Evidenčný list pamätihodnosti mesta

PET – 2 – 8

Mesto: Bratislava
Mestská časť: Petržalka
Adresa:
Adresa popisom:
Typ pamätihodnosti: nehmotná
Názov pamätihodnosti: pamätný dátum – 4.6.1920 – Trianonská dohoda - nové hranice
Petržalky ako súčasti Československa

Zmluva bola podpísaná vo Veľkom Trianone
Popis:

Konečné hranice Československa po prvej svetovej vojne určila až Trianonská dohoda, ktorú
prijali zástupcovia Československa i Maďarska 4. júna 1920 v zámku Grand Trianon pri
Paríži. Maďarskú delegáciu viedol gróf Albert Apponyi, zástanca politiky veľkého Uhorska.
Spojenci však maďarské argumenty neuznali. K zmene hraníc však nakoniec došlo, a to
oklieštením územia dovtedajšieho Československa. Modifikovala sa však iba hranica od Ipľa
na východ, ktorá bola pôvodne južnejšie.
Maďarský gróf Apponyi zmluvu za Maďarsko nepodpísal, legitímnou cestou ho nahradili
minister Ágoston Bernárd a vyslanec Alfréd Drasche-Lázár. Za slovenskú stranu ju podpísal
vtedajší minister zahraničných vecí Eduard Beneš a československý veľvyslanec vo
Francúzsku Štefan Osuský. Trianonská mierová zmluva bola len deklaratórna; hranice, v tej
podobe, ako ich opisovala (až na menšie výnimky), totiž stanovila už Najvyššia rada
spojencov vo svojom uznesení z 12. júna 1919. Zmluvou boli potvrdené hranice Maďarska s
Rakúskom, Česko-Slovenskom, Rumunskom a Juhosláviou. Maďarsko zároveň definitívne
uznalo úplnú nezávislosť Česko-Slovenska, vrátane Podkarpatskej Rusi. Maďarsko sa vzdalo
všetkých nárokov na územia mimo určených maďarsko - česko-slovenských hraníc. Komisia
zložená zo siedmich členov, piatich zástupcov mocností, jedného zástupcu Česko-Slovenska a
jedného zástupcu Maďarska, bola vytvorená, aby vytýčila hranice s Maďarskom. Československý štát sa zaviazal, že v Bratislave na pravom brehu Dunaja (na území dnešnej
Petržalky) nepostaví žiadne vojenské stavby. Maďarsko bolo tiež zaviazané zaplatiť ČeskoSlovensku vojnové reparácie. K drobným zmenám hraníc, napríklad aj s Poľskom, došlo i
neskôr. Trianonská dohoda sa však považuje za oficiálne platnú a legitímne nespochybniteľnú

zmluvu s medzinárodnou akceptáciou. I keď je pravda, že rozdelila veľa slovenských i
maďarských rodín.
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