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1900



1914. július 28.

Az Osztrák-Magyar Monarchia 
hadat üzen Szerbiának

1919. március 21.

Kikiáltják a 
Tanácsköztársaságot

1918. október 30. 

Kitör az őszirózsás 
forradalom

1910



1927. január 1.

Bevezetik az új pénznemet,  
a pengőt

1920. június 4. 

Magyarország aláírja a 
trianoni békeszerződést

A versailles-i Trianon-palotában aláírt béke-
szerződés értelmében a történelmi Magyaror-
szág területének kétharmadát a szomszédos 
államokhoz csatolták, aminek következtében 
a magyarság harmada, több mint 3 millió fő 
idegen fennhatóság alá került. Bár az új ha-
tárok közé szorított Magyarország – miután 
lakóinak 92%-a magyar volt – nemzetállammá 
vált, a béke komoly ellentéteket szított Ma-
gyarország és a szomszédos országok között.

1920



1931. augusztus 24.

Bethlen István lemond

1938. május 29.

Hatályba lép az első 
zsidótörvény

1932. október  25.

Nemzeti Munkatervében 
Gömbös meghirdeti az 
„öncélú magyar államot”

1938 november 2.

Az első bécsi döntéssel 
megkezdődik a területi 
revízió

1930



1943. január 12.

A 2. magyar hadsereg 
megsemmisül a Don-kanyarban 

1945. április 4.

Szovjet közlemény jelenti be 
Magyarország területének 
elfoglalását

1946. augusztus 1.

Bevezetik a forintot

1947. február 10.

Magyarország aláírja a párizsi 
békeszerződést

1947. június 1. 

Nagy Ferenc miniszterelnököt 
félreállítva a kommunisták 
átveszik a hatalmat

1949. augusztus 20.

Életbe lép Magyarország 
sztálinista alkotmánya

1944. március 19.

Magyarországot megszállják 
a németek

1944. október 15.

Szálasi bejelenti a háború 
folytatását a németek oldalán

1941. június 26.

Kassát azonosítatlan gépek 
bombázzák: Magyarország 
belép a világháborúba

Bár Magyarország a világháború első két évé-
ben nem vett részt katonai akcióban a ten-
gelyhatalmak oldalán, 1941-ben Németország 
szövetségeseként bekapcsolódott a háború-
ba, úgy vélvén, hogy a visszaszerzett területe-
ket így megtarthatja. A háborúba lépéshez az 
ürügyet Kassa azonosítatlan gépek által tör-
ténő bombázása szolgáltatta. Magyarország, 
amely e lépéssel végérvényesen Németország 
katonai szövetségesévé vált, 1941 végére az 
angolokkal és az amerikaiakkal szemben is 
hadviselő fél lett.

1940



1953. április 4.

Nagy Imre miniszterelnök 
meghirdeti az „új szakasz” 
politikáját

1953. november 25.

A magyar labdarúgó-válogatott 
6:3-ra legyőzi az angolokat a 
Wembley-ben

1956. október 23.

Budapesten kitör a 
forradalom

1956. november 4.

A szovjet hadsereg 
megindítja az inváziót 
a magyar forradalom 
leverésére 

1950



1968. január 1.

Beindul az „új gazdasági 
mechanizmus”

1963. március 21.

Kádár János széleskörű 
amnesztiát hirdet

A forradalom leverése után a Kádár-kormány 
brutális eszközökkel számolt le a forradalmá-
rokkal és restaurálta a diktatúra intézménye-
it. A politikai stabilizáció érdekében ugyan-
akkor nagy figyelmet fordított arra, hogy az 
életszínvonal fokozatos emelésével megnyer-
je a társadalom támogatását. Az ’56-os elítél-
tek nagy részének szabadon bocsátásáért 
cserébe az ENSZ levette a magyar kérdést a 
napirendjéről, így az ország külpolitikai elszi-
geteltsége megszűnt.

1960



1977. december 25.

Megjelenik Illyés Gyula cikke 
a határon túli magyarok 
jogfosztottságáról

1970



1989. szeptember 11. 

Magyarország megnyitja a 
határait Ausztria felé 

1981. december 13.

Megjelenik a Beszélő című 
szamizdat folyóirat első 
száma

A csehszlovák Charta 77 és a lengyel Szolida-
ritás mozgalom nagyban ösztönözte a ma-
gyar ellenzéki csoportok kibontakozását. Az 
ún. demokratikus ellenzék magánlakásokban 
létrehozta független, de hivatalosan soha el 
nem ismert intézményeit, valamint megte-
remtette a cenzúrázatlan sajtót. Az ellenzék 
népi szárnya a hivatalos kereteken belül ma-
radva igyekezett megoldást kínálni a Kádár-
rendszer válságára. A különböző ellenzéki 
csoportosulásokból jöttek létre a rendszer-
váltás meghatározó pártjai.

1980



1999. március 12.

Magyarország a NATO tagja 
lesz

A Szovjetunió szétesésével lehetővé vált a 
közép-kelet-európai országok számára, hogy 
integrálódjanak a nyugati védelmi, gazdasági 
és politikai szervezetekbe. A visegrádi meg-
állapodással Csehszlovákia, Lengyelország és 
Magyarország szorosabbra fűzte egymással a 
kapcsolatait, ami felgyorsította nyugat-euró-
pai integrációjukat. A Visegrádi Négyek töb-
bi államához hasonlóan Magyarország 1999 
márciusában a NATO, 2004. május 1-én pedig 
az Európai Unió tagja lett.

1990. március 25.

Megtartják az első szabad 
választásokat

1991. június 19.

Az utolsó szovjet katona 
elhagyja Magyarország 
területét

1990
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