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A BRIT, A FRAN CIA, A NÉ MET ÉS A SZOV JET
DIP LO MÁ CIA A II. VI LÁG HÁ BO RÚ ELÕ EST ÉJÉN

Vizs gá ló bi zott ság Moszk vá ban

Az iro da lom ban gyak ran fel idé zett pil la nat 1939. má jus 2-ának es té je, ami kor
Ma xim Litvinov, a Szov jet unió népi ko misszár ja, a kül ügyek (NARKOMIN GYEL)
irá nyí tó ja szin te szót la nul hall gat ja a vizs gá ló bi zott sá got, amely majd év ti ze des
mun ká já nak meg íté lé sé re jött lét re. A bi zott ság tag ja volt Vjacseszlav Molotov,
a Szov jet unió Népi Ko misszár jai Ta ná csá nak (hogy a mi nisz ter ta nács ko ra be li
el ne ve zé sét pon to san em lít sük, ma gya rul el ter jed tebb a Nép biz tos ok Ta ná csa
el ne ve zés) el nö ke, va gyis az ál lam el nök, mel let te a már ek kor fé lel me tes hírû
Lavrentyij Berija, a bel ügyi nép biz tos ság (NKVD) fõ nö ke. (A ret te gett, a fél év -
vel ko ráb ban le vál tott Nyikolaj Jezsov, a tö me ges ki vég zé se ket le ve zény lõ, ek -
ko ra már le tar tóz ta tott (és ha ma ro san ki vég zett) he lyet te se volt, majd utó da, õ
sem ke rül te el sor sát.) Molotov ke mé nyen szólt: „Elég volt Litvinov li be ra liz -
mu sá ból, gyö ke res tõl fo gom ki tép ni azt a zsi dó da rázs fész ket.” (Ti. a Kül ügyi
Nép biz tos sá got – Sz. G.) A te tem re hí vás nem lep te meg Litvinovot, fel ké szült a
nem sok jót ígé rõ „be szél ge tés re”. An nak vé gén, iga zi dip lo ma ta ként, re zig nál -
tan, nyu godt, in du la tok tól men tes hang vé tel lel Molotovot ja va sol ta utó dá nak.1

E je le ne tet össze köt ve Sztá lin nak egy hó nap pal ko ráb ban, az SZKP kong -
resszu sán el hang zott be szé dé vel, hang sú lyoz zák a for du la tot: az an gol ori en tá ci -
ót 1939 ta va szán a né me tek felé for du lás vál tot ta fel. Gon do sab ban vizs gál va a
do ku men tu mo kat azon ban nyil ván va ló: for du lat nem tör tént, leg föl jebb hang -
súly el to ló dás volt ész lel he tõ. A tör té net, ami a szov jet dip lo má ci át il let te, ugyan is 
né mi leg ko ráb ban kez dõ dött.2 For du lat ra in kább a né met dip lo má ci á ban ke rült
sor – ott is né hány hó nap pal Litvinov me nesz té se elõtt.3 A for du lat lé nye gé ben a

1 The Diplomats 1939–1979. Ed. Gor don A. Craig and Francis L. Loewenheim. Princeton
Universty Press, 1953. 1981. 68. Litvinov köz vet len mun ka tár sa i nak több sé gét ek kor ra már le tar tóz -
tat ták, egy ré szü ket ki vé gez ték. Molotov vissza em lé ke zé sé ben úgy vél te: „Litvinov élet ben ma ra dá sa 
a vé let len mûve volt.” Ez zel szem ben nyil ván va ló, hogy in kább Sztá lin szá mí tó tak ti ká já nak is mert
szte re o tí pi á ja ér vé nye sült – tar ta lé kol ni a má sik al ter na tí va kár tyá ját. Litvinov 1941. no vem ber 7-i
ka to nai dísz szem lén is mét Sztá lin mel lett je len he tett meg a Le nin ma u zó le um mell véd jén, majd a
Szov jet unió nagy kö ve te lett Wa shing ton ban, ké sõbb kül ügy mi nisz ter he lyet tes. Uo. 68–69. 

2 A le egy sze rû sí tõ ér té ke lé sek ti pi kus pél dá ja Laurence Rees köny ve, amely a Molo tov–Ribben trop 
pak tum mal kez di a tör té ne tet, azt a „dip lo má cia tör té net egyik leg na gyobb pál for du lá sa ként” ér tel mez ve. 
Laurence Rees: Zárt aj tók mö gött. Sztá lin a és Nyu gat po li ti kai játsz mái. Alexandara Ki adó, 2011. 13. 

3 Igen el ter jedt az a meg kö ze lí tés is, amely a Molotov–Ribbentrop pak tu mot vissza ve ze ti
1922-ig, a Rapallóban meg kö tött né met–szov jet át fo gó, a dip lo má ci ai kap cso la tok tól a leg na gyobb ke -



Mün chen ben meg kö tött négy ha tal mi egyez mény lo gi kus foly ta tá sa volt, s an -
nak elõz mé nye i vel füg gött össze.

Friedrich-Werner Graf von der Schulenburg, moszk vai né met kö vet, aki
lon do ni kol lé gá já val el len tét ben azon fá ra do zott, hogy a né met–szov jet ka taszt -
ro fá li san meg rom lott kap cso la to kat kar ban tart sa, 1938. ok tó ber 3-án je lez te mi -
nisz te ré nek, hogy a szov jet kül po li ti ka ka taszt ro fá lis hely zet be ke rült („wenn
nicht gar zerstört worden”), azon ban el sõ sor ban nem el le nünk („nicht so sehr
gegen uns”) irá nyult ha rag juk, mint in kább az an go lok és fran ci ák el len. S ja va -
sol ta en nek a hely zet nek a ki hasz ná lá sát.4 S még va la mit – Litvinov megkerülését,
Molotov meg ke re sé sét. Az iro da lom ban ál ta lá ban azt ál lít ják, hogy en nek oka
Litvinov zsi dó szár ma zá sa volt, mint egy sej tet ve, hogy Sztá lin már Litvinov le -
vál tá sá val is en ged ményt tett Hit ler nek. En nek azon ban sem mi nyo ma a do ku -
men tu mok ban, de an nak sem, hogy Hit ler va la ha is ked ve zõb ben nyi lat ko zott
vol na a bol se vi kok ról, mint a zsi dók ról. To váb bá az is tény, hogy a két dik tá tor
soha sem kí vánt egy más sal sze mé lye sen ta lál koz ni, s nem is ta lál koz tak – el len -
tét ben a szá muk ra szük sé ges és fo ga dott „nyu ga ti” po li ti ku sok kal.

Lon don és Ber lin

Her bert von Dirksen, a Lon don ba akk re di tált né met kö vet ér tet te, hogy a
brit kül po li ti ka a „meg bé kél te tés” je gyé ben kész tá mo gat ni a szu dé ta né me tek
au to nó mi á ját, de fél re ér tet te a né met nagy ha tal mi tö rek vé sek irá nyát. Dirksen 
el kö te le zett híve volt a brit–né met détente-nak, az együtt mû kö dés nek. En nek
je gyé ben pró bál ta aján la ni sze mé lye sen a Führernek lord Runciman köz ve tí tõi, 
a cseh szlo vá ki ai szu dé ta né me tek kö ve te lé se it tá mo ga tó misszi ó ját,5 mi u tán azt
a kül ügy mi nisz ter, Ribbentrop el len szenv vel fo gad ta. Nem tûnt föl Dirksennek
a szín já ték, hogy a szu dé ta né me tek kö ve te lé se it Hit ler dik tál ja, va la mint a dip -
lo má ci á ban is oly gyak ran al kal ma zott tech ni ka is el ke rül te a fi gyel mét: pró bál -
ko zá sai, hogy Hit ler rel sze mé lye sen ta lál koz zon rend re aka dá lyok ba üt köz tek.
Azon ban a Nürn berg ben tar tott „párt kong resszu son”6 Hit ler nem ke rül het te
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res ke del mi ked vez mé nyen át, a jó vá té te lek rõl való le mon dást is tar tal ma zó egyez mé nyig. A ké sõbb
ka to nai együtt mû kö dés sel is bõ vü lõ meg ál la po dás azon ban a Weimari Köz tár sa ság vég nap ja i ban
meg gyen gült, majd Hit ler ha ta lom ra ju tá sá val meg sza kadt, még pe dig a né met ol dal ról tett lé pé sek -
kel. Tör tént ez an nak el le né re, hogy mind két or szág ban ek kor, szin te egy idõ ben, ala kult ki a to tá lis
dik ta tú ra. A két dik ta tú ra el té rõ és kö zös vo ná sá ról, il let ve a sztá li niz mus nak a bol se viz mus tól el té -
rõ jel le gé rõl l. Ian Kershaw–Moshe Levin: Sztá li niz mus és ná ciz mus. Dik ta tú rák össze ha son lí tá sa.
Szukits Könyv ki adó, 2005. 396–399. 

4 Ingeborg Fleischhauer: Der Pakt. Hit ler, Stalin und die Initiative der deutschen Diplomatie
1938–39. Frank furt 1990. Ro land G. Foerster (Hg.) 57. 

5 Sir Walter Runcimant sze mé lye sen a mi nisz ter el nök, Neville Chambelaint bíz ta meg a misszi -
ó val. Runciman a cse he ket el ma rasz ta ló do ku men tu mo kat ál lí tott össze. Elõbb a sváj ci au to nó mi át ja -
va sol ta a szu dé ta né me tek nek, de vé gül a né met kö ve te lé sek nek meg fe le lõ en a bi ro da lom hoz csa to lást
pár to ló je len tést ál lí tott össze. A misszió tör té ne té nek kri ti kus fel dol go zá sa Paul Vyšný: The Runciman 
mission to Czechoslovakia, 1938: prelude to Munich. Palgrave Macmillan, Basingstoke, Hampshire,
2003. 376 pp. A Runciman-misszió elõ ké szí té sé rõl l. The Diplomats, 1919–1939. Ed. Gor don A. Craig
and Felix Gilbert. Princeton University Press, 1981. 486. 

6 Az 1923 óta egé szen 1938-ig éven te tar tott náci párt kong resszus ok (Parteitage) pro pa gan da -
ren dez vé nyek vol tak, ahol az SA, az SS, a Hitlerjugend és más szer ve ze tek több tí zez res tö me ge gyûlt 



el a ta lál ko zást a dur va vissza uta sí tás koc ká za ta nél kül – de ru ti nos po li ti kus -
ként, az ilyen kor szo ká sos for má lis be ve ze tõ mon da tok kal vé gül le ráz ta a brit
kö ve tet. A tak ti ka be vált. Dirksen ag go dal mas, Hit ler el szánt sá gát hang sú lyo -
zó je len té se i vel aka rat la nul is hoz zá já rult ah hoz, hogy si ker rel jár jon Hit ler
„zsa ro lás had mû ve le te”.7 Maga a brit mi nisz ter el nök, az ek kor 70 éves Neville
Cham ber lain há zalt el Hit ler hez, há rom al ka lom mal is, éle té ben elõ ször ülve
fel repülõgépre, hogy végül a béke reményében beleegyezzen Hitler minden
követelésébe. Ez egyet jelentett Csehszlovákia kiszolgáltatásával, a franciák
beleegyezésének biztosításával.8

Lon don ban lát ták, de nem tu laj do ní tot tak je len tõ sé get an nak, hogy a mün -
che ni egyez ménnyel a Szov jet unió el szi ge te lõ dött. Azon ban en nél több is tör tént: 
azon túl, hogy meg sem hív ták az egyez ke dés re, az egyez ményt elõ ké szí tõ sza -
kasz ban ke mény szov jet el le nes fe nye ge tés is el hang zott. Lord Runciman kül de -
té sé nek ré sze ként Lon don ból meg fe nye get ték Cseh szlo vá ki át, hogy amennyi ben
igény be ven nék a szov jet–cseh szlo vák egyez mény ben biz to sí tott szov jet ka to nai
se gít sé get, úgy „a bol se viz mus el le ni ke resz tes há bo rú” el le nük bon ta koz hat ki.9

Do ku men tu mok a há bo rú ki rob ba ná sá nak elõ est éjén

Mün chen tõl vissza te kint ve egye nes út nak tû nik a II. vi lág há bo rút meg -
elõ zõ négy év – egye nes út nak a há bo rú ki rob ba ná sa felé. Ezt a kon cep ci ót tük -
rö zik azok a do ku men tum kö te tek, ame lye ket a há bo rút kö ve tõ en je len tet tek
meg a kor szak dip lo má ci ai ira ta i val.10 Kö zü lük, té mánk szem pont já ból, a leg -
töb bet a brit so ro zat 1939. ja nu ár 22-tõl az év szep tem ber 4-ig ke let ke zett ira -
ta it köz re a dó négy vas kos kö te te adja: ezek bõl ugyan is a brit mel lett a fran cia,
a szov jet, a né met, a len gyel, de a ki sebb, azon ban a kri ti kus hó na pok ban fon tos 
sze re pet ját szó or szá gok, mint Ro má nia, Ma gyar or szág és Ju go szlá via dip lo má -
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össze, hogy meg hall gas sa a Ve zért. Az ezt kö ve tõ fo ga dás adott al kal mat a kö ve tek nek a ta lál ko zás ra
Hit ler rel. Az 1938. szep tem ber 5–12. kö zött meg ren de zett el ne ve zé se Großdeutschland volt, je lez ve
az Anschlußt, Auszt ria be ke be le zé sét. A kö vet ke zõ, az 1939-re ter ve zett és a Reichsparteitag des
Friedens, a Béke Párt kong resszu sa né ven meg hir de tett ren dez vényt au gusz tus ban min den kom -
men tár nél kül le fúj ták. Az 1934-es párt kong resszus ról ké szí tet te el film tör té ne ti re me két Leni Riefen -
stahl az Aka rat di a da la (Triumph des Willens) cím mel. A tel jes film meg te kint he tõ: http://www.
youtube.com/watch?v=thdIF-dtIRo 2011.12. 25.

7 The Diplomats, 1919–1939. I. m. 487. 
8 Az ak kor már 70 éves el múlt brit mi nisz ter el nök soha nem ült ko ráb ban re pü lõ gép re, ek kor

meg tet te. Ko mo lyan hit te, hogy a nála 21 év vel fi a ta labb Hit ler hez kell re pül nie meg õriz ni a bé két,
de ugyan ak kor po zí ci o nál va a tár gya lá so kat. A Mün chen ben tör tén tek rõl, il let ve a fej le mé nyek rõl l.
Mün chen 1938. Dip lo má ci ai és po li ti kai do ku men tu mok. Szerk. Harsányi Iván, Jemnitz Já nos, Szé -
kely Gá bor. Kos suth Könyv ki adó 1988. 

9 A mün che ni egyez ményt kö ve tõ en Cham ber lain ki ne vez te Runcimant a ne gye dik leg ma ga -
sabb mél tó ság nak – Lord President of the Council –, ame lyet ta lán jel zés ér té kû en, a brit had üze net
nap já ig, 1939. szep tem ber 3-ig tölt he tett be.

10 A leg ala po sabb so ro zat nak a bri tek, a fran ci ák és a né me tek ál tal meg je len te tett kö te tek
tûn nek, s nem csak té mánk szem pont já ból. Az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ban meg je len te tett so ro -
zat is rend kí vül gaz dag, de jel zi az USA más el kö te le zett sé gét, így té mánk szem pont já ból jó részt má -
sod la gos ira to kat és köz ve tett in for má ci ó kat tar tal maz. Foreign Relations of the United States Diplo -
matic Papers. 1938. Vol I–V., 1939. vol. I–V. United States Government Printing Office, Wa shing ton.
1954–1957. Az át fo gó, ha son ló jel le gû orosz kö te tek meg je len te té se még vá rat ma gá ra.



ci ai tö rek vé sei is jól nyo mon kö vet he tõ ek. Sõt, a füg ge lé kek ben megtalálhatóak 
a legfontosabb tárgyalások jegyzõkönyvei is.11

A brit–ame ri kai kap cso la tok ra vo nat ko zó fon tos do ku men tu mok ta lál ha tó -
ak a Roose velt -könyv tár gyûj te mé nyé ben, kö zöt tük azok a szi go rú an tit kos ira -
tok, ame lyek ben Lord Halifax, il let ve a brit dip lo má cia is mer tet te Roose velt el -
nök és köz vet len mun ka tár sai szá má ra az eu ró pai fej le mé nye ket, il let ve a brit
po li ti ka el kép ze lé se it.12 E do ku men tu mok má sik le lõ he lye az ame ri kai dip lo má -
ci ai ira tok gyûj te mé nye, amely bõl, ha a bri te ké nél ke vés bé rész le te sen és do ku -
men tál tan, de jól kö vet he tõ ek a kö zel sem egy sé ges, sok fe lé te kin tõ kor mány za ti
ter vek.13

A do ku men tu mok ból egy ér tel mû en ki tû nik, hogy az 1939-es év ta va szá tól 
va la mennyi em lí tett és érin tett ha ta lom szá mí tott há bo rú ra, s ab ban sem volt
né zet kü lönb ség, hogy a há bo rút Né met or szág fog ja ki rob ban ta ni. En nek azon -
ban több le he tõ sé gét vél ték meg va ló sul ha tó nak, pon to sab ban a tá ma dás irá -
nyát ítél ték meg kü lön bö zõ kép pen. Lé nye gé ben ez a kü lönb ség be fo lyá sol ta
azo kat a lé pé se ket, ame lye ket ezen or szá gok dip lo má ci á ja megtett, illetve és
fõleg, nem tett meg.

Az ag resszo rok

Eu ró pá ból is ki te kint ve könnyû volt fel is mer ni, hogy nagy ha tal mi am bí ci ó ik
szol gá la tá ban há bo rú ban ek kor két or szág gon dol ko dott. Eu ró pá ban a fõ ag resszív 
erõ Né met or szág volt, amely geo po li ti kai hely ze tét, gaz da sá gi ere jét és po ten ci ál -
ját, va la mint – az 1939-ig má sod ren dû ha ta lom ként ke zelt Szov jet uni ót le szá mít va 
– né pes sé gét te kint ve egy aránt ér vé nye sü lõ túl sú lyá val. 1934-tõl tak ti ká ja az volt,
hogy a nem zet kö zi szer zõ dé se ket fél re söp rõ lé pé se it ál lan dó an el len sú lyoz ta bé ke -
vá gyá nak hang sú lyo zá sá val, il let ve bol se viz mus el le ni ki ro ha ná sa i val, egy ben a
ke le ti ter jesz ke dé si irány sej te té sé vel. Tet ték ezt min de nek elõtt az egy ér tel mû
brit ka to nai ga ran ci át, il let ve az USA bár mi ne mû szö vet sé ge si tá mo ga tá sát nél kü -

4 SZÉ KELY GÁ BOR

11 Documents on Bri tish foreign policy 1919 – 1939. Ed. E. L. Woodward, Ro han Butler. Her
Majesty’s Stationery Office. Third series. Volume IV. 1951. 647 pp., Volume V. 1952. 818 pp., Volume VI.
1953. 790 pp., Volume VII. 1954. 633 pp. Aussenpolitische Dokumente der Republik Österreich 1918–
1938 (ADÖ). Österreich im System der Nachfolgestaaten 11. September 1919 bis 10. Juni 1921. Klaus
Koch, Ar nold Suppan, Walter Rauscher, Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut, Olden bourg
Wissenschaftsverlag, 1993. Documents Diplomatiques Francais, 1932–1939, Deuxieme Serie, 1936–1939,
Vols 1-V. Edi ted under the direction of P. Renouvin, J.– B. Duroselle, M. Baumont. Le Livre Jaune
Français - Documents Diplomatiques 1938–1939 - Ww2-2ème Guerre Mondiale 1939–45. Az 1939. áp ri lis 
17. és szep tem ber 2-i kö zöt ti né met–szov jet dip lo má ci ai érint ke zé sek rõl ké szült leg fon to sabb né met fel -
jegy zé sek és más do ku men tu mok meg ta lál ha tó ak http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/nazsov.asp 

12 E do ku men tu mok fon tos ré sze már fel ke rült a vi lág há ló ra. Az 1938–1939-ben ke let ke zett do ku -
men tu mok va ló ban fi gye lem re mél tó ak: le ve le zés, je len té sek, me mo ran du mok 1938. szep tem ber 20.–
1939. de cem ber 25. kö zöt ti dá tum mal. A le ve le zés tar tal maz za: Sumner Welles, Merriman, Halifax,
Roose velt, a brit kö vet ség (The Bri tish Embassy), Summerlin, Neville Cham ber lain, Burnham, Helm,
Lord Lothian, Cordell Hull és Watson ira ta it. Té ma kö rök: a ki rály és a ki rály nõ lá to ga tá sa az USA-ban,
Len gyel or szág és Né met or szág, Roose velt sze mé lyes le ve le zé se. http://docs.fdrlibrary.ma rist.edu/psf/
box32/Le töl tés ide je: 2011. no vem ber 13.

13 Az 1939-es év fon tos do ku men tu ma it tar tal maz za a U. S. Department of State, Foreign
Relations of the United States, 1939. General, I. kö te te. (Wa shing ton, 1956.) 



lö zõ14 Fran cia or szág meg nyug ta tá sá ra, de leg alább is el bi zony ta la ní tá sá ra.15 Ezt
a tak ti kát al kal maz ták 1935-ben, az ál ta lá nos had kö te le zett ség be ve ze té se kor,
lát vá nyo san a Raj nai de mi li ta ri zált öve zet fel szá mo lá sa kor 1936-ban, ami kor – a
né me tek sze rint – bal ra, a bol se vik irány ba for dult Fran cia or szág a fran cia–szov jet 
egyez mény ra ti fi ká lá sá val. Majd, a né me tek egy ha zá ban egye sí té sé re hi vat koz va,
1938-ban Auszt ria, s ez után a Cseh szlo vá ki á tól már brit és kény sze rû fran cia se gít -
ség gel meg szer zett Szu dé ta-vi dék re be vo nul va. A Cham ber lain -ad mi niszt rá ció, ek -
kor a „nyu ga ti de mok rá ci ák” legbefolyásosabbika, vé gül 1939 már ci u sá ban, Cseh or -
szág be ke be le zé se kor kez dett vissza koz ni. A vissza ko zás azon ban, a do ku men tu -
mok ból úgy tû nik, el sõ sor ban a Mün chen ben vál lalt ga ran ci ák el le né re min den el -
len lé pés nél kül fel szá molt Cseh szlo vá kia sor sán meg döb bent köz vé le mény nek
szólt, ér dem ben alig vál toz tat ta meg Fran cia or szág és Nagy Bri tan nia kül po li ti kai
kur zu sát.

A tá vol-ke le ten Ja pán már nem csu pán gon dol ko dott a há bo rú ról, de ja vá -
ban há bo rú zott Kína te rü le te in, hogy a meg szer zett tér ség és nyers anyag ki in du -
ló bá zi sul szol gál jon a hú szas évek ben már vá zolt, a Csen des-óce án tér sé ge i tõl
egé szen Eu ró pá ig nyú ló hó dí tá sok (Tanaka-memorandum, 1927) meg va ló sí tá sá -
ra.16 Az 1931-ben Kína (Man dzsú ria) el len in du ló tá ma dás 1939-ben el ér te a
Szov jet uni ót, s köz vet len össze csa pás hoz ve ze tett 1939 má ju sá tól egé szen au -
gusz tus vé gé ig a Szov jet unió szö vet sé ge se, Mon gó lia ha tá rán. A Kvantung-
 hadsereg egy sé ge it vé gül szét ver te a Tá vol-Ke let re ve zé nyelt Zsukov,17 és dip lo -
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14 En nek utol só kí sér le te volt, ami kor 1927-ben Aristide Briand, fran cia kül ügy mi nisz ter az zal
a ja vas lat tal for dult az ame ri kai kül ügye ket irá nyí tó Frank B. Kellogghoz, hogy kös se nek egyez -
ményt a há bo rú ról való le mon dás ról a két or szág kö zöt ti konf lik tu sok ese tén. Eb bõl lát szott, hogy
Briand akár mi lyen két ol da lú egyez ménnyel be ér te vol na. Briand pró bál ko zá sa, hogy az USA-t va la -
mi lyen for má ban be von ja a fran cia biz ton sá got ga ran tá lók kö ré be, nem járt si ker rel. Kellog ki lé pett
a fran cia–ame ri kai for mu lá ból, s ki ter jesz tet te azt va la mennyi or szág ra. Így bár mely or szág csat la -
koz ha tott az 1928 au gusz tu sá ban alá írt a Kellog–Briand pak tum hoz – Né met or szá got (Gustav Stre -
se mann írta alá) is be le ért ve. A mind össze pár so ros do ku men tu mot köz li Nem zet kö zi szer zõ dé sek.
Szerk: Halmosi Dé nes. Bp., KJK, 1966. Az ere de ti do ku men tu mot az alá írá sok kal l. http://www.
yale.edu/lawweb/avalon/imt/kbpact.htm  Le töl tés ide je: 2011. no vem ber 12.

15 Az 1925-ben alá írt locarnói szer zõ dés – amely Fran cia or szág és Bel gi um ha tá ra it ga ran tál ta
– csak annyi ban volt nem zet kö zi, hogy mö göt te brit és olasz ga ran cia volt, konk rét ka to nai vál la lá -
sok nél kül. Né met or szág alá írá sa je lez te ugyan a meg bé ké lés szán dé kát, azon ban nem je len tet te a
ha tá rok „ren de zé sé rõl” való le mon dást. Ez vi lá gos volt a fran cia Aristide Briand és a né met Gustav
Stresemann kül ügy mi nisz te rek tár gya lá sa i ból is. E tár gya lá so kat jel le mez te Fran cia or szág po zí ci ó i -
nak gyen gü lé se. Ezt még az USA po li ti ká ját meg le he tõ sen kri ti kát la nul elem zõ Hen ry Kissinger is
hang sú lyoz za, ép pen a Kellog-Briand pak tum kap csán. Hen ry Kissinger: Dip lo má cia. Panem-Grafo.
1998. 273–279. 

16 A Tanaka Giichi ja pán mi nisz ter el nök nek tu laj do ní tott tit kos do ku men tum nagy vi hart ka -
vart a Nép szö vet ség ben, maga a mi nisz ter el nök azon ban ép pen a ka to nai szél sõ sé ge sek, il let ve a
Kellog–Briand pak tum hoz csat la ko zás mi att bu kott meg. Morton, William Finch. Tanaka Giichi and
Japan’s China Policy. New York: St. Martin’s Press, 1980. 

17 Sztá lin at tól tar tott, hogy a ja pá nok tá ma dá sa meg sza kít hat ja a Trans-Sziberiai vas utat,
ezért ren del te el Georgij Zsukov pa rancs nok sá ga alatt az Elsõ Had se reg cso port lét re ho zá sát. (35 gya -
lo gos had osz tály, 20 lo vas szá zad, 500 re pü lõ gép és 500 BT-5 és BT-7 harc ko csi.) A ja pán Kvantung
Had se reg ek kor mint egy 80000 gya lo gost, 180 tan kot és 450 re pü lõ gé pet szám lált. Az au gusz tus
20-án in dí tott of fen zí vá ban Zsukov a had erõ ne mek moz gá sá nak össze han go lá sá val be ke rí tet te a ja -
pán fõ erõ ket. Csak ha lot tak ban mint egy 18000 volt a ja pá nok vesz te sé ge. A had tör té net a had mû ve -
le tet Hannibal Cannae-i üt kö ze té hez ha son lít ja. A Szov jet unió né met meg tá ma dá sa kor a ja pá nok is



má ci ai meg ol dás szü le tett. Elõbb – szep tem ber ben – egy fegy ver szü ne ti egyez -
mény, majd 1941. áp ri li sá ban az eu ró pai há bo rú vé gé ig ki tar tó sem le ges sé gi
pak tum. A pak tum biz ton sá got je len tett a Szov jet uni ó nak és sza bad ke zet biz -
to sí tott Ja pán nak Kí ná ban és a Csen des-óce án tér sé gé ben.18

Eb ben a hely zet ben már sen ki szá má ra nem le he tett kér dé ses, hogy lesz-e 
há bo rú, leg föl jebb az: mi kor és hol rob ban ki, hol hú zód nak majd a front vo na -
lak, s vé gül, hogy mi lesz a há bo rú me ne te? Va la mint a nagy kér dés: ki ke rül ki
vé gül gyõz te sen? Ezt már ci us idu sán már a há bo rú el ke rül he tõ sé gé ben mind -
ed dig re mény ke dõ brit és fran cia dip lo má cia is felismerte.

E ha tal mak ugyan ak kor még ek kor is re mény ked tek az el le nük in dít ha tó
há bo rú el ma ra dá sá ban, vagy leg alább is an nak idõ pont já nak a ki to lá sá ban. En -
nek meg fe le lõ en más for ga tó köny ve ken mun kál kod tak az eu ró pai és a tá vol-ke -
le ti hely zet sú lyos sá gát egy aránt fel is me rõ po li ti ku sok és dip lo ma ták Nagy Bri -
tan ni á ban, Fran cia or szág ban és a Szov jet uni ó ban, a kö zép-eu ró pai ki sebb or szá -
gok ban, il let ve az Egye sült Ál la mok ban. 

A brit és a fran cia kor má nyok mér ték adó kö re i ben a több ség nek még ek kor 
is az volt a vé le mé nye, hogy el ke rül he tik a köz vet len há bo rút Né met or szág gal.
Ál ta lá nos cél juk a két ag resszor, Ja pán, il let ve a po ten ci á lis ag resszor, Né met or -
szág meg fé ke zé se, vagy leg alább is kor dá ban tar tá sa volt. Ezért haj lan dók vol tak
ko moly ál do za tok ra is. Min de nek elõtt a köz vet len ve szély ben le võk ha tá ro zot -
tabb, de lé nye gé ben elvi tá mo ga tá sá ra, sõt ha tal mi po zí ci ó ik fel adá sá ra is Ke -
let-Kö zép-Eu ró pá ban, a Bal ká non, Kí ná ban, eset leg más gyar ma ti te rü le te i ken.

Moszk va és Ber lin

A Hit ler ál tal több íz ben nyíl tan is fe nye ge tett, egy ben leg sa já to sabb hely -
zet ben a Szov jet unió volt, amely 1918–1920-ban meg ta pasz tal hat ta a „Nyu gat”
bol se viz mus el le ni fegy ve res in ter ven ci ó ját.19 Sztá lin ezek után is tar tott a ka pi -
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gon dol tak a tá ma dás ra, de vé gül a ki vá rást ja vas lók vé le mé nye ke rült több ség be és meg elé ged tek a
Kvantung Had se reg je len tõs meg erõ sí té sé vel. Alvin D. Coox: Nomonhan: Japan Against Russia,
1939. Two volumes; Stanford University Press, 1985.

18 A sem le ges sé gi szer zõ dést Vjacseszlav Molotov, Matsuoka Yosuke kül ügy mi nisz ter és Tate -
kawa Yoshitsugu tá bor nok, moszk vai ja pán kö vet írta alá. A szer zõ dés ki mond ta, hogy a fe lek sem le -
ge sek ma rad nak, amennyi ben a má si kat egy har ma dik ha ta lom meg tá mad ja. Ja pán a Há rom ha tal mi 
Szer zõ dés (1940. szep tem ber, Né met or szág, Ja pán, Olasz or szág) alá írá sa után gon dolt egy meg nem -
tá ma dá si szer zõ dés alá írá sá ra a Szov jet uni ó val, de ké sõbb, már az 1940. ok tó be ri né met–szov jet né -
zet el té rés ha tá sá ra is, a sem le ges sé gi do ku men tum mel lett dön töt tek. A szer zõ dés 3. pont ja le he tõ sé -
get adott arra, hogy a fe lek egyi ke azt ne hosszab bít sa meg az 1946. áp ri lis 13-i le já rat kor – erre utal -
va a Szov jet unió 1945. áp ri lis 5-én je lez te, hogy nem kí ván ja a to váb bi ak ban meg hosszab bí ta ni azt. A 
dip lo má cia jel zi, hogy en nek el le né re a Szov jet unió had üze ne te Ja pán nak 1945. au gusz tu sá ban a
szer zõ dés meg sze gé sét je len tet te. A szer zõ dés tel jes szö ve gét lásd: http://ww2db.com/battle_spec.
php?battle_id=199. Le töl tés ide je: 2011. de cem ber 10.

19 Az in ter ven ci ó ban 13 or szág, va la mint az Orosz or szág ban ha di fog ság ba esett cseh szlo vák ok -
ból szer ve zett Cseh szlo vák Lé gió vett részt – ez utób bi adta a leg több, mint egy 50000 ka to nát. Az
1918 au gusz tu sá ban ki bon ta ko zott in ter ven ció mély be nyo mást tett Sztá lin ra. A Krim-félszigettõl a
szi bé ri ai Mur mansz kig, a Kurilli-szigetek ja pán meg szál lá sát hozó, a fe hér tá bor no ko kat fegy ver rel
el lá tó szö vet sé ge sek vé gül 1920-ban hagy ták el Szov jet-Orosz or szá got (a ja pá nok csak 1922-ben),
hogy át ad ják he lyü ket az ak ci ó ban részt ve võ Len gyel or szág kü lön, fran cia ta nács adók kal meg tá mo -



ta lis ta ha tal mak tá ma dá sá tól, ugyan ak kor azok egy más kö zöt ti há bo rú i ra is
szá mí tott. Szö vet sé ge sek ke re sé sét e kon cep ció je gyé ben foly tat ta az 1920-as
évek ele jé tõl. Így vált elsõ ko moly szö vet sé ge sé vé a weimari Né met or szág, majd
Hit ler ha ta lom ra ju tá sa után a Hit ler tõl leg in kább fe nye ge tett Fran cia or szág
és Cseh szlo vá kia. Ez a rend szer om lott össze a mün che ni egyez ménnyel, majd
Cseh szlo vá kia fel szá mo lá sá val, amit jel zett az ese mé nyek ide jén a szov jet dip lo -
má cia ke mény til ta ko zá sa, majd a „rend szer gaz da” Litvinov me nesz té se 1939
ta va szán. 

A Szov jet unió dip lo ma tá it és had ve ze tés ét, Sztá lint egy re ko mo lyab ban
ag gasz tot ták a fej le mé nyek: nem csu pán, s nem is el sõ sor ban a vele ha tá ros két
ag resszor tól, Né met or szág tól és Ja pán tól tar tott, ha nem, kü lö nö sen a mün che ni 
né met–olasz–brit–fran cia egyez mény után, egy olyan hely zet ki ala ku lá sá tól,
amely ben ép pen húsz éve volt ré szük: a „nyu ga ti vi lág” bol se viz mus el le ni ke -
resz tes had já ra tá tól. Sztá lin iga zo lód ni vél te fel té te le zé sét, mi sze rint a „nyu gat”
Hit lert Ke let felé, a Szov jet unió meg tá ma dá sá ra te re li. Csak a tér kép re kel lett
néz nie: Auszt ria, a Szu dé ta-vi dék be ke be le zé se, majd Cseh szlo vá kia szét zú zá sa,
Len gyel or szág fe nye ge té se. A ke resz tes had já rat nak, Sztá lin mér le ge lé se sze rint, 
le he tett az elsõ csa pás mé rõ je Né met or szág, de a tá ma dók köre a töb bi nagy ha ta -
lom mal is bõ vül he tett, az eset leg gyõz tes, de le gyen gült Szov jet unió el len.20

Nem két sé ges, hogy az 1938 nya rá tól az el szi ge te lõ dés felé sod ró dó Moszk -
vá ba az elsõ ér de mi jel zés Ber lin bõl ér ke zett. 1938. de cem ber 1-jén a né met kül -
ügy mi nisz té ri um Ke let-Eu ró pai Osz tá lya Gaz da ság po li ti kai Rész le gé nek ve ze tõ -
je, Julius Schnurre tett aján la tot a szov jet kö vet ség ke res ke del mi kép vi se lõ jé nek, 
Davidovnak egy új né met–orosz ke res ke del mi szer zõ dés re. Az aján lat 200 mil lió
bi ro dal mi már ka köl csön volt, rend kí vül ked ve zõ fel té te lek kel: nyers anyag ok el -
le né ben. A vá lasz nem volt el uta sí tó, de el fo ga dó sem. A né met kül ügy mi nisz té ri -
um ban meg je le nõ szov jet de le gá ci ót csak a he lyet tes kép vi se let ve ze tõ kép vi sel te, 
Szikurov.21

Az elsõ né met ja vas lat nem kel tett vissz han got Moszk vá ban, ami re utal,
hogy ami kor azt Schulenburg 1939. ja nu ár 4-i ta lál ko zó ju kon Litvinovnak meg -
em lí tet te, a szov jet kül ügyek irá nyí tó ja tel je sen tá jé ko zat lan nak tûnt. De nem
volt vissza uta sí tó, sõt. Ha ma ro san vá laszt is adott: ja va sol ta, hogy a tár gya lá sok -
ra Moszk vá ban ke rül jön sor. Ber lin elõbb hú zó do zott, de ha ma ro san el fo gad ta a
ja vas la tot. Eb ben sze re pe volt a moszk vai né met kö vet nek, Schulenburgnak, aki
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ga tott há bo rú já nak. Az 1921-ben Ri gá ban meg kö tött szov jet–len gyel bé ké ben Szov jet-Orosz or szág -
nak le kel lett mon da nia Uk raj na és Be lo russzia nyu ga ti ré szé rõl – mint egy 18 évre –, hogy a Ribben -
tropp- Molo tov pak tum mal sze rez zen majd jo got vissza fog la lá suk ra. Az in ter ven ció tör té ne té nek ér -
de kes is mer te té se Robert L. Willett: America’s undeclared war, 1918–1920, Brassey’s, Wa shing ton
DC, 2003. 

20 E kon cep ció je gyé ben írta meg vissza em lé ke zé se it Ivan Majszkij. (Ivan M. Majszkij: Egy
szov jet dip lo ma ta vissza em lé ke zé sei. Gon do lat–Kos suth, 1975.), és is mer te ti az ese mé nye ket Kissin -
ger. Kissinger Gor don A. Craig alap ján (Germany 1866–1945. Ox ford University Press, 1978. 711–
712.) idé zi Hit ler köz lé sét, mi sze rint „Min den, ami be be le kez dek, Orosz or szág el len irá nyul. Ha a
nyu gat túl os to ba…kény te len le szek ki egyez ni az oro szok kal a Nyu gat szét zú zá sa ér de ké ben, és az -
tán, a ve re sé gük után a Szov jet unió el len for dul jak egye sí tett had erõm mel.” (Kissinger H.: Dip lo má -
cia. I. m. 329.)

21 Fleischhauer I.: Der Pakt. I. m. 67. 



ez ál tal vél te hát tér be szo rí ta ni kül ügy mi nisz ter ét, az ilyen tár gya lá so kon – vé le -
mé nye sze rint – csak hi á nyos is me re te it nyil ván va ló vá tevõ Ribbentropot. A fo -
ko zott né met ér dek lõ dést fe jez te ki az 1939. ja nu ár 12-én tar tott új évi fo ga dás,
ahol Hit ler, a ko ráb bi ak kal el len tét ben, meg kü lön böz te tett fi gyel met szen telt a
szov jet kö vet nek. A tár gya lá sok elõ ké szí té sé ben tö rést je len tett Cseh szlo vá kia
fel bom lasz tá sa és a né me tek be vo nu lá sa Prá gá ba, 1939. már ci us 15-én. Et tõl az
idõ pont tól kezd ve fi gyel he tõ meg pár hu za mos ság, il let ve el len té tes irá nyú dip lo -
má ci ai moz gás a fran cia–brit–szov jet, il let ve a né met–szov jet kap cso la tok ban,
dip lo má ci ai tár gya lá sok ban.

Lon don, Wa shing ton, Pá rizs, Ber lin

A prá gai be vo nu lást kö ve tõ en a nem zet kö zi dip lo má cia fi gyel me Lon don
felé irá nyult. Cham ber lain há rom nyi lat ko za tot tett: már ci us 15-én az al só ház -
ban, már ci us 17-én Bir min gham ben, majd már ci us 31-én is mét az al só ház ban.
Az elsõ be széd nem volt más, mint a brit-fran cia mün che ni fe le lõs ség vál la lás el -
ma ra dá sá nak a ma gya rá za ta. A szlo vák ál lam elõ zõ napi el sza ka dás ra utal va
be je len tet te: „Ez zel a nyi lat ko zat tal az az ál lam, amely nek ha tá ra it ké szek vol -
tunk ga ran tál ni, bel sõ sza ka dás ál tal ve tett vé get ön ma gá nak, en nél fog va Õfel -
sé ge kor má nya ezt a kö te le zett sé get nem te kint he ti töb bé ér vé nyes nek.”22 Ez a
nyi lat ko zat Mün chen foly ta tá sát je len tet te. Már kom men tál va Hit ler be vo nu -
lá sát Prá gá ba, mi sze rint Mün chen ben még Hit ler azt mond ta, il let ve ígér te,
hogy „Ez az utol só te rü le ti igény, ame lyet Eu ró pá ban tá masz tok.” és „Nem
aka runk még több cse het.”, majd kér dé se ket tett fel: „Va jon ez len ne az utol só
tá ma dás egy kis ál lam el len, vagy to váb bi ak is kö vet kez nek? Va ló já ban nem a
vi lág ura lom erõ sza kos meg szer zé se irá nyá ba tett lé pés ez?23 A har ma dik be -
széd ben, már ci us 31-én, már ko mo lyabb vál la lás hang zott el: a ház tu do má sá ra
kell hoz nom, hogy… az eset ben, ha Len gyel or szág füg get len sé gét ki fe je zet ten
ve szé lyez te tõ cse le ke det tör tén ne, amellyel szem ben ezért a len gyel kor mány
lét fon tos sá gú nak tart ja a fegy ve res el len ál lást, Õfel sé ge kor má nya kö te les sé gé -
nek tar ta ná, hogy min den ren del ke zé sé re álló erõvel haladéktalanul segítséget
nyújtson a lengyel kormánynak…, a francia kormány felhatalmazott arra a
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22 Speech of 15 March 1939, on continuing appeasement. Parliamentary Debates. House of
Commons, 5th ser., vol. 345, cols. 438–440. 

23 A be széd szö ve ge meg ta lál ha tó http://www.johndclare.net/RoadtoWWII5_Chamberlain -
speech.htm.  (Le töl tés ide je: 2011. de cem ber 22.) Nem ke vés bé ér de kes az – is me re te im sze rint az
iro da lom ban ed dig nem idé zett – uta lás, amely már a Szov jet uni ót is em lí ti: „Va ló ban nem kell, hogy
men te ge tõz zem a múlt évi Né met or szág ban tett lá to ga tá sa im mi att. Mi fé le más al ter na tí va le he tett
vol na? ( for what was the alternative?) Ne künk nem volt le he tõ sé günk arra, hogy meg ment sük Cseh -
szlo vá ki át az in vá zi ó tól és a rom bo lás tól (possibly have saved Czecho-Slovakia from invasion and
destruction), és ilyen nem állt ren del ke zé sé re sem Fran cia or szág nak, és nem állt ren del ke zé sé re
Orosz or szág nak sem. Még ha ezt kö ve tõ en Né met or szá got ak ci ó já ért há bo rú val is bün tet tük vol na
meg, amely ben va la mennyi részt ve võ bor zal mas vesz te sé ge ket szen ve dett vol na el, s amely há bo rút
vé gül, ha meg is nyer tük vol na, ak kor sem let tünk vol na ké pe sek, hogy Cseh szlo vá ki át hely re ál lít suk 
azok kal a ha tá rok kal, ame lye ket a Ver sailles -i Szer zõ dés biz to sí tott a szá má ra (never could we have
reconstructed Czecho-Slovakia as she was framed by the Treaty of Ver sailles.)” Uo.



bejelentésre, hogy ebben a kérdésben a brit kormánnyal azonos állásponton
van.”24

Nem el ha nya gol ha tó, hogy a be szé dek köz ben ér ke zett egy ha tá ro zott fi -
gyel mez te tés Lon don nak, még pe dig Wa shing ton ból. A hely ze tet ugyan is már
1938 nya rá tól je len tõ sen bo nyo lí tot ta, hogy az Egye sült Ál la mok csak a szín fa lak 
mö gött, és Roose velt köz vet len kör nye ze té bõl ér zé kel tet te vé le mé nyét az eu ró pai 
tör té né sek rõl, il let ve volt tar tóz ko dó Ja pán nal szem ben. Lé nye gé ben a ki vá rás
po zí ci ó já ra kor lá toz ta dip lo má ci á ját, fi gyel mét ag go dal ma san a csen des-óce á ni
tér ség re össz pon to sít va. Az eu ró pai konf lik tu sok nem hogy fe le lõs ség vál la lás ra
sar kall ták vol na az ame ri kai dip lo má ci át, de ép pen a kí vül ma ra dás hí ve it erõ sí -
tet ték, kü lö nö sen a sze ná tus ban. Ez utób bi kur zust tá mo gat ta az USA lon do ni
kö ve te, Ken nedy is. Vál to zást ér zé kel te tett ugyan ak kor Roose velt 1939. már ci us
16-án, a prá gai be vo nu lás más nap ján kül dött ke mény han gú do ku men tu ma. Eb -
ben Roose velt egy ér tel mû en kö zöl te, hogy az Egye sült Ál la mok a to váb bi ak ban
nem tá mo gat ja az apeacement po li ti kát, ha tá ro zot tabb han got kö ve telt a né met
ag resszió el len: „az el nök je lez te a bri tek nek, hogy amennyi ben foly tat ják a mün -
che ni po li ti kát (Munich policy), úgy nem szá mít hat nak er köl csi vagy anya gi tá -
mo ga tás ra, be le ért ve a re pü lõ gé pek el adá sát.”25 Né hány nap múl va pe dig a né -
met ügy vi võ, Hans Thomsen ve het te át Wa shing ton ban az Egye sült Ál la mok
kor má nyá nak jegy zé két (Note), amely ben el uta sít ják a Cseh-Morva Pro tek to rá -
tus el is me ré sét.26

Roose velt 1939 ta va szá tól azon ban meg ta lál ta a le he tõ sé get arra, hogy ki -
emelt tá mo ga tás ba ré sze sít se Nagy Bri tan ni át és Fran cia or szá got, igaz, nem
in gyen, ha nem a „cash-and-carry” ala pon.27 Roose velt va ló szí nû leg tisz tá ban
volt az zal is, hogy a brit po li ti ka el hi bá zott, ezt jel zi min den eset re tit kos uta kon 
fo lyó le ve le zé se az ak kor még párt ján be lü li el len zék ben levõ Churchillel.

Chur chill már ko ráb ban is vi lá go san lát ta, hogy Hit lert, ha va la mi vissza -
tart hat ja a há bo rú tól, az csak egy min den ko ráb bi nál szé le sebb szö vet sé gi rend -
szer le het – fe le lõs ség vál la lás, amely ben részt vesz Nagy Bri tan nia, Fran cia or -
szág és a Szov jet unió, va la mint a hát tér ben már az Ame ri kai Egye sült Ál la mok
is. Ne ve ze tes „A sza bad ság és a béke vé del me (A fé nyek ki huny nak)”, az USA-
 ban és Ang li á ban rá di ó ban su gár zott be szé dé ben 1938. ok tó ber 16-án a kö vet ke -
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24 Uo. „In the event of any action which clearly threatened Polish independence and which the
Polish Government accordingly considered it vital to resist with their national forces, His Majesty’s
Government would feel themselves bound at once to lend the Polish Government all support in their 
power. They have given the Polish Government an assurance to this effect. I may add that the
French Government have authorized me to make it plain that they stand in the same position in this 
matter." 

25 A ké sõbb nagy vissz han got ki vál tó do ku men tu mot idéz te Drew Pearson és Robert S. Allen a Wa -
shing ton Times-Herald-ban ( 1939. áp ri lis 14. 16.) meg je lent, „Wa shing ton Daily Merry-Go- Round" (Wa -
shing ton napi kör hin ta) cím mel.

26 Documents, Vol. IV. 481. A jegy zék kel te zé se már ci us 20., alá író ja Sumner Welles, Roose velt
bi zal ma sa, kül ügy mi nisz ter he lyet tes (Acting Secretary of State) volt.

27 Roose velt hoz zá já rult, hogy en ge dé lyez zék ame ri kai lé gi erõ gé pe i nek ex port ját a fran ci ák -
nak, az el já rás azon ban el hú zó dott, vé gül 1940-ben már a bri tek kap ták meg a gé pe ket, szin tén nem
in gyen. Mint Chur chill mond ta: hét bõrt húz tak le ró lunk... William Keylor: France and the Illusion
of American support. 1919–1940. In: The French Defeat of 1940. Reassessments. Ed. Joel Blatt.
Berghahn Books. 1998. 234.



zõ ket mond ta a Mün che ni egyez mény, Cseh szlo vá kia brit-fran cia köz re mû kö dés -
sel tör tént né met meg cson kí tá sa kor: „Né hány hó nap pal ez elõtt fej tet tem ki
meg gyõ zõ dé se met, ha áp ri lis ban, má jus ban vagy jú ni us ban Nagy Bri tan nia,
Fran cia or szág és Orosz or szág együt te sen ki nyil vá nít ja, hogy fel lép nek a náci
Né met or szág el len, amennyi ben Hit ler nem pro vo kált tá ma dást in téz egy kis
ál lam el len, és amennyi ben Len gyel or szá got, Ju go szlá vi át és Ro má ni át fel ké -
rik, hogy ide jé ben csat la koz za nak a béke meg vé dé sé re szö vet ke zett erõk kel, ak -
kor, gon do lom, a né met dik tá tort e ha tal mas erõ vel való konf ron tá ció vissza ret -
ten tet te vol na cél já tól.”28 Erre azon ban ek kor nem ke rült sor, s az okok a nem -
zet kö zi kap cso la tok rend sze ré ben vol tak fel lel he tõ ek, ame lyek 1939 ta va szán
már, úgy tûnt, ked ve zõb bek lettek.

Cham ber lain má so dik al só ház ban tar tott be szé dét be fo lyá sol ta to váb bá Édou -
ard Daladier két nap pal ko ráb ban tar tott rá di ón su gár zott és Ang li á ban is ked ve -
zõ fo gad ta tás ra ta lált be szé dé nek ra di ká lis hang vé te le. Eb ben a fran cia mi nisz -
ter el nök sej tet te, hogy már Mün chen ben sem volt meg gyõ zõd ve Hit ler õszin te sé -
gé rõl, s nem ze ti össze fo gást hir de tett. „Mit akar Fran cia or szág? Bé két sza bad
em be rek szá má ra. Mo rá li san erõs Fran cia or szá got? Ez az anya gi és er köl csi egy -
ség, amely is mét meg va ló sul a ve szély órá já ban.”29 A be szé det a saj tó Fran cia or -
szág ban és Ang li á ban egy aránt úgy ér té kel te, mint a köz han gu lat elõ ké szí té sét a jö -
ven dõ há bo rú ra. A brit-fran cia szo ro sabb együtt mû kö dés hang sú lyo zá sá nál azon -
ban Daladier nem lé pett to vább. Rá is jel lem zõ volt, amit Leon Blum, a volt szo ci a -
lis ta mi nisz ter el nök mon dott az an go lok nak szól va, hogy az ott ho ni ak is ért sék:
a brit kor mány „túl ke ve set tett, és túl ké sõn” a náci fe nye ge tés el len.30

Lon don, Moszk va, Pá rizs

A brit dip lo má cia for du lá sát je len tet te, hogy a kül ügye ket to vább ra is a ke -
zé ben tar tó Cham ber lain már ci us 18-án in té zett kér dést a Szov jet uni ó hoz, hogy
egy le het sé ges Ro má nia és Len gyel or szág el le ni tá ma dás ese tén mit ten né nek.
Már más nap, már ci us 19-én meg ér ke zett a vá lasz, amely ben a szov jet kor mány
ha tal mi kon fe ren ci á ra tett ja vas la tot. En nek ér tel mé ben a né met ag resszi ó tól
köz vet le nül fe nye ge tett or szá gok, Nagy-Bri tan nia, Fran cia or szág, Ro má nia, Len -
gyel or szág, Tö rök or szág és a Szov jet unió ele mez nék a hely ze tet és a le het sé ges
te en dõ ket.31 Ek kor vi szont a bri tek vissza lép tek, épp úgy, mint a ko ráb bi négy ha -
tal mi nyi lat ko za tuk tól is, amely ben Ang lia, Fran cia or szág, Szov jet unió és Len -
gyel or szág nyi lat ko zott vol na kö zö sen az ag resszió ellen.32
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28 Winston Chur chill: Into Battle. Lon don, Cassell, 1941. 83. Meg ta lál ha tó a Chur chill be szé de it
köz lõ hon la pon: http://www.winstonchurchill.org/learn/speeches/speeches-of-winston-churchill/524-the-
 de fence-of-free dom-and-peace ( Le töl tés ide je: 2011.no vem ber 21.) 

29 „Ce que veut France?” (Mit akar Fran cia or szág?). Daniel Hucker: Public opinion and the end of
the appeasement in Britain and France. 2011. Ashgate Pub.Co. Farnham, Burlington. 136–137. 

30 Uo. 144. 
31 A dip lo má ci ai le ve le zést lásd Documents, Vol. IV. 361, 372, 385. 
32 A ja vas la tok és vissza lé pé sek ér té ke lé se a ké sõb bi fej le mé nyek is me re té ben vál tak éles sé, s a

Molotov–Ribbentrop pak tum 80. év for du ló ján fel bo rí tot ta az ere de ti leg a kü lön fé le né ze tek is mer te -
té se, il let ve a meg bé ké lõ tisz tá zás re mé nyé ben ren de zett ülés sza kot is. Er rõl l. Mitrovits Mik lós: Egy 



Mer re tart az ag resszió?

E ta nul mány ke re tei nem te szik le he tõ vé, hogy lé pés rõl-lé pés re kö ves sük
az ese mé nye ket 1939 áp ri li sá tól au gusz tus kö ze pé ig, a brit-francia-szovjet tár -
gya lá sok elõ ké szí té sét, il let ve ma guk nak a tár gya lá sok nak a me ne tét, va la mint
a Molotov-Ribbentrop pak tum tör té ne tét. Annyi ban egy sé ges a vé le mény az
idõ szak kal kap cso la tos vi ták el le né re, hogy a ha tal mak mind egyi ke Hit ler Ke let 
felé for du lá sá val szá molt. Már a né hány nap pal a Prá gai be vo nu lás után ke let -
ke zett dip lo má ci ai je len té sek ben ez ta lál ha tó. Ezek kö zül a leg na gyobb vissz -
han got a ro mán lon do ni kö vet, Viorel Vir gil Tilea fel lé pé se kel tet te. Tilea már -
ci us 17-én kért sür gõs ki hall ga tást a brit kül ügy mi nisz ter tõl, Halifaxtól, s je lez -
te, hogy Ber lin bõl Ro má nia még a prá gai be vo nu lás elõtt ul ti má tu mot ka pott,
amely ben kö ve tel ték a ro mán gaz da ság át ál lí tá sát a né met igé nyek ki szol gá lá -
sá ra (a monopoly of Roumanian exports), cse ré ben ga ran tál ták vol na az or szág
ha tá ra it. A kö vet el mond ta, hogy Ro má ni á nak mint egy 10 mil lió font köl csön re 
len ne szük sé ge a Cseh szlo vá kia meg szál lá sa mi att ki esett ka to nai fel sze re lé -
sek, el sõ sor ban re pü lõ gép meg ren de lé sek pót lá sá ra. Majd fõ kér dé se ez után az
volt, va jon el kép zel he tõ nek tart ja e Lon don egy „szo lid blokk” lét re ho zá sát,”
amely nek részt ve või Len gyel or szág, Ro má nia, Gö rög or szág, Tö rök or szág és Ju -
go szlá via len né nek Nagy-Bri tan nia és Fran cia or szág tá mo ga tá sá val, ami bi zo -
nyá ra biz to sít hat ná a hely zet meg õr zé sét.” 33 A hely zet bo nyo lult sá gát je lez te a
len gyel ál lás pont, amit Hen ry Kennard var sói kö vet is mer te tett kül ügy mi nisz -
ter ének. En nek ma gyar vo nat ko zá sa, hogy Kennard kö zöl te: Józef Beck kül ügy -
mi nisz ter „na gyon bi zal ma san kö zöl te ve lem, hogy ép pen most ka pott biz to sí té -
kot Ber lin bõl, hogy a Bi ro da lom jog ta lan nak tart ja Ma gyar or szág kö ve te lé se it
Ro má ni á val szem ben, és azo kat nem fog ja tá mo gat ni.” A leg fon to sabb ki té tel
azon ban a kö vet ke zõ volt: Len gyel or szág csak olyan szer zõ dést haj lan dó köt ni
Ro má ni á val, amely ben „Orosz or szág mint szán dé kos (contemplated) ag resszor
sze re pel.”34

Lé nye gé ben ezek a tö rek vé sek ha tá roz ták meg a kö vet ke zõ hó na pok dip -
lo má ci á ját. Az apeacement, a vi lág há bo rú le het sé ges el ke rü lé se a bri tek és a
fran ci ák ré szé rõl, az el le nük tá ma dó Né met or szág gal szem ben szö vet sé ge sek
ke re sé se a ro má nok, a szov je tek és vé gül a len gye lek dip lo má ci á já ban.35
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pak tum év for du ló ja. Élet és Iro da lom, 2009/36., szept. 4., Ungváry Krisz ti án: Egy paktumról. Élet és
Iro da lom, 2009/38., szept. 18.; Hét pont. Élet és Iro da lom, 2009/40., okt. 2.). Karsai Lász ló: Idõ hú zás
Hit ler rel, Sztá lin nal és Trockijjal. Élet és Iro da lom, 2009/40.), Szé kely Gá bor: Egy vita mar gó já ra.
Élet és Iro da lom, 2009/43.

33 Documents, Vol. IV. 366–367, 384–385. 
34 Documents, Vol. IV. 370–371. o. Beck el lent mon dá sos, Ber lin és Moszk va kö zött fél ol da la san

Ber lin felé egyen sú lyo zó sze re pe mi att a ké sõb bi ek ben nem ju tott po li ti kai sze rep hez, s el len tét ben a 
Lon don ba te le pült len gyel kor mány-emig rá ci ó val, õ Ro má ni á ban ka pott me ne dé ket.

35 1939. má jus 22-i kel te zé sû a brit kül ügy mi nisz té ri um ter je del mes do ku men tu ma a Szov jet -
uni ó val foly ta tan dó tár gya lá sok ról. Mér le ge li a ki ala kult hely ze tet, össze fog lal ja a brit, a szov jet és a
fran cia el kép ze lé se ket, is mer te ti a len gyel és a ro mán ag go dal ma kat, a „ja va solt an gol–szov jet pak -
tum” hát rá nya it és elõ nye it. A 41 pont ból és két mel lé kelt táv irat ból álló do ku men tum kü lön elem -
zést igé nyel, amely re ter je del mi kor lá tok mi att itt nincs mód. Documents, Vol. V. 639–647. 



A vég já ték

1939. au gusz tus 24-én, a né met szov jet pak tum meg kö té sé nek más nap ján,
Sir Horace Wilson, a Mün che ni Egyez mény elõ ké szí tõ je, a brit-né met kap cso la tok
„fe le lõ se”, a mi nisz ter el nök leg kö ze leb bi mun ka tár sa – ek kor a Downing street
10-ben volt a ka bi net je – ke res te meg az USA lon do ni kö ve tét, Joseph Ken -
nedyt, aki köz tu dot tan az apeacementet és a né met ori en tá ci ót tá mo gat ta. Wilson
a mi nisz ter el nök, Cham ber lain ké ré sét tol má csol ta: „gya ko rol jon az el nök nyo -
mást a len gye lek re” an nak ér de ké ben, hogy vál toz tas sa nak ed di gi ál lás pont ju -
kon és kezd je nek tár gya lá so kat a né me tek kel Danzigról és a kor ri dor ról. Je lez -
te egy ben, hogy a mi nisz ter el nö köt ag gaszt ja, hogy Nagy-Bri tan nia fel té tel nél -
kül el kö te lez te ma gát (unequivocally obligated itself) már ci us ban Len gyel or -
szág mel lett egy len gyel-né met há bo rú ese té ben. Ken nedy te le fo non vet te fel a
kap cso la tot a kül ügy mi nisz té ri um mal, egy ben je lez te, hogy a bri tek „tud ják,
hogy nem lesz nek ké pe sek ele get ten ni kö te le zett ség vál la lá suk nak” a há bo rú
ki rob ba ná sa kor. Roose velt azon nal vissza uta sí tot ta Cham ber lain ké ré sét, aki,
amint azt Ken nedy meg je gyez te, „el vesz tet te min den re mé nyét a béke le he tõ -
sé gé ben”. S tör tént ez an nak el le né re, hogy Cham ber lain nek mély meg gyõ zõ dé -
se volt, hogy a há bo rú ér tel met len, mi vel „Mind ezek után, mi nem va gyunk ké -
pe sek meg vé de ni a len gye le ket. Csak a revans olyan há bo rú já ra kény sze rü lünk, 
amely Eu ró pa le rom bo lá sát fog ja je len te ni.”36

Két táv irat Var só ból

S kö vet kez zen a há bo rút meg elõ zõ utol só két nap ban ke let ke zett, Var só -
ból kül dött rö vid, de a hely zet drá ma i sá gát, va la mint Cham ber lain el kép ze lé se -
i nek tel jes meg ala po zat lan sá gát is jel zõ két táv irat. Jel zik, a dip lo má cia nyel ve -
ze tét ér tõk nek: a briteknek nincs más választása, mint a háború.

H. Kennard brit kö vet táv ira ta a kül ügy mi nisz ter nek, 1939, au gusz tus 30, Var só:

„1. Biz tos va gyok ben ne, hogy le he tet len rá bír ni a len gyel kor mányt, hogy
azon nal küld je M. Becket, vagy bár mely más kép vi se lõ jét Ber lin be, meg -
vi tat ni Herr Hit ler te rü le tek re tett ja vas la tát. Õk min den bi zonnyal ha -
ma rabb vá lasz ta nák a har cot, és in kább a ve re sé get, mint hogy egy ilyen 
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36 U. S. Department of State, Foreign Relations of the United States, 1939, General, Vol. I, Wa -
shing ton, 1956., 355. A so kak ál tal és több fé le kép pen ér tel me zett do ku men tum mal fog lal ko zik töb -
bek kö zött A. J. P. Taylor: The Origins of the Second World War. Greenwich, Fawcett Pre mi er 1965.
262.; David E. Koskoff: Joseph P. Ken nedy. A Life and Ti mes. Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1974,
207. Va la mint egy el len ke zõ jelû in terp re tá ció Roose velt el nök szü le té sé nek 100. év for du ló ján: „Roose -
velt sze ret te ma gát a béke em be ré nek fel tün tet ni az ame ri kai nép és a vi lág elõtt. Ez ma a leg in kább
el fo ga dott kép róla. Azon ban Roose velt ci ni ku san vissza uta sí tot ta azt a ha tal mas le he tõ sé get, hogy
te gyen a béke ér de ké ben, ami kor arra mód ja lett vol na.” Mark Weber: President Roosevelt’s Cam -
paign To Incite War in Europe. http://www.ihr.org/jhr/v04/v04p135_Weber.html (Le töl tés ide je: 2011.
de cem ber 22.)



meg aláz ta tást el vi sel je nek, kü lö nö sen Cseh szlo vá kia, Lit vá nia és Auszt -
ria pél dá ja után.

2. Aján la nám, hogy amennyi ben a tár gya lá sok egyen lõ fe lek kö zött zaj la nak,
úgy fon tos len ne, ha egy sem le ges or szág ban ke rül jön sor rá juk, vagy el -
kép zel he tõ Olasz or szág is, és a tár gya lá sok alap ja egy olyan komp ro -
misszum le gyen, amely a né met ol dal már ci us ban vi lá go san meg ha tá ro -
zott ha tár ja vas la ta37 és a len gyel ol dal sta tus quoja kö zött kell meg ta lál -
ni.

3. Fi gye lem be véve, hogy a len gyel kor mány, amely egye dül van és jó részt fel -
ké szü let len a há bo rú ra, s nem volt haj lan dó el fo gad ni a már ci u si fel té te -
le ket, bi zo nyo san nem fog ja el fo gad ni a (né met – Sz.G.) ja vas la to kat,
ame lyek most lát ha tó an túl mu tat nak a már ci u si fel té te le ken, Nagy-Bri -
tan nia és Fran cia or szág, mint szö vet sé ge sei, meg erõ sí tet ték tá mo ga tá -
su kat, és a vi lág köz vé le mé nye egy ér tel mû en amel lett szól, hogy köz vet -
len tár gya lá sok ra ke rül jön sor egyen lõ fel té te lek mel lett, s tá mo gat ják
Len gyel or szág el len ál lá sát egy rákényszerített (dictated) egyez ménnyel
szem ben.

4. Én, ter mé sze te sen, nem fej tem ki vé le mé nyün ket a len gyel kor mány kép vi -
se lõi elõtt, sem pe dig Herr Hit ler vá la szá val kap cso lat ban, amíg nem ka -
pok uta sí tást, amely, re mé lem, nem lesz ké se del mes.”

***

H. Kennard táv ira ta a kül ügy mi nisz ter nek, 1939, au gusz tus 31, Var só:

“(1) a len gyel kor mány meg erõ sí ti el ha tá ro zott sá gát, amit az elõ zõ ek ben is ki -
fe je zett, hogy kész a köz vet len esz me cse ré re, ame lyet a né met kor mány ja va -
solt, és a brit kor mány kö zölt Lord Halifax táv ira tá ban au gusz tus 28-án a brit
nagy kö vet nek. Var só.
(2) a len gyel kor mány is kész köl csö nös sé gi ala pon vál lal ni, ga ran tál ni a tár -

gya lá sok ide jén, hogy a len gyel csa pa tok nem sér ti meg a ha tá ro kat,
amennyi ben a Né met Bi ro da lom tól sem sér tik a ha tá ra in Len gyel or szá -
got.

(3) a je len hely zet ben az is lé nye ges, hogy meg egyez ze nek a modus vivendiben
a sza bad vá ros ról, Danzigról...

(5) a len gyel kor mány ki fe je zi re mé nyét, hogy a Né met Bi ro da lom mal foly ta tott 
tár gya lá sa i nál to vább ra is szá mít hat Õfel sé ge kor má nya jószolgálatának 
elõ nye i re."38

*
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37 1939. már ci us 21-én Hit ler be je len tet te igé nyét Danzig Sza bad Vá ros ra, és kö ve tel te a ki kö tõ vá -
rost Len gyel or szág gal össze kö tõ, Né met or szá got meg osz tó, Ke let-Po rosz or szá got el vá lasz tó, ugyan ak kor
Len gyel or szág ten ge ri ki já ra tát je len tõ fo lyo sót nyil vá nít sák te rü le ten kí vü li nek, te gye le he tõ vé Len gyel -
or szág né met au tó út és vas úti pá lya lé te sí té sét. 

38 http://avalon.law.yale.edu/wwii/blbk97.asp 



A tör té ne lem tu do mány nak nem fel ada ta igaz sá got ten ni. A II. vi lág há bo -
rú ki rob ba ná sá hoz va ló ban hoz zá já rult, hogy a brit, a fran cia, az USA és a
Szov jet unió kor má nya nem lé pett fel, s fõ leg nem együtt és ha tá ro zot tan Né -
met or szág gal és már ko ráb ban Ja pán nal szem ben. Mind ez tény, és tény az is,
hogy en nek szük sé ges sé gé re töb ben fi gyel mez tet tek a kor ban, így, a so kak kö -
zött a bri tek nél Chur chill tõl az el len lá bas Bertrand Russelig, a ma gya rok kö zül 
az emig ráns Kár olyi Mi hály tól, Jászi Osz kár tól az itt ho ni Mónus Il lé sig, vagy
ép pen a szov jet ori en tá ci ót for má ló Litvinovig. Lát nunk kell azon ban, hogy az
ilyen szé les össze fo gás nak 1939-ben nem vol tak meg a fel tét elei. A le en dõ szö -
vet sé ge sek, ek kor el len ér de kelt ha tal mak kö zött olyan ha tal mas el len té tek fe -
szül tek, ame lyek le küz dé se csak egy soha nem látott háború kirobbanásával
vált lehetségessé. S az ellentétek elsimulása sem tartott fél évtizednél tovább.

14 SZÉ KELY GÁ BOR


