi osztály kizárólagos 
uralmának erőszakos létesítésére irányuló mozgalmat vagy szervezkedést kezdemé-
nyezzen”. Az új társadalmi rend kidolgozása azonban már másra maradt. 

1921. április 14-én a vezércikk kérdése ez volt: „Gróf Teleki megy – Gróf Bethlen jön?”.

Teleki Pál miniszterelnök lemondása után ugyanis Horthy Miklós kormányzó Bethlen 
Istvánt kérte fel kormányalakításra. Rá várt a magyar történelem talán egyik leg-
nehezebb feladata: hogy az elődje által elkezdett politikai és gazdasági stabilizációt 
befejezze, Magyarországot talpra állítsa. A vesztes világháború, a forradalmak után 
megszállt és kifosztott ország, amely területének kétharmadát elvesztette, az elcsatolt 
részekről az anyaországba menekülők problémája – mindezek megoldása várt a kor-
mányra.

Bethlen István a kormány fő céljaként a politikai és gazdasági stabilitás megterem-
tését jelölte meg. „Olyan forrásból, ahol a miniszterelnök szándékait jól ismerik, gróf 
Bethlen István programmjáról a következő felvilágosításokat kaptuk” – írta a Pesti 
Hírlap 1921. április 15-én. A program:

1. A kormányzat tekintélyét helyreállítani és megszilárdítani.

2. A kormányzat iránya keresztény és nemzeti, de erős agrárius és demokrata  
szellemű.

3. A pénzügyi konszolidáció.

4. A földbirtokreformnak komoly és erélyes végrehajtása.

5. Egészségesebb alapokra fektetni a politikai és parlamenti viszonyokat (Bethlen 
egységes pártot akar teremteni a pártfrakciók helyett).

6. Új választójogi törvény elkészítése.

Ezek a programpontok egyenként is komoly kihívást jelentettek, együttesen pedig kü-
lönösen ambiciózus kormányzati tervet alkottak. Bethlen és kormánya energikusan 
kezdett bele célkitűzéseinek megvalósításába.

A kormány tevékenységét korlátozta ugyanakkor, hogy fennhatósága ekkor még nem 
a trianoni döntés alapján megmaradt területek egészére terjedt ki, ugyanis a Magyar-
országnak ítélt baranyai-bajai területeket a szerb hadsereg tartotta ellenőrzése alatt. 
A kormány sokadik átiratára a nagykövetek tanácsa április 27-i ülésén utasította 
a szerbeket, hogy a megszállt magyar területeket a trianoni békeszerződés érvénybe 
lépésekor adja át Magyarországnak. Érdekesség, hogy a helyi szocialisták, a korábbi 
Károlyi-kormány és a Tanácsköztársaság egyes ott élő vezetői nem akartak Magyar-
országhoz visszakerülni, inkább szerb védelem alá helyezkedtek volna, ezért kikiál-
tották a Baranya-bajai Szerb–Magyar Köztársaságot. Nyolc nap után összeomlott ez 
a senki által el nem ismert állam. Párhuzamként megemlíthetjük az 1921 októberé-

Bethlen István (forrás: https://
erettsegi.com/tetelek/tortenelem/
a-bethleni-konszolidacio/)
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ben létrehozott Lajtabánság államot, azzal a lényeges 
különbséggel, hogy Lajtabánság az Ausztriának ítélt 
területeket szerette volna Magyarországhoz visszacsa-
tolni.

A Bethlen-kormányra maradt a trianoni békediktátum 
magyar jogrendbe való beillesztése is. 1921. július 31-én 
jelent meg a Budapesti Közlönyben, gyászkeretben 
az 1921. évi XXXIII. törvénycikk a trianoni békeszerző-
dés életbe léptetéséről, hivatalos kihirdetéséről. 

1921. december 14. és 17. között népszavazást tartottak 
Sopronban és környékén arról, hogy Magyarországhoz 
vagy Ausztriához tartozzon-e ez a terület. A többség 
Magyarországhoz kívánt tartozni, emiatt kapta meg 
Sopron a közismert „civitas fidelissima” (a leghűsége-
sebb város) címet. 

„Sikerült oly egyetértést teremteni, amely a felmerült 
kérdéseknek kölcsönös megnyugvást előidéző módon 
való megoldását lehetővé teszi” – jelentette ki Bethlen 
István az 1921. december 22-ei ún. Bethlen-Peyer pak-
tumról. Ezzel, ha korlátok közt is, de a szociáldemok-
raták visszatérhettek a politikai életbe, a munkásság 
képviselői bekerülhettek a parlamentbe is.

Bár Bethlen kormánya 10 év kormányzás után megbu-
kott, a politikai célkitűzéseit maradéktalanul meg-
valósította. Sőt, az 1921-ben megfogalmazott fenti 
programpontok alapján létrejött főbb alapok a Horthy-
rendszerben is mindvégig működtek – több mint 20 
évig.

Forrás: 
Arcanum Digitális Tudománytár felhasználásával.
1. Népszava Budapest, 1921. április 14. 1. oldal. 

XLIX. évfolyam 78. szám.
2. Budapesti Közlöny 1921. július 31. 168. szám. 

Rendkívüli kiadás. 1. oldal.
3. Pesti Hírlap, Budapest, 1921. június 7. XLIII. 

évfolyam 122. szám 1. oldal.
4. Rubicon: Tarján M. Tamás: 1921. augusztus 

14. A Baranya-bajai Szerb–Magyar Köztársaság 
kikiáltása. 

 http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1921_
augusztus_14_a_baranya_bajai_szerb_magyar_
koztarsasag_kikialtasa/ 

5. Pesti Napló, Budapest, 1921. december 23. 72. 
évfolyam 288. szám 1. oldal.

6. Rubicon: Tarján M. Tamás: 1921. december 
22. A Bethlen-Peyer-paktum aláírása. http://
www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1921_
december_22_a_bethlen_peyer_paktum_
alairasa/ 

7. 1921. évi III. törvénycikk az állami és társadalmi 
rend hatályosabb védelméről.  
https://bit.ly/2QezdUL

A Bethlen-kormány (forrás: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bethlen-korm%C3%A1ny_1921-8.JPG)
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http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1921_augusztus_14_a_baranya_bajai_szerb_magyar_koztarsasag_kikialtasa/
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1921_december_22_a_bethlen_peyer_paktum_alairasa/
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1921_december_22_a_bethlen_peyer_paktum_alairasa/
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1921_december_22_a_bethlen_peyer_paktum_alairasa/
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1921_december_22_a_bethlen_peyer_paktum_alairasa/
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Az 1867-es kiegyezést követően a Habsburg Biroda-
lom és a Magyar Királyság összeolvadásával létrejött 
az Osztrák–Magyar Monarchia. Ez a döntés átformálta 
az egész magyar gazdaságot, társadalmat és politi-
kai hozzáállást. A gazdasági fejlődésből sajnos sok 
feszültség alakult ki, így, hogy ezeket oldani tudják, 
az 1896-os esztendőre a Monarchia vezetése egy olyan 
rendezvénysorozatot szervezett, ami által meg lehetett 
ünnepelni az ország ezeréves fennállását, valamint 
a politikai pártok közötti feszültséget is háttérbe lehe-
tett szorítani.

A milleniumi évet 1895 szilveszter éjszakáján az egy-
szerre megszólaló harangok zúgása köszöntötte, illetve 
1896 áprilisában a Parlament törvénybe is iktatta 
az esemény méltó ünneplését. Ennek hatására ebben 
az évben számos beruházást adtak át, amivel Budapest 
hírnevét és turisztikai értékét növelni tudták, mint 
például a földalatti vasutat, az akkori Ferencz József 
hidat, valamint a Nagykörutat. Erre az évre készült el 
a Vígszínház épülete, az Országház kupolacsarnoka, 
valamint a Kúria épülete és még számos más értékes 
emlékmű.

Az ünnepségsorozat fő eseménye, a Városligetben 
megrendezett kiállítás 1896. május 2-a és november 3-a 
között volt megtekinthető, melynek célja nem pusz-
tán a múlt bemutatása volt, hanem az ország jövőjét is 
reprezentálni kívánta. A kiállítás ügyeinek intézésére 
Országos Bizottságot kértek fel, valamint a Kiállítási 
Igazgatóság felelt azért, hogy az impozáns tárlatot ne 
csak itthon, hanem külföldön is népszerűsítsék.

A kiállítás megnyitására 125 évvel ezelőtt került sor, 
vagyis 1896. május 2-án. Ferenc József a Városliget-
ben felállított ünnepi sátorban, a kereskedelemügyi 
miniszter ünnepi beszéde után, a magyar miniszterek, 
főméltóságok és külföldi diplomaták előtt nyitotta 
meg a rangos eseményt. A Himnusz elhangzása után 
az uralkodó saját maga is megszemlélhette, hogy 
milyen színes forgatag található a ligetben. Az azonos 
témakört érintő tárlatokat egy pavilonban mutatták be. 
Már fentebb említettem, hogy a kiállítás tematikáját 
tekintve a múltat és a jövőt kívánta bemutatni, így ez 
alapján két részre osztották: a Széchenyi-szigeten és 
a Vajdahunyad várában mutatták be a Történelmi kiál-
lítást, míg a Jelenkori kiállítást az Iparcsarnokban és 
az ahhoz közel eső szabad területen rendezték be. Ezt 
a két részt egy híd kötötte össze, ezzel is szimbolikusan 
jelezve, hogy a résztevevő két idősíkot tekint meg, ezek 
áthidalásához nyújt segítséget ez a híd. A kiállítás része 
volt a zenepavilon is, ahonnan a zárás után is muzsi-
kaszót lehetett hallani, illetve a Néprajzi Falu, ami 

Harangzúgással kezdodött minden… 
A milleniumi ünnepségek 125. évfordulója alkalmából

Szöveg: Hrubiák Laura, történelem–magyar szakos tanárjelölt (PPKE BTK Vitéz János Tanárképző Központ)

A Millenniumi Országos Kiállítás plakátja (forrás: Wikipédia)

A megnyitás napja (forrás: Wikipédia)
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az első magyar skanzen is volt egyben. Olyan pavilonok 
is húzódtak még a főbejárat mentén, amelyek Budapest 
történetével, a gasztronómiával, gyermekneveléssel, 
egészségüggyel, művészettel, iparral és bányászattal is 
foglalkoztak többek között. Ezeket a kiállítókat a kiál-
lítás végén díjakban és kitüntetésekben részesítették, 
ami hatalmas dicsőségnek számított. Nemcsak a kiál-
lítás területén volt alkalom a szórakozásra, hanem a lá-
togatók a mai Vidámpark területén a török kori Buda 
életébe is betekintést nyerhettek, valamint számos 
jelmezes felvonulást és mulatságot szerveztek az egész 
város területén.

Az esemény este az Operaházban folytatódott, ahol 
előadták Erkel Ferenc: István király című művét. 
Az események másnap, május 3-án folytatódtak Budán, 
a Nagyboldogasszony-templomban, ahol 11 órakor 
kezdődött az ünnepi szentmise, melyet Vaszary Kolos 
esztergomi érsek (1891–1912) és bíboros celebrált.

A májusi események után Ferenc József és felesége, 
Erzsébet koronázásának 29. évfordulójáról is megemlé-
keztek június 6–8. között, amely során a Szent Koronát 
és a koronázási jelvényeket mindenki megtekinthet-
te a Nagyboldogasszony-templomban. Az ünnepség 
kezdőnapján a király letette a Budavári Palota nyugati 
szárnyának (a mai kor embere Országos Széchényi 
Könyvtárként ismeri) alapkövét, majd a következő na-
pon Ferenc József a főispánokat és a fővárosi küldött-
séget fogadta a Budai Várban. A háromnapos esemény 
zárásaként, június 8-án díszmenet indult a Vérmezőről 
egészen a Budai Várig, majd a koronázási ékszereket 
az Országházba szállították, és az újonnan átadott ku-
polateremben ünnepi ülést tartottak. Ennek végeztével 
a koronázási jelvényeket kiállították az Országház lép-
csőjén. A díszmenet ekkor kétfelé vált, az egyik csoport 
visszahaladt a Lánchídon keresztül a Vérmezőig, míg 
a menet másik része a Budai Várba ment, hogy részt 
vegyenek a Magyar Országgyűlés hódolatán Ferenc 
Józsefnek, amit a Királyi Palota nagytermében rendez-
tek. A hagyományokhoz megfelelően ez a háromnapos 
esemény is színházi előadással zárult, amit a résztve-
vők a Nemzeti Színházban tekinthettek meg.

Ez az év a magyarok számára maga volt az álom és 
a szimbolikus béke jelképe. Egy ünnepélyes harangszó 
indította el ezt a fenséges ünnepségektől hemzsegő és 
káprázatos 1896-os esztendőt, ami szilveszter estéjén 
ért véget. Az a harangszó, ami akkor kondult meg, az új 
év emberének egy sokkal komorabb, mulatságoktól és 
csodálatos látványvilágtól mentes világot mutatott.
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