
292

III. rész

Diplomáciai tárgyalások a háború küszöbén

A hidegháború kirobbanásának egyik első mozzanataként tartja számon a tör-
ténetírás Winston Churchill  Fultonban 1946. március 5-én tartott beszédét. Eb-
ben állította: „Egészen 1933-ig, sőt még 1935-ig is, meg lehetett volna mente-
ni Németországot attól a szörnyű végzettől, amely végül utolérte. Akkor, talán 
megkímélhettük volna magunkat, azoktól a nyomorúságoktól, amelyeket Hitler  
zúdított az emberiségre. Az egész történelemben soha nem volt még jól időzített 
cselekvéssel könnyebben megelőzhető háború, mint az, amely a közelmúltban 
pusztított el hatalmas területeket földünkön.”

A hidegháború időszakának „jól időzített cselekvése” - az eredeti szöve gben 
„akciója” - az elrettentés, a „deterrence” volt. Nem a híres „leereszkedő vasfüg-
göny” katonai védelme, még kevésbé a Szovjetunió elleni háború, hanem éppen, 
ahogy az Churchill  e beszédében található: „az Egyesült Nemzetek Szervezeté-
nek égisze alatt minden részletében előnyös megállapodásra jutunk Oroszor-
szággal, és ha ez az előnyös megállapodás érvényben is marad sok-sok békés 
esztendőn keresztül. Ehhez a világ közreműködése kell, melyet minden erejük-
kel támogatnának az angolul beszélő országok és szövetségeseik.”539 Hasonló volt 
a célja George F. Kennan  feltartóztatás, „containment”,  doktrínájának, amint 
azt a félreértelmezéseket cáfolva fejti ki John Lukáccsal folytatott levelezésben.540 
Mindkét gondolat a II. világháborút megelőző évek téves döntéseinek tanulsá-
gain alapult. Nemkülönben a két katonai tömb létrehozása, 1949-ben az Észak 
Atalanti Szerződés Szervezete, a NATO, majd a szovjet közvetlen parancsnoksá-

539 Sir Winston Churchill  fultoni beszéde: A béke hajtóereje. http://www.okm.gov.hu/letolt/
retorika/ab/szoveg/szov/chur.htm

540 A történelem eleven valósága. George F. Kennan  és John Lukacs  levelezése. Szerkesztet-
te: John Lukacs . Fordította: M. Nagy Miklós. Budapes, 2010. Európa Könyvkiadó. 331 p. Elemzi 
Horváth Jenő : George F. Kennan  és John Lukacs  levelezése. http://www.grotius.hu/doc/pub/TIL-
BEW/2010_231_horvath_jeno_recenzio_kennan%20es%20lukacs%20levelezese.pdf
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got 1955-ben felváltó Varsói Szerződés – talán nem véletlenül Lengyelországban 
– katonai-politikai szervezete. Hasonló katonai szervezetek a két világháború 
között nem léteztek. Így a Népszövetség sem rendelkezett katonai szervezet-
tel, amellyel érvényesíthette volna döntéseit. Ennek tanulságaként az Egyesült 
Nemzetek Szervezete, bár alapokmányában nem szerepel a külön hadsereg, de 
az egyes konfl iktushelyzetek, így első alkalommal az arab izraeli háború keze-
lésére létrehoztak katonai 
egységeket.541 A tanulságok 
alapja elsősorban az 1930-as 
évek elejétől felhalmozódott, 
a világháború kirobbaná-
sának megakadályozására 
alkalmatlan tárgyalások és 
döntések voltak.

A II. világháború előz-
ményeivel foglalkozó iroda-
lomban általában 1936-ig, a 
Rajna-vidék remilitarizálásá-
nak eltűréséig tartják lehetsé-
gesnek Hitler  megfékezését. 
Vizsgálják a lehetőségeket a 
belső, elsősorban a német ka-
tonai vezetés köréből induló 
fordulatra, illetve a külső, a francia hadsereg túlerejére alapozott lépésekre. A 
korabeli elemzések is hasonlóak voltak Hitler a szerződéseket felrúgó egy-egy 
lépésekor. A háborút elkerülhetőnek vélő appeasement és a háborút kívülről 
szemlélő a harcterektől magát távol tartó izolacionizmus domináns politikája 
mellett már Hitler hatalomra jutása után a katonai szövetségek különféle for-
mái is felmerültek. A Népszövetség Egyességokmánya, a versailles-i szerződés, 
Locarno, a „Keleti-Locarno” tervezete nem jelentették az aláírók katonai szövet-

541 Az 1948-ban az ENSZ Közel-keleti Fegyverszüneti Felügyelő Szervezete volt volt (United 
Nations Truce Supervision Organization in the Middle East – UNTSO) elsősorban az arab-iz-
raeli konfl iktus kezelésére. Ennél nagyobb kontingens vett részt a Koreai háborúban 1950-1953 
között. 1949-től napjainkig kíséri fi gyelemmel a katonai konfl iktusokat, benne az ENSZ béke-
fenntartó akciót a Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (Stockholm International Peace 
Research Institute – SIPRI) adatbázisa. https://www.sipri.org/databases/milex

„Palesztinai arabok – palesztínai zsidók: terület 
megosztás.”(Leslie Gilbert Illingworth )
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ségét, még kevésbé elkötelezettségét katonai akciókra. Az országok között Hitler 
hatalomra jutása után megkötött vagy megerősített megnemtámadási, illetve 
az ennél többet ígérő garanciális – angol, francia, csehszlovák, lengyel, német, 
olasz, szovjet, belga – szerződések kilátásba helyeztek ugyan feltételekkel akár 
katonai akciókat is „nem provokált katonai agresszió” esetére, azonban egyik-
nek sem volt katonai szerződés jellege, vagy ilyen melléklete. Még a katonai tit-
kos melléklettel kiegészült, Rapalloban 1922-ben megkötött német-szovjet szer-
ződés sem volt ilyen – az együttműködés a katonai fejlesztésekre vonatkozott. A 
kifejezetten, de még meg nevezetten Németország ellen irányuló katonai szerző-
dés első komoly kezdeményezése az 1935-ben parafált francia-szovjet szerződés 
tervezett melléklete volt, azonban ez még a kidolgozás stádiumában sem lépett. 
A szovjet-francia diplomáciai kapcsolatok azonban kiegészültek a katonai kon-
zultációkkal. 

Franciaországban meggyőződhettek arról, ami Berlin számára már jó tíz év-
vel korábban világos volt, hogy a szovjet vezetés már lemondott a „világforra-
dalomról”, s lépéseit nem a „forradalom exportja”, hanem saját biztonsági rend-
szerének a szomszédos államok korántsem mindig örömmel fogadott kiépítése 
vezérli. 1934-től belépése a Népszövetségbe, Sztálin beszédei a párt XVII. és 
XVIII. kongresszusán, valamint a Kommunista Internacionálé „új irányvona-
la” a kommunista pártok számára, a népfrontpolitika, mind ezt bizonyíthatták. 
Maxim Litvinov személyes erőfeszítései, a francia „kollektív biztonság”, vagyis 
a nemzetközi egyezményekkel, megállapodásokon nyugvó külpolitika, a Keleti 
paktum támogatása is ezt jelentette.542

542 Moszkva két világháború közötti világforradalmi terveiről a híradások máig folyamatosan 
kerülnek elő. A legutolsók egyikében Sztálin állítólagos Politikai Iroda és a Komintern vezetése 
együttes, 1939. augusztus 19-én tartott ülésén elhangzott beszédéből idézik. Eszerint itt úgy hatá-
roztak, hogy „megbízzák a Komintern elnökét Manuilszkijt és főtitkárát Dimitrovot, hogy Sztálin 
személyes irányításával dolgozzanak ki utasításokat a külföldi kommunista pártok számára.” (Po-
litbureau prit une dé cision chargeant le président du Komintern Manouilski d’élaborer avec le 
secré taire Dimitrov et sous la direction de Staline lui-mê me, les instructions appropriées adon-
ner au parti communiste étranger.) A Havas svájci hírügynökség 1939.  október 28/29-én közre-
adott, azonnal számos lapban publikált közleményének hitelessége legalábbis kétséges. Nemcsak 
azért, mert Manuilszkij sohasem volt a Komintern elnöke – ilyen funkció 1927 óta nem volt -, s 
Dimitrov sem tesz említést róla, hanem amiatt is, hogy ilyen ülésről nincs irat, a mellette érvelők 
sem találtak ilyet, akik ismét közreadták a dokumentumot több nyelven. http://militera.lib.ru/
research/pravda_vs-1/09.html



Diplomáciai tárgyalások a háború küszöbén

295

A brit-francia- szovjet háromhatalmi tárgyalások első szakasza, 
1939. március-július

Londonban jól érzékelték a brit külpolitika számára több évszázados etalont je-
lentő kontinentális egyensúly felborulását. A közvetlen háborús fenyegetettség 
mellett ez volt a fő ok, amely megnyitotta a brit-francia-szovjet tárgyalások előtt 
az utat. És még valami: a brit és a francia kormány tisztában volt azzal, hogy 
nincsenek felkészülve a háborúra Németország ellen. Sztálin  is tudta ezt, de sa-
ját hadereje megfelelő állapotáról sem volt meggyőződve, különös tekintettel a 
hadvezetés legfelső szintjén 1937-től végrehajtott, sok ezer főtisztet érintő „tisz-
togatásra”. Keleti oldalról ezért volt gyengébb a késztetés a megegyezés iránt, s 
nem csupán a Nyugat korábbi ellenséges fellépései miatt. A fenntartások kölcsö-
nösek voltak.

A londoni és párizsi kormányok 1939. március 22-i döntése a négyhatalmi 
konferencia elutasításáról lényegében azt jelentette, hogy nem a Szovjetunióval, 
hanem Lengyelország és Románia bevonásával igyekeznek nyomást gyakorol-
ni Hitlerre – aminek sikerében a franciák ekkor már végképp nem hittek. Az 
„elrettentés” részét képezték nem titkolt, sőt hangasúlyozott katonai intézkedé-
sek: a britek néhány hónap alatt, a szeptemberi 250-ről márciusra havi 250-ről 
600-ra emelték repülőgépgyártásuk kapacitását, s a franciák is hasonló lépéseket 
tettek. A mozgósítás előkészítését szolgálta a francia általános hadkötelezettség 
bevezetésére is. (Ezt Angliában majd csak április 24-én vezetik be, azonban ek-
kor sem teljes körűen.) Mindez azonban már nem bizonyult elégségesnek, amit 
még a brit külügyminisztériumba beérkező jelentések is meglehetősen egyértel-
műen jelezték: a térség második legnagyobb hadseregével rendelkező Szovjet-
unió fi gyelmen kívül hagyása a közvetlen háborúval fenyegető helyzetben nem 
lehetséges.

A brit-francia-szovjet paktum, a katonai szövetség első tervezetei 1939. már-
cius-áprilisában körvonalazódtak és két összetevőből álltak: az igen szerteága-
zó politikai feltételekből, és a megállapodásból a három hatalom hadseregeinek 
közös hadműveletiről a küszöbön álló német támadással szemben. Preventív, 
vagyis megelőző támadás Németország ellen egyikben sem szerepelt. A poli-
tikai feltételeket a kormányok szintjén politikusok és diplomaták készítették 
elő, a hadseregek lehetőségeiről és feladatairól a katonák, a Moszkvába küldött 
brit-francia katonai delegációk és a szovjet vezérkar tábornokai tárgyaltak.
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Követségek Moszkvában – a politikai paktum műhelyei

A brit és a francia diplomácia számára Oroszország az első világháborúig egyike 
volt a két hatalom legfontosabb partnereinek. Ez a háborút követően megválto-
zott, Szovjet-Oroszország szinte jelentéktelen, inkább ellenséges fi gyelmet ka-
pott Londonban, Párizs aktív. Nagy-Britannia és Franciaország támogatója volt 
a szovjethatalom ellen kirobbant polgárháborúnak, s végül az 1920-as lengyel 
intervenciónak. 1924-ig, a diplomáciai kapcsolatok felvételéig egyáltalán nem 
volt formalizált kapcsolat a három ország között. A diplomáciai elismerést kö-
vetően a kapcsolatok hullámzóak voltak, a brit-szovjet 1927 és 1929 között meg 
is szakadtak. A két egymásra is bizalmatlanul tekintő szövetséges viszonya a 
Szovjetunióhoz az 1920-as évek végétől egyre nagyobb különbségeket mutatott. 
E különbségeket a kormányok politikája, illetve külügyminiszterek határozták 
meg, de jelentős befolyással voltak rá a végrehajtók, a külképviseletek vezetői.

 A brit moszkvai képviselet változó fontosságát jelezte, hogy 1929-ig a biro-
dalmat csak egy chargé d’aff aires, vagyis alacsonyabb szintű diplomata képviselte 
Robert Hodgson személyében a követ helyén. 1929-ben, a megszakadt diplo-
máciai kapcsolatok újra felvételekor nevezték ki már követnek Esmond Ovey -t, 
akit 1933-ban viscount Chilston  váltott, s lett a leghosszabb ideig, 1939 elejéig a 
posztján maradó brit diplomata a Szovjetunióban, jó kapcsolatokat ápolva a kül-
ügyi népbiztossal, Maxim Litvinovval . Hodgson, Ovey  és Chliston a diplomáciai 
kar tapasztalt, de középszintű beosztottjai voltak. 1939-ben nevezték ki Chlis-
ton helyére az oroszul is beszélő William Seeds -t, aki bár az előzőeknél jelentő-
sebb helyet foglalt el a brit diplomáciában, nem volt korábban vezető diplomata. 
Így nem volt véletlen az sem, hogy éppen a brit-szovjet kapcsolatok forduló-
pontján, 1939 júniusában küldték „segítségére” William Strang -t, a kormány és 
Chamberlain  egyik tanácsadóját, az appeasement fegyelmezett, de nem teljesen 
egyetértő képviselőjét.543 Strang  megbízása előtt a külügyminisztérium európai 
ügyekkel foglalkozó részlegének, a Central Department544 vezetését (1937-1939) 
látta el, kitűnő adminisztrátor volt, de nem tartozott a szakmailag elismert dip-

543 Strang  egyike volt a Chamberlain  tanácsadóinak müncheni tárgyalásaikor. Elkísérte 
Berch tes gadenbe miniszterelnökét. Документы и материалы кануна второй миривой войны. 
1948. II. Aрхив Дирксиенa (1938-1939). Государственное Издательство Политической 
Литературы. 1948.  54.

544 Central Department of the Foreign Offi  ce UK, ide tartozott ekkor Greece, Portugal, Spain, 
Turkey, Austria, Switzerland, Liechtenstein, Denmark, Iceland, Finland, Norway and Sweden 
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lomaták közé. A követség fontosságának mércéje volt, hogy a jelentések jó része 
közvetlenül a külügyminiszterhez (Anthony Eden  (1935-1938), majd lord Hali-
faxhoz (1938 – 1941), vagy annak helyetteséhez (Robert Vansittart , 1930-1937, 
Alexander  Cadogan  1938-1946) kerültek. A helyzet fonákságát jelezte ugyanak-
kor, hogy Strang  kinevezése előtt, a tárgyalások fontosságának tudatában Eden  
ajánlotta fel Chamberlainnek, hogy vállalja a moszkvai tárgyalások irányítását. 
Eden  személye elfogadható lett volna Moszkvában, ő volt az első magasabb szin-
tű brit politikus, aki tárgyalt Sztálinnal, s tárgyalása – ellentétben a Hitlerrel 
folytatott tárgyalásaival – kedvező emlékeket idézett. Eden  a lehetőséget azon-
ban nem kapta meg, amiről természetesen Moszkvában is értesültek, ami nem 
erősítette Strang  helyzetét.

A francia diplomácia az oroszországi polgárháború idejének és az azt követő 
évek éles szovjetellenes mélypontja után fokozatosan építette újjá a kapcsolato-
kat. Ennek eredménye volt, hogy az elismerést követően, 1924-ben létrehozott 
moszkvai követséget, ellentétben a londonival, követ, 1927-től Jean Herbette  ve-
zette.545 A külpolitikai újságíró Herbette  posztját annak is köszönhette, hogy tá-
mogatta a Szovjetunió diplomáciai elismerését, felismerve, hogy Franciaország 
nem nélkülözheti korábbi Németország elleni, az angolok mellett, sőt haderő-
ben a kontinensen annál erősebb fő szövetségesét. A konszolidált együttműkö-
déstől a szorosabb együttműködésig vezető szerződéseket, a kapcsolatok rövid 
válságát (1931-1933) követően már a nála jelentősebb diplomata, a Hitler  ha-
talomra jutása után kinevezett Charles Alphand  készítette elő.546 A kapcsolatok 
1934-ig a különféle szerződések ellenére sem voltak „sem szorosnak, sem pedig 
egyenleteseknek nevezhetők”547 Katonai szerződésre nem került sor, még olyan 
laza szerződésekre sem, amilyenek a különféle feltételekhez kötött, lényegében 
kibúvót biztosító antantszerződések voltak.

Igaz, az 1930-as évek elejétől a franciák már nem csak a kisantant államok 
mellet, közülük is elsősorban Csehszlovákiával tartottak fenn szorosabb kapcso-
latokat, hanem a tőlük távoldó Lengyelországgal is igyekeztek újjáépíteni befo-
lyásukat a térségbe. Ennek azonban feltétele volt, pontosabban lett volna, hogy 
megállapodjanak a lengyel vezetés, elsősorban a külpolitikát, meghatározó Józef 

545 J. Nagy László  recenziója Yves Denéchère : Jean Herbette  (1878-1960), Journaliste et am-
bassadeur. Századok, 2004/1. 261-263.

546 Alexander , Martin S.: Th e Republic in Danger and the politics of French Defence, 1933-
1940. Cambridge University Press, 1992. 291.  

547 Th e Diplomats, 556.
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Beck  külügyminiszterrel, aki a német és a szovjet veszély között egyensúlyozva 
írt alá szerződést Hitlerrel 1933 januárjában. A francia diplomácia súlyos lépése 
azonban a Szovjetunióval 1934-ben aláírt szerződés volt, amely átalakítani kí-
vánta nem csupán az egyoldalú és egyre inkább alárendelt szerepet juttató brit 
kötöttséget, de helyreállítani remélte Kelet-Középeurópai befolyását is. 

Robert Coulondre  1936 őszén, a francia-szovjet garaciális szerződés ratifi ká-
lása után vette át a francia követség irányítását, s folytatta a francia népfront vá-
lasztási győzelmét követően a szocialista Leon Blum  alakította kormány erőfe-
szítéseit a francia-szovjet katonai egyezmény megkötésére. Amikor Coulondre -t 
áthelyezték a tűzfészek kellős közepébe, Berlinbe, őt a tapasztalt, bár kevésbé 
tekintélyes, ugyanakkor konfl iktus- és háborús zónákban szolgáló Paul-Émile 
Naggiar 548 követte a moszkvai francia követség újonnan kapott patinás épüle-
tében, a Dom Igumnova-ban. A jelentések ekkor is vagy közvetlenül a váltako-
zó külügyminiszterekhez (Yvon Delbos  1936-1938, Joseph Paul-Boncour , 1938, 
Georges Bonnet , 1938-1939) vagy helyetteseikhez, ritkábban referenseikhez ju-
tottak.  A diplomáciai misszió vezetője követte a klasszikus francia diplomácia 
irányát, igyekezett megegyezni Németországgal, valamint építeni a német fe-
nyegetéssel szemben az angol szövetséget - és az orosz kapcsolatot. 

A tárgyalások célja és a lehetőségek

London

A tárgyalások célja egyértelmű volt 1939. április óta: katonai hármasszövetség 
létrehozása a francia szövetséges mellett a Szovjetunióval - Németország ellen. 
Sok választás nem volt, miután Hitler  már 1935-ben Simon  külügyminiszter 
és Eden  számára, majd Halifax -szel tárgyalva is egyértelművé tette, hogy nem 
fogadja el a Franciaországot is magában foglaló európai garanciális szerződés 
megkötését. A tárgyalásokat a britek kezdeményezték a szovjetek „ráutaló” jelzé-
seit fogadva, a Csehszlovákia megsemmisülését követően a Londonnak egyér-
telműen felróható felelősség tudatában. Közvetlen céljuk a tárgyalásokkal így 
kettős volt: egyrészt erőt és eltökéltséget mutatva visszaszerezni tekintélyüket, 
bizonyítani döntő befolyásukat az európai események alakítására, másrészt, 
amennyiben háborúra kerül sor Németországgal, a francia szárazföldi haderő 

548 Émile Naggiar  egy évtizedig volt főkonzul Ottavában,1934-ben I. Sándort kísérte belgrádi 
megbízottként Párizsba, s volt tanuja az ellene és Briand  ellen elkövetett merényletnek Marseil-
les-ben. Ez után már követként utazott Pekingbe, ahonnan Moszkvába rendelték. 
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mellé a szovjet hadsereg is felsorakozzon. 
Ezek mellett továbbra is fenntartva a le-
hetőséget, hogy Lengyelország, de akár 
Franciaország megtámadása esetében is 
Anglia, a szerződésben szereplő „lehető-
ségekhez képest” klauzulára hivatkozva 
kimaradjon a háborúból.549 A Brit Biro-
dalomnak az európainál szélesebb érdekei 
ugyanakkor nem zárták ki a megegyezést 
Németországgal – amire a német diplomá-
cia és katonai vezetés is számított, a két-
frontos háborút elkerülendő.

Párizs

A franciák magukat a leginkább fenyegetettnek érezve reménykedtek a már 
1935-1936-ban létrejött szovjet-francia egyezmény továbbfejlesztésében. Cél-
juk a katonai megállapodás megkötése volt, amire már 1937-ben tett ajánlatot 
a Szovjetunió, amit azonban akkor még a franciák, a britek fenntartásai miatt, 
nem vállaltak. 1939 tavaszán azonban már ezt látták az egyetlen lehetőségnek 
a háború elkerülésére. A francia politikai vezetés, a diplomácia, még kevésbé a 
katonai már nem látott lehetőséget megegyezésre Németországgal.

Moszkva

Moszkva számára több lehetőség volt nyitva. A számára kedvező célok közül az 
első, ugyanakkor a bonyolultabb, a katonai szövetség megkötése volt Nagy-Bri-
tanniával és Franciaországgal. Ez egyben azt jelentette, hogy Lengyelország 
megtámadása esetén nem csupán hadat kell üzennie Németországnak, hanem 
Franciaországgal és Nagy-Britanniával együtt meg kell kezdeni a hadművelete-
ket is. Ebben az esetben Lengyelország megtámadását az egész Európára kiter-
jedő háború követi, amelynek valószínű továbbterjedését már sejtette a japán 
távol-keleti agresszió.

A Szovjetunió már három hasonló, a katonai együttműködést is vállaló szer-
ződést kötött: Franciaországgal, Csehszlovákiával, illetve Mongóliával. A Fran-

549 Anglia semlegességét egy Szovjetunió elleni német-japán háború esetén Churchill  is tá-
mogatta korábban. 1937-ben azonban már megváltoztatta véleményét. Andor László  - Surányi  
Róbert: Roosevelt Churchill . Pannonica Kiadó,1999. 200.

Chamberlain : „Mindent aláírtam. A tengely 
megerősítésének szerződése: Csehszlovákia 

elárulása és brit halálgarancia…”(Gabriel – 
James Friell )
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ciaországgal és Csehszlovákiával kötött szerződésben voltak a mostani helyzet-
hez hasonló vonások. A vállalt katonai támogatás Németország ellen irányult, 
ugyanakkor az utóbbi esetében feltétel volt a francia hadbalépés, ami egyben 
a brit támogatást is jelentette. Viszont egyik szerződést sem egészült ki végül a 
tervbe vett katonai, a hadműveletekre vonatkozó szerződés.550 A Mongóliával 
kötött szerződések viszont egyértelműen katonai jellegűek voltak, tartalmazták 
az engedélyt a szovjet csapatok állomásoztatására, illetve bevetésére egy Mongó-
lia elleni támadás esetén.551

Ugyanakkor e nem periférikus, a Nagy Háborút megelőzőket felidéző kato-
nai szövetség létrehozásának nehézségeit jelezte, hogy 1919 után ilyen széles ka-
tonai szövetséghez hasonlót még egyik fél sem kötött.

A második és egyszerűbb lehetőség a Szovjetunió számára egy megnemtá-
madási egyezmény megkötése volt Németországgal, amivel a Szovjetunió kima-
radhat a háborúból, de legalábbis annak első szakaszából. (S mellesleg megva-
lósíthatja az 1919-1921-ben létrehozott, a Finnországtól a balti államokon át, 
Lengyelországtól Romániáig terjedő brit-francia szovjet ellenes védőgát, a cor-
don sanitaire felszámolását is.)

Az alku pozíciók 1939 augusztusában

Mindezt összevetve a franciák alku pozíciója volt a leggyengébb, ami követ-
kezett céljukból, helyzetükből és különösen lehetőségeikből: a szövetség megkö-
tésére mindenképpen szükségük volt ahhoz, hogy elkerüljék a háborús veresé-
get Németország nyomasztó katonai túlerejével szemben. Amit felkínálhattak 
hadseregük volt, amely létszámában és fegyverzetében még mindig jelentős súlyt 
jelenthetett Németország ellen egy kétfrontos, a nyugatról és keletről is megin-
duló háború esetén. A közvetlen veszély Párizs számára a francia-lengyel szer-

550 Erről 1936-ban Tuhacsevszkij  1936 januárjában tárgyalt Londonban, ahová V. György  
temetésére érkezett. https://24smi.org/celebrity/10859-mikhail-tukhachevskii.html Később Zsu-
kov  mondta el az író Szimonovnak : „Azt lehet mondani, hogy Vorosilov , aki ekkor a hadügyi 
népbiztos volt, kevéssé volt kompetens ezekben az ügyekben. A katonai kérdésekben mindvé-
gig dilettáns volt, nem ismerte őket mélyebben és komolyabban… Ebben az időben a hadügyi 
népbiztosságon az ügyeket gyakorlatilag Tuhacsevszkij  intézte, aki valóban a hadászat szakér-
tője volt.” Tuhacsevszkij  1932-ig látogatta a német hadgyakorlatokat. Симонов К. М. Глазами 
человека моего поколения : Размышления о Сталине / Сост., предисл. и подгот. текста Л. 
Лазарева. — М.: Изд-во Агентства печати «Новости», 1988. — С. 383. — 478 с. 

551 A szerződést közli Halmosy,  373-375.
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ződésből következett: amennyiben Hitler  megtámadja Lengyelországot nem ke-
rülhették el a hadüzenetet - legalábbis arcvesztés nélkül. 

A britek kezében több adu is volt, ennek lévén kedvezőbb helyzetben voltak. 
Nem rendelkeztek ugyan Európában bevetésre kész szárazföldi erőkkel, a tenge-
reket azonban képes voltak uralni, ott fölényük kétségtelen volt Németországgal 
és szövetségese, Olaszországgal szemben is. E mellett Anglia nem volt közvetlen 
veszélyben, amit a német diplomácia mellett a propaganda is állandóan hangsú-
lyozott. Viszont, Csehszlovákia megsemmisítésével ellentétben, Lengyelország 
német megtámadását, illetve Franciaország hadüzenetét követően már maga is 
csak nehezen tudhatta elkerülni a belépést a háborúba. Nemkülönben kérdéses 
volt, és ez Londonban már egyre jobban számított, hogy a brit közvélemény (és 
a sajtó) ezen az áron is inkább pártolni fogja a további egyezkedést, mint a mind 
általánosabban elkerülhetetlennek tartott hadüzenet vállalását.

Sztálin  alkupozíciója volt a legerősebb, egyben a legbonyolultabb. A britek és a 
franciák látták Sztálin és Hitler  megegyezésének a lehetőségét, sőt annak követ-
kezményeivel is jórészt tisztában voltak. Tartottak tőle, azonban nem számoltak 
vele komolyan. Sztálin alkujának legerősebb aduja a szovjet hadsereg volt, amely 
megtizedelt vezérkara ellenére is a németek mellett a kontinens legütőképesebb 

„A védelem konzulja.- a haditengerészet, a légierő és a hadsereg.”
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katonaságát jelentette, és éppen ezekben a hónapokban igazolta erejét a japánok 
ellen. S ami még fontosabb volt: Chamberlain , Daladier  és Sztálin közös frontja, 
vagyis a brit-francia-szovjet katonai tárgyalások sikere egyértelműen a kétfron-
tos háborút jelenthette, amit Hitler mindenképpen el akart kerülni. E pozíciót 
ugyanakkor gyengítette, hogy a kétfrontos háborúval Hitlernek csak abban az 
esetben kellett számolnia, ha a franciák és a britek Lengyelország német megtá-
madásakor hadat üzennek, majd a Szovjetunió hadba lépésével egyidőben azon-
nal megkezdik a hadműveleteket Németország ellen. Ebben a bizalmatlan Sztá-
lin, akárcsak Hitler legalább is kételkedett, ami a szovjet pozíciókat gyengítette, 
Berlinét erősítette. (Hitler még a brit-francia hadüzenet után, sőt Franciaország 
lerohanását követően is bí-
zott a britek távolmaradásá-
ban.) Mindkettőjük kételyei, 
ha más-más okokból is, de 
megalapozottak voltak. Sztá-
lin már évek óta attól tartott, 
hogy a britek távol tartják 
magukat a várható Szovjet-
unió elleni német-japán tá-
madás idején – nem alapta-
lanul: egyetlen tiltakozó szó 
sem hangzott el az éppen zaj-
ló japán-szovjet háború ellen. 
Sztálin 1939 tavaszán nyíltan 
kimondta: attól tart, hogy a 
Szovjetunió elleni német tá-
madáskor „az imperialista 
hatalmak” kivárnak, hogy 
azután intéznek támadást a 
legyengült felek ellen.

Mindez nem sok jóval bíztatott, de a brit-francia-szovjet katonai védelmi 
szerződés az egyetlen lehetőségnek tűnt a készülő német agresszió elhárítására – 
a katonai szövetség megkötésének elmaradását a brit külügyminisztérium által 
felkért szakértők is a legrosszabb forgatókönyvnek tartották.

A diktátor
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A brit-francia-szovjet katonai tárgyalások 
előtörténetéhez

1939 márciusában két fővárosban, 
Párizsban és Moszkvában bizonyo-
san látták, hogy az appeasement 
csődöt mondott. 

Az agresszor nem békélt meg 
annak ellenére, hogy megvalósít-
hatta - a 19. századi terminológi-
ával élve - a nagynémet egységet. 
Franciaország egy minden koráb-
binál hatalmasabb Németországgal 
került szembe. Egyben igazolódtak 
a szovjetek félelmei is: Hitler  Ke-
let felé tartott , hogy véghezvigye 
a Mein Kampfb an meghatározott 
célt, a német élettér kiterjesztését. 
Támogatókban reménykedve, a 
Nyugat védőbástyájaként a bolse-
vizmus ellen. 

Hitler  diplomáciájának ugyanis nagy feladatra kellett vállalkoznia. 
A Versailles-i béke félresöprésével a hozzá kapcsolódó, brit és olasz nemzet-

közi garanciával biztosított, a  Locarnóban megkötött szerződés is közvetlen ve-
szélybe került. 

Versailles nem csak Kelet-Poroszországot csonkította meg, hanem vonatko-
zott a Németországtól el/visszavett Elzász-Lotharingiára is, amelyet szükséges-
nek ítéltek egy újabb szerződéssel Locarnoban biztosítani – már Németország 
aláírásával. 

„Biztosítsa otthonát Hitler ellen!” (Dr. Seuss)
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E területek visszaszerzése Hitler céljainak egyike volt, vagyis kiindulásként az 
1914-es állapotok helyreállítása. Ez meghaladta Stresemann  politikai céljait, vi-
szont 1939-ben Németország már rendelkezett az ehhez szükséges katonai erő-
vel. És ez a Franciaország elleni katonai támadást, a háborút jelentette. A Közép- 
és Nyugat-Európában legnagyobb katonai és gazdasági hatalommá emelkedett 
Németország megjelenése már régen túllépett a „kontinentális egyensúlyon”, 
közvetlenül veszélyeztette Nagy-Britanniát. Az elkövetkezendő hónapok diplo-
máciai lépések sorozata volt – olasz és japán háborús közjátékokkal. A további 
eseményeket meghatározó döntéseket azonban elsősorban Berlinben és London-
ban hozták meg - konzultálva Moszkvával.

Az első lépések

A Románia és Danzig elleni közvetlen német katonai támadás híre volt az, amely 
a prágai bevonulás mellett Chamberlaint arra késztette, hogy március 18-án kor-
mányszinten is a Szovjetunióhoz forduljon.

Litvinov  a március 18-án feltett kérdésre kormánya nevében még aznap este 
válaszolt, ami jelezte a szovjetek fokozott veszélyérzetét: a javaslata egy konfe-
rencia összehívása volt, amelyen Nagy-Britannia, Franciaország, a Szovjetunió, 
Románia, Lengyelország és Törökország venne részt. A meghívandó országok 
sorolása mutatta, hogy a szovjet diplomácia mely országokat vélte érintettnek 
a német agressziótól. Valamint azt is, hogy Sztálin  lemondott a Németorszá-
got, Nagy-Britanniát, Franciaországot és Lengyelországot is magában foglaló 
megegyezésről.  A konferencia helyszínének pedig Bukarestet javasolta, de más 
helyszínt is elfogadhatónak tartott.552 Litvinov  nem kapott egyértelmű választ 
üzenetére, csak a közvetlen kapcsolat fenntartásáról, a várható fejlemények 
megbeszélésről szólt a brit válasz.553 E kommunikációval kezdődött a majd fél 
évig húzódó tárgyalássorozat.

552 СССР в борьбе за мир накануне второй мировой войны (Сент. 1938 г.- Авг. 1939 г.). 
Документы и материалы. Издателство Плитической  Литературы, Москва, 1972. 246

553 A március 20-án Moszkvába küldött táviratban csupán egy tervezet volt, amelyben válság 
esetén konzultáció összehívását javasolták. DBFP S. 3. IV, 382-393, 400.
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A bizalmatlanság légköre

A három hatalom tárgyalásait akárcsak érintő elemzések nagy súllyal foglalkoz-
nak a közöttük meglevő, a szokásos mértéket mindvégig meghaladó bizalmat-
lansággal. A tárgyalások útjában álló számos akadályok közül ez volt a leglát-
ványosabb, azonban koránt sem a legnagyobb. A bizalmatlanság mindhárom 
részről igen jól megalapozott volt. Brit politikai elit fenntartásai a szovjet-rend-
szerrel szemben két évtizedre nyúltak vissza, s nem változtak. Ez azonban nem 
gátolta a párbeszédet, illetve az együttműködés lehetőségének a keresését. A 
brit-francia bizalmatlanságban viszont nem voltak új elemek: a franciákét a bri-
tekkel szemben az egyre nyilvánvalóbb alárendelt helyzet váltotta ki, a britekét 
franciákkal szemben a franciák által kötött szerződésekben rejlő, rájuk is háruló 
veszélyek. Mint legutóbb, Münchenben éppen a Csehszlovákiával kapcsolatban 
vállalt francia garancia kötelezettségének elhárítása okozott gondot a brit diplo-
máciának. 

Sztálin  bizalmatlansága a Münchenben megkötött, a Szovjetuniót mellőző, 
sőt érzékelhetően ellene is irányuló egyezmény után erősödött. A bizalmatlanság 
sokat idézett szovjet példája Sztálin beszéde, amely a Hitler  prágai bevonulása 

előtt, 1939. március 10-én össze-
ült XVIII. pártkongresszus nyi-
tónapján hangzott el.554 Sztálin 
előadói beszédében a kialakult 
nemzetközi helyzetet a követke-
zőkben jellemezte: „Az új impe-
rialista háborúnak az a jellemző 
vonása, hogy eddig még nem vált 
általános világháborúvá. A hábo-
rút az agresszor államok viselik, 
mindenképpen mélyen sértve a 

nem agresszor államok érdekeit, mindenekelőtt Angliáét, Franciaországét és az 
Egyesült Államokét, az utóbbiak pedig meghátrálnak és visszavonulnak, s egyik 
engedményt a másik után teszik az agresszoroknak.”555 A mondat egyértelműen 
aggodalmat keltett Londonban és Párizsban, fi gyelmet Berlinben.

554 A kongresszus március 10 és 21 között ülésezett, vagyis éppen a legfeszültebb napokban.
555 Sztálin,  1949. 671-672.

A Brit Birodalom Franciaországhoz: „Miért kell tartanunk 
valakit, akit valaki taszít, amikor olyan messzi van…” 

(David Low )
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Londonban és Párizsban a beszédet a Szovjetunió külpolitikai vonalának vál-
tásaként értékelhették, joggal. A beszéd mindenekelőtt az angol politikának a 
korábbiaknál, az előző kongresszuson elhangzottakhoz képest556 is élesebb volt. 
Sztálin , nem téve különbséget a spanyol polgárháború idején követett benema-
vatkozási politika és az appeasement között, így fogalmazott: „Távol áll tőlem, 
hogy moralizáljak a benemavatkozási politikával kapcsolatban, hogy árulásról, 
hitszegésről és egyéb hasonlókról beszéljek. Naiv dolog erkölcsről prédikálni 
olyanoknak, akik nem ismerik el az emberi erkölcsöt. A politika, az politika, 
mondják a régi, minden hájjal megkent burzsoádiplomaták. De mégis meg kell 
jegyezni, hogy az a nagy és veszélyes politikai játék, amit a benemavatkozási po-
litika hívei elkezdtek, rájuk nézve komoly kudarccal végződhet.”557 

 Majd a külpolitika fő vonásait a következőkben határozta meg: „1. Folytas-
suk továbbra is a békepolitikát és megerősíteni valamennyi országgal a keres-
kedelmi kapcsolatokat. 2. Legyünk óvatosak, ne adjunk lehetőséget a háborús 
provokátoroknak, akik megszokták, hogy mással kapartassák ki a parazsat,558 
konfl iktusokba sodorva hazánkat. 3. Minden területen erősítsük Vörös Hadse-
regünk és Vörös Hajóhadunk harci erejét. 4. Erősítsük a világ munkásainak ba-
ráti szövetségét, akik érdekeltek a békében és a népek barátságában.”559 

556 Az SZKP(b) XVII. kongresszusát 1934-ben tartották, amikor Hitler  hatalomra jutásának 
egyik következményeként a Szovjet külpolitikában a széles antifasiszta összefogásra került a 
hangsúly. Ez volt az alapja népfront politikának, a Szovjetunió és Franciaország, Nagy-Britan-
nia nem egyszerű együttműködésének a Népszövetségben, amit Litvinov  nevéhez kötöttek. A 
Kommunista Internacionálé VII. kongresszusa. A tanulmánykötet szerkesztette: Harsányi  Iván , 
Jemnitz  János , Székely  Gábor. Kossuth Könyvkiadó, 1985. 299 p. Különös tekintettel: Surányi  
Róbert : Nagy-Britannia Kommunista Pártja és a Kommunista Internacionálé VII. kongresszusa, 
187-198. valamint Haskó Katalin: A Francia Kommunista Párt stratégiaváltásának és a Kommu-
nista Internacionálé új irányvonalának összefüggései az 1930-as évek első felében, 140-150.

557 Sztálin,  1949, 675.
558 A második pont a legtöbbet idézett, eredeti szövegében azonban nincs szó gesztenyéről: 

„2. Соблюдать осторожность и не давать втянуть в конфликты нашу страну провокаторам 
войны, привыкшим загребать жар чужими руками;” Отчетный доклада Центрального 
Комитета ВКП (б) XVIII съезду ВКП (б). XVIII съезд Всесоюзной Коммунистической 
Партии (б). Стенографический отчет. М., 1939. 15. http://www.hrono.info/libris/stalin/14-27.
php A Sztálin  a leninizmus kérdései kötet 1949-es fordításában valóban gesztenye szerepel, amit 
magyaráz, hogy a magyarban ez az orosz szólás megfelelője. (A”tűzből a parázs” orosz honban 
ugyanis a szamovár begyújtását szolgálja, s az a házigazda, illetve inkább a háziasszony feladata 
volt.) Sztálin, 1949. 677.

559 Sztálin , 1949. 677.
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Itt a nemzetközi fi gyelmet különösen a 2. pont keltette fel, amelyet összekö-
töttek a beszéd előző részével. Ebben Sztálin  azt sejtette nem is túl burkoltan, 
hogy Anglia, Franciaország és az Egyesült Államok az, amely a Szovjetunióval 
akarja kikapartatni a forró gesztenyét.560

A szovjet bizalmatlanságot viszonozták Londonból. Sztálin  és Chamberlain  
ellenséges viszonya mindvégig töretlen volt, ha ezt ezekben a hónapokban már 
nem is fogalmazták meg személyre szabottan. Ezért, akik a három nagyhatalom 
együttműködését szükségesnek tartották, jórészt fenntartva a bizalmatlanságot, 
de a fontosabbra összpontosítottak: a kölcsönös érdekekre, eltekintést az egy-
mástól elválasztó, ideológiainak, eszmeinek nevezett ellentétektől. Chamberlain 
nehezebben, Sztálin könnyebben lépett túl a bizalmatlanságon, felismerve az 
egyre nyilvánvalóbb és a Szovjetuniót közvetlenül érintő német agresszió veszé-
lyeit.

Az utóbbi még inkább jellemző volt a francia politikára. 1939 tavaszától a 
franciák bizalmatlanságát szinte teljesen elnyomta a fokozódó veszély. Ezért 
újra, és minden diplomáciai csatornán sürgették, Londonban és Moszkvában 
egyaránt a katonai tárgyalások megkezdését. A párizsi szovjet ügyvivű (megha-
talmazott képviselő) Jakov Zaharovics Szuric 561 írja jelentésében március 15-én, 
hogy Herriot  úgy véli, „az angliai hangulatban” beállt fordulatot fel lehet hasz-
nálni a közvetlen tárgyalások megkezdésére. Saját oldalukról javasolta, hogy a 
francia kereskedelmi delegációban vegyenek részt a hadiipar képviselői is. Majd 
két nappal később már azt tolmácsolja, hogy támogatják a két vezérkar közötti 
kapcsolatfelvételt, kilátásba helyezve magas rangú (Herriot  nevét említik) dele-
gáció Moszkvába küldését.562

Berlinben nyomon követték a változásokat és elemezték a megnyílt lehetősé-
geket. Amit felismertek: a Szovjetunió igyekszik kitörni abból a Münchent kö-
vető elszigeteltségből, amiért elsősorban a brit politikát tekintették Moszkvában 
felelősnek. Az első lépések a kereskedelmi kapcsolatokról folyó tárgyalásokból 
indultak. 

560 Ez keltette fel Churchill  fi gyelmét is, aki március 15-én Majszkijjal  közölte, reméli ez nem 
jelenti azt, hogy a Szovjetunió a „demokráciák” ellen fordul. Valamint fejtegette, mintegy nyug-
tatva Sztálint, hogy Hitler  nem Kelet felé, hanem Nyugat felé készít elő a támadást a Csehszlová-
kia felszámolásával szerzett lehetőségekkel. СССР в борьбе за мир, 236-237.

561 Szuric  1937-ig hasonló beosztásban Németországban szolgált, William Dodd berlini ame-
rikai követ szerint az egyik „legjobb koponya volt az itteni diplomaták közül.”  

562 СССР в борьбе за мир, 240.
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Varsóban 1939 márciusának végén, a lengyel-német ellentétek, illetve az 
ezekre válasz lengyel védelmi lépésekkel egyidőben Beck  utasította londo-
ni követét, Edward Raczyński 563 grófot ajánlat közvetítésére. A négyhatalmi 
(brit-francia-szovjet-lengyel) paktum helyett egy titkos, kétoldalú brit-lengyel 
„gentleman’s agreement” megkötését javasolta, amelyben kötelezettséget vállal-
nak az együttműködésre az országaikat ért fenyegetés esetén. London azonban 
nem látta célszerűnek a megállapodást, amit Beck  tudomásul vett.564 

Az elkövetkezendő hónapokban több hasonló trágyalás kezdődött, s ezek 
ugyan néha náha zavarokat, félreértéseket okoztak, de nem akasztották meg a 
lassan, de mégis megindult közvetlen brit-francia-szovjet delegációk tárgyalá-
sokat.

A tárgyalások előkészületei elhúzódnak

Litvinov  1939. március 19-én Párizsba is elküldte a Halifaxnak szánt előző napi, 
Nagy-Britannia, Franciaország, a Szovjetunió, Románia, Lengyelország és Török-
ország konferenciáját javasló táviratát. Azonban még aznap megkapták Lon-
don elutasító válaszát: a konferencia összehívását idő előttinek tartották, előbb 
az érdekelt hatalmaknak meg kellene győződniük arról, hogy a konferencia 
sikerének megvannak a feltételei. E helyett azt javasolták, hogy első lépésként 
Nagy-Britannia, a Szovjetunió, Franciaország és Lengyelország közösen tegyen 
közzé nyilatkozatot „abban az értelemben, hogy a megnevezett hatalmak érde-
keltek Európa keleti és dél-keleti államainak megóvásában, egészükben és füg-
getlenségükben.”565 A szovjet javaslat elutasítása egyértelmű volt, s a  folytatásra 
tett javaslatban is ott volt egy kitétel, amely Moszkva érdekeket sértette: a „meg-
óvásában egészükben”. (A Szovjetunió soha nem mondott le Besszarábiáról, 
amely a világháborút követően került Romániához.)

A szovjet közvetlen válasz is gyors volt: Litvinov  hosszabb táviratában a kö-
vetkezőképpen foglalta össze a helyzetet Majszkij  számára: „A csehszlovák ese-
mények táthatóan megdöbbentették a közvéleményt Angliában, Franciaország-

563 Edward Bernard Raczyński  a legjelentősebb lengyel diplomata, a külügyminisztérium 
nemzetközi szerződések részlegét vezette, Londonban 1934-től képviselte Varsót. 1939 után az 
emigráció egyik vezetője, külügyminiszter, majd 1979 és 1986 között Lengyelország elnöke az 
emigrációban. 

564 Erről részletesen az előző részben.
565 СССР в борьбе за мир, 247.
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ban és más országokban. Azonban amennyiben Hitler  a közeljövőben nem hajt 
végre valamilyen újabb területhódító akciót, és, várhatóan, újabb békeszerető 
gesztusokat tesz, Chamberlain  és Daladier  ismét a müncheni irányba lépnek.” 
Úgy látta, hogy mindez „illeszkedik Hitler Kelet felé terelésének kedvelt elkép-
zelésébe.” Egyben jelezte, hogy a szovjet kormány nem tesz újabb javaslatokat, 
de fenntartja a konferenciára tett kezdeményezését, illetve a más országoknak 
már megtett (Törökország) meghívást. Arra számított, ami valóban az elkö-

vetkezendő hetek-hónapokban 
következett: a tárgyalások csak a 
kölcsönös egyeztetésekre fognak 
korlátozódni, anélkül, hogy ma-
gukat „a tárgyalásokat kimozdí-
tanák a holtpontról.”566

Moszkvában úgy látták, hogy 
az appeasement kormányszinten 
korántsem zárult le. Tudomásuk 
volt arról ugyan, hogy Chamber-
lainnek a Munkáspárton kívül 
már egyre jobban számolnia kel-
lett a pártján belüli ellenzékkel is. 

Churchill , Eden , Duff  Cooper , Boothby  már egyértelműen a Szovjetunió bevo-
nása mellett voltak – nem csak az appeasementet tartották alkalmatlannak Hit-
ler  megfékezésére, de az ennek helyén, vagy azt átfogalmazva emlegetett katonai 
felkészülést, az „elrettentést” is.

A Szovjetunióval nem történt egyeztetés, de Halifax  és Majszkij  még a 
március 31-i parlamenti vitaűlés előtt konzultált a brit és a francia lépésekről, 
valamint a lengyel álláspontról. Ennek során ismét szóba került a brit-fran-
cia-lengyel-szovjet négyhatalmi nyilatkozat. A találkozóról Halifax  hosszabb 
beszámolót küldött Seeds -nek, még március 31-én. A következő napokban Se-
eds  találkozott Livinovval. Április 3-i jelentésében Halifax -nek arról számolt be, 
hogy Litvinov  pontosította korábbi tárgyalási javaslatát: a konferencia résztve-
vőinek körét szélesítette a dél-keleti, a balti és a skandináv országokkal, párhu-
zamosan egy négyhatalmi nyilatkozat előkészítésével. Azonban felhívta a fi gyel-

566 Uo. 249-250.

Lépjük át a vonalat. „Kollektív biztonság.” Elgondolkodó 
Beck , buzdító Litvinov  és Daladier , Chamberlain -t toló 

Halifax , Chamberlain kezében: „Bizonytalan szerződések 
megvitatása.”(David Low )
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met e konferencia komoly nehézségeire is.567 Mindez újból azt mutatta, hogy 
Moszkva fenntartja a négyhatalmi konferencia javaslatát, vagyis szükségesnek 
ítéli Lengyelország megnyerését.

A brit nyilatkozat végleges formában 1939. április 6-án került bemutatás-
ra a parlamentben, azonban az még mindig nem volt a végleges. Chamberlain  
ismertette, hogy Beck -kel „együttesen” készítették el a dokumentumot. Ennek 
lényege az volt, hogy mindkét fél „kész egy állandó jellegű és kölcsönösségen 
alapuló egyezményt kötni”, amely később a jelenlegi „ideiglenes és egyoldalú 
biztosíték helyébe lépne.” 

Az egyezmény megfogalmazása óvatosabb, mint az egyoldalú nyilatkozaté 
volt, bár arra hivatkozva állítja: „az állandó egyezmény sem irányul egyetlen más 
ország ellen”, hanem arra irányul, hogy „kölcsönös segélynyújtást biztosítson.” 
Az óvatosabb fogalmazás mellett további tárgyalásokat is szükségesnek tartottak 
az állandó egyezmény megkötése előtt: „bizonyos kérdések, ideértve azoknak a 
különféle körülményeknek a pontosabb meghatározása, amelyek között az ilyen 
segélynyújtás szükségessége felmerül, további vizsgálatot igényelne.” Addig vi-
szont az egyoldalú nyilatkozat marad érvényben.

Egy hét múlva, április 13-án Chamberlain  az alsóházban a Görögországnak és 
Romániának adott garanciát ismertette – a korábbi egyoldalú nyilatkozat formá-
jában. A dokumentum szinte szó szerint megismételte a korábbi Lengyelország-
nak nyújtott radikálisabb egyoldalú garanciát, annak érdekében, hogy a „Föld-
közi-tengeren és a Balkán-félszigeten megakadályozzák a status quo erőszakkal 
vagy erőszakos fenyegetéssekkel történő megzavarását.” Itt is szerepel a görög, 
illetve román fegyveres ellenállás, mint előfeltétel, s a támogatásnál is a „minden 
hatalmában álló” kitétel.568

Daladier  ugyan azon a napon sajtónyilatkozatban ismertette kormánya 
egyetértő nyilatkozatát, valamint üdvözölte a Lengyelország és Nagy-Britannia 
közötti megállapodást. Itt viszont szerepel egy olyan megfogalmazás, amely a 
brit dokumentumban nem található, viszont a további politikai tárgyalások köz-
ponti vitatémája lesz: „Franciaország és Lengyelország minden létérdekeit sér-

567 DBFP S. 3. IV. 556-558, 584-585.
568 Chamberlain  nyilatkozatát az alsóházban és a Lengyelországnak, Romániának és Görögor-

szágnak nyilatkozatban nyújtott garanciákat, valamint a Daladier  1933. április 13-i hasonló tar-
talmú sajtónyilatkozatát közli Halmosy,  446-450.
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tő közvetlen vagy közvetett (kiemelés – Sz.G.) fenyegetéssel szemben azonnal és 
közvetlenül ható biztosítékot nyújtanak egymásnak.”569

Chamberlain  és Daladier  nyilatkozatában is szerepel, hogy minderről tájé-
koztatják az érdekelt kormányokat, külön megnevezve Törökországot. Az nem 
szerepelt megnevezve, hogy a Szovjetuniónak is megküldik a dokumentumokat. 

A Szovjetunió bevonása a háttérben azonban mindvégig napirenden maradt, 
a keretek azonban bizonytalanok voltak. Az újabb elmozdulásig, a következő 
tárgyalásokig most nem kellett sokáig várni. A kezdeményezés ugyan London-
ból jött, de az válasz volt Litvinov  április 11-i levelére. Ebben Litvinov , utalva a 
brit-lengyel, illetve brit-román garanciális szerződések tervezeteire, látva, hogy 
a Szovjetunió említésre sem került ezekben, azzal a kéréssel fordult Majszkijhoz, 
hogy „tisztázza óvatosan” Halifaxnál, nem látják-e ennek szovjet ellenes élét. A 
szerződés tervezetében ugyanis a lehetséges agresszort nem nevezik meg.570 

Litvinov  kérdésénél fontosabb volt, hogy Hitler  lépései egyre komolyabban 
veszélyeztették a britek és franciák még meglevő befolyását Kelet-Közép-Euró-
pában. De keményedett Hitler hangja közvetlenül Nagy-Britanniával és Fran-
ciaországgal szemben is.

Hitler üzenete Wilhelmshavenből – a „forró gesztenye”

Hitler  féléves, a Szudéta-vidéktől a Memel vidék visszaszerzésévelt záruló si-
kersorozata nem járt különösebb kedvezőtlen következményekkel számára. Az 
elhangzott angol, francia és szovjet nyilatkozatok inkább fi gyelmeztető, mint-
sem fenyegetőek voltak. Ennek ellenére, vagy inkább ezen felbátorodva Hitler a 
korábban megszokott magyarázkodás helyett a nyílt ellen propaganda-háború 
mellett döntött. A cél most már nem az volt, hogy Nagy-Britanniát és Francia-
országot rákényszerítése a „kisebb” engedményeket engedélyező appeasement 
folytatására, hanem hogy elismertesse újabb követeléseit az élettérre, az ezeréves 
német Lebensraum jogosságát.

1939. április 3-án jelent meg a pártlap, a Völkischer Beobachter oldalain 
beszéde, amelyet a „Tirpitz” csatahajó vízrebocsátása alkalmából mondott. A 
helyzet annyiban volt hasonló az egy évvel korábbi Kiel-ben tartott hadgyakor-

569 Mindhárom dokumentumot közli Halmosy,  1966, 446-450.
570 Majszkij  ekkor még nem olvashatta Litvinov  levelét, amelyet Szuricnak küldött Párizsba a 

szerződésekről, s másolatát neki, azzal kéréssel, hogy tegyen fel kérdést Halifaxnak.
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lathoz, ahol Horthy  Miklós tiszteletére a Scharnhorst csatahajón felvonták a ma-
gyar zászlót is, hogy akkor a Csehszlovákia elleni haditervek voltak az asztalon, 
most pedig Hitler  Lengyelország ellen készülődött. A beszéd április 1-én hang-
zott el, egy nappal azt követően Nagy-Britannia és Franciaország egyoldalúan 
garanciát vállalt Lengyelországért, nem kimondva, de egyértelműen a várható 
német agresszióval szemben.

Hitler  bevezetőben kijelentette: „Ha ma egy angol államférfi  úgy véli, hogy 
minden problémát meg kell tárgyalni, hogy azokat őszinte megbeszéléseken és 
tárgyalásokon kell megoldani, úgy én ennek az államférfi nak csak azt mond-
hatom: erre megvolt az alkalom mostanáig tizenöt éven át!” Hitler nem egy-
szerűen visszautasította a fel sem kínált tárgyalásokat, de közölte, hogy Anglia 
ne beszéljen „erényről”, amikor „46 millió angol a világ majd negyedét uralja, 
miközben 80 millió német közül 140 kényszerül élni egy négyzetkilométeren 
erényessége következtében.”  Majd folytatódik a vádirat: „Tizenöt éven keresz-
tül Németország türelemmel viselte osztályrészét és sorsát. A kezdetekor én is 
megkíséreltem, hogy minden problémát tárgyalásokkal megoldani. Én minden 
problémára tettem ajánlatot, és önök minden alkalommal elutasították! Sem-
mi kétség sem lehet afelől most, hogy minden népnek vannak érdekei, amelyek 
szentek, mivel azok életükkel és életre való jogukkal azonosak.” Az élettérről is 
kifejtette, hogy Németország nem keresi életterét Palesztinában, s éppen ennyire 
„kevés keresnivalója van Angliának a mi német életterünkben!” S hogy hol van 
ez az élettér azt is megjelölte: „Milyen joga van, hogy csak egy példát említsek, 
Angliának arra, hogy Palesztinában arabokat lőjön agyon, amiért ők hazájukért 
cselekednek. Mi minden esetre Közép Európában nem irtottunk ki ezreket, ha-
nem problémáinkat nyugodtan és rendben szabályoztuk.” 

A beszéd következő része azért is érdekes, mert Hitler  volt az, és nem Sztá-
lin , aki beszédében a „forró gesztenye” kikaparásáról szólt. Hitler a „bekerítési 
politikáról”, arról, hogy Nagy-Britannia és Franciaország kis országokkal, útitárs 
államokkal (Trabantstaaten) veszi körül Németországot, „amelyeknek egyetlen 
feladata, hogy Németország ellen bevethetők legyenek. Akik már készek arra, 
hogy ezeknek a nagyhatalmaknak a számára a tűzből kiszedjék a gesztenyéket, 
tisztában kell lenniük, hogy ezzel megégetik az újaikat.”571 

571Ursachen, XIII. 209. Sztálin  hasonlókat mondott a XVIII. kongresszuson, de „ő más kezével 
a parázsról” és nem gesztenyéről beszélt, s értette ezalatt, hogy a Nyugat akarja Németországgal 
összeugrasztani a Szovjetuniót, hogy helyette harcoljon Hitlerrel. (A Sztálin a leninizmus kérdései 
1949 fordításában valóban gesztenye szerepel, amit ment, hogy a magyarban a hasonlat így ért-
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S hogy mindenki értse világosan: „Elhatároztam, hogy végigvonulok ezen az 
úton, és meg vagyok győződve arról, hogy mi gyorsabban jutunk előre, mint má-
sok. A világ egyetlen hatalma sem fog minket frázisokkal valaha is megfosztani 
fegyvereinktől. Amennyiben azonban valaki erőszakkal össze akarja mérni erejét 
a miénkkel, akkor a német nép mindenkor képes erre, kész rá és eltökélt…”572

Majd, mint minden ilyen beszéd alkalmával, elhangzott a béke ígérete: 
„Meggyőződésem, hogy mindezzel nagy szolgálatot teszek a békének. És ebből 
a meggyőződésből határoztam el három héttel ezelőtt, hogy a következő Párt-
napnak az elnevezése a „Béke Pártnapja” lesz.” (Három héttel korábban, márci-
us 11-én a Wehrmacht vezérkarának még négy adott Hitler  a prágai bevonulás 
előkészítésére, most a Béke Pártnap megnyitóját szeptember 2-ára tűzték ki.) 573

Nem tudjuk, mennyire játszott közre az angol-francia tárgyalási készségben 
a Szovjetunióval, hogy Hitler  benyújtotta igényét Közép-Európára, ami nyilván-
valóan jelentette Lengyelország mellett Romániát, és érdekszféraként a balti ál-
lamokat, valamint Jugoszláviát és Magyarországot. (Ez utóbbira már Mussolini  
is reagált, amint az Ciano  naplójában olvasható.574)

Az első brit-francia-szovjet konzultációk és javaslatok

Hitler  beszéde után Kelet-Közép Európa térsége került a nemzetközi diplomácia 
fi gyeleménnek középpontjába. Az első lépést ismét Halifax  tette meg.  1939. áp-
rilis 14-én a szokásos utat vette igénybe: a moszkvai szovjet követhez fordult, a 
kérdés a korábbiakhoz hasonló, de konkrétabb volt. Majszkij  továbbította Litvi-
novnak  az újabb javaslatot: elképzelhetőnek tartja-e a Szovjetunió, hogy ahhoz 
hasonló garanciákat nyújtson Lengyelországnak és Romániának, esetleg más 
országoknak is, amilyent nyújtott Anglia és Franciaország Görögországnak és 
Romániának. 

hetőbb. (A tűzből a parázs orosz honban ugyanis a szamovár begyújtását szolgálja, s a házigazda, 
illetve inkább a háziasszony feladata volt, hogy azt reggel begyújtsa.) 

572 Ursachen, XIII. 208-211.
573 Az 1923-óta megrendezett „Birodalmi Pártnapok” 1933-után a Reichsparteitag des Deut-

schen Volkes és egy aktuális elnevezéssel kerültek megrendezésre Nürnbergben, általában szep-
tember első felében. Az 1939-es pártnapot minden indoklás nélkül augusztusban lemondták.

574 Cianot ezekben a napokban Albánia foglalkoztatta, de Göring  látogatása, illetve Teleki  és 
Csáky  római látogatása kapcsán közvetlen megjegyzéseket tett Németország háborús készülődé-
séről. Ciano  naplója, 86-88.
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Ezekben a napokban táviratok sokaságában került Litvinov  asztalára. Szuric  
április 14-én Párizsból továbbította Bonnet  kérdését, aki Halifaxhoz hasonló-
an a Szovjetunió a garanciális rendszerbe való belépését vázolta. Bonnet  ezt a 
francia-szovjet 1936-ban ratifi kált szerződés mintegy kiegészítésének tekintet-
te. Kérdése az volt, tolmácsolta a párizsi megbízott, hogy „Azonnali segítséget 
és támogatást nyújtana-e a Szovjetunió, amennyiben a Lengyelországnak és a 
Romániának nyújtott (francia) segítség következtében háború robbanna ki Né-
metországgal…” Gyors és hatékony lépést sürgetett, „nem megengedve, hogy a 
németek szétzúzzák Lengyelországot, és különösen Romániát”. Bonnet  nyíltan 
megnevezte Németországot. 575

A brit és a francia kérdésekből, majd a dokumentumokból azonban ismét 
nem volt szó arról, mi történne a Szovjetunió megtámadása esetén. Az így kiala-
kult, újabb bizalmi válsággal fenyegető helyzetben került sor Litvinov  és Seeds  
megbeszélésére április 15-én. 

A kezdeményező Halifax  volt, aki előző nap részletes táviratot küldött 
Moszkvába, ismertetve a kormánya és saját álláspontját. Ebben nyomatékosan 
hangsúlyozta Seedsnek, hogy a „valós vagy nem valós” problémák ellenére fon-
tosnak tarja az együttműködés építését a Szovjetunióval. A problémát az okozza 
szerinte, hogy „bizonyos kormányok” ellenzik az együttműködés e formáját. A 
kormányok egyikét nevezi meg a táviratban: hajlandók vagyunk lemondani sa-
ját négyhatalmi javaslatunkról, „amennyiben annak következtetéseit a lengyel 
kormány nem tartja lehetségesnek.” Viszont szükségesnek tartja, hogy a siker 
érdekében biztosítsák „a lehetséges legtöbb erő csatlakozását.”576 Ez lényegében 
azt jelentette, hogy London támogatja a Lengyelország nélküli, Franciaországra, 
Nagy-Britanniára és a Szovjetunióra, esetleg más országokra is kiterjedő össze-
fogást.

Halifax  táviratában pontosított: a brit és francia kormány a Lengyelországnak 
és Romániának nyújtott garanciájával egyben garantálta a Szovjetunió nyugati 
határait is, valamint a Szovjetunióval „baráti szomszéd” Törökország számára 
nyújtott garancia a Fekete-tenger oldaláról is biztonságot jelent. Ugyanakkor 
nem tartanak igényt a „viszonosság elvének minden esetben történő alkalma-
zására.”577 Végül Sztálin  kijelentésére hivatkozva, miszerint a Szovjetunió kész 

575 АВП СССР, ф. 059, оп. 1, п. 302, д. 2089, л. 204-205. In Год кризиса д. 269.
576 DBFP S. 3. V. 205.
577 Uo. 206.
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fellépni az „agresszor áldozatainak védelmében” lát közös pontot az együttmű-
ködésre „bármely agressziós aktus” ellen. Az egyidejűleg Párizsba, Varsóba, Bu-
karestbe és Angorába eljuttatott táviratban nincsenek megnevezve az agresszo-
rok, így Németország sem.578

Litvinov  azonnal fogadta Seedst, majd előbb összefoglalva a brit kezdemé-
nyezést ismét kifogásolta, hogy nem kapott választ a korábban feltett kérdésére: 
miként vélekedik az angol kormány saját és a Szovjetunió védelméről, illetve a 
már korábban tárgyalt szélesebb körű garanciák lehetőségéről?579

Litvinov  a Seeds -el folytatott megbeszélés után, április 17-én küldte el a szov-
jet választ Halifaxnek, majd másnap a francia külügyminisztériumnak. A doku-
mentumban Bonnet  levelére is hivatkozva, a francia-szovjet 1936-os szerződést 
alapul véve a következő nyolc pontban tett javaslatot a tárgyalások felújítására. 

„1. Anglia, Franciaország és a Szovjetunió szerződést köt 5-10 évre a köl-
csönös felelősségvállalásra az egymásnak nyújtandó azonnali átfogó segítségről, 
beleértve a katonait, bármely a megállapodott állam ellen irányuló európai ag-
resszió esetére.

2. Anglia, Franciaország és a Szovjetunió átfogó segítséget nyújtanak, bele-
értve a katonait is, a kelet-európai államoknak, amelyek a Balti- és a Fekete-ten-
ger között helyezkednek el és határosak a Szovjetunióval, az ezen államok ellen 
irányuló agresszió esetén.”

A további három pontban tárgyalásokat sürgetnek az elő pontokat tartalma-
zó megállapodás kimunkálására (3.), felkérik a brit kormányt, hogy tisztázza: a 
lengyel garancia esetén „kizárólag Németország agressziójára” gondolnak-e, (4.) 
s a lengyel-román egyezmény sem irányul a Szovjetunió ellen. A csatlakozott 
államok vállalják, hogy a háború kirobbanását követően egyikük sem kezd tár-
gyalásokat vagy köt békét külön (6.)

A 7. pontban található a kitétel, amely majd a későbbi tárgyalások vitáiban 
jelenik meg, s egyike a legfontosabb a szovjet követeléseknek: „A megfelelő 
megállapodás aláírására egyidőben kerül sor a konvencióval, amelyet a 3. pont 
értelmében kidolgoznak.” Ez utóbbi azt jelentette, hogy a politikai és a katonai 

578 Uo. 206.
579 АВП СССР, ф. 06, оп. 16, п. 27, д. 2, с. 18—19. Документы и материалы кануна второй 

мировой войны, 1948. II. 71-72.



Hitler – Sztálin – Chamberlain. Az elkerülhetetlen II. világháború

316

tárgyalásokat lehet ugyan külön tárgyalni, érvényesek azonban csak mindkettő 
elfogadása után lesznek.580

Litvinov  dokumentuma messze túlment azon, amit a korábbi tárgyalásokon 
felvetett, ugyanakkor alkalmas alapnak tűnt ahhoz, hogy a britek valamilyen 
formában elfogadják a háromoldalú tárgyalások felújítását. Az újabb tárgyalások 
ezt követően erről folytak: a franciák ismét egyetértettek a Németország ellen 
irányuló háromoldalú, egymás számára is a kölcsönös garanciát nyújtó paktum-
mal. 

A britek más megoldáson gondolkodtak. Halifax  a kormány május 3-i ülé-
sén arról számolt be, hogy tervezi Litvinov  megkérdezését arról „nem tenne-e 
egyoldalú nyilatkozatot arról, hogy segítséget nyújtanak abban a formában és 
akkor, amelynek elfogadása megfelel Lengyelországnak és Romániának.”581 
Moszkva nem kívánt ilyen jellegű szerződésekbe belemenni. Majszkij  folyama-
tosan közvetítette, hogy ezek a tervezetek nem arányosak a tárgyalófelek között, 
mivel azok a Szovjetunióra egyoldalú kötelezettség vállalását rója. Május végére, 
ismét majd egy hónap múltán, Londonban végül úgy döntöttek tudomásul ve-
szik, hogy a Szovjetunió csak egy háromhatalmi, Nagy-Britanniára és Franciaor-
szágra is arányosan vonatkozó egyezmény megkötéséről hajlandó tárgyalni. 

Lépésváltás Moszkvában 

A Szovjetunió külpolitikájának alapvonala a Weimari Köztársaság összeomlá-
sával megváltozott. Japán majd Hitler  távozása a Népszövetségből szükségessé 
tette a Szovjetunió meghívását a szervezetbe, egyben olyan elképzelések meg-
fogalmazását is, amelyekben rá nagyobb szerepet hárulhatott Európa biztonsági 
rendszerében. Mindkettő változást jelentett a kapcsolatokban Nagy-Britanniá-
val és Franciaországgal. A „kollektív biztonság” elve elfogadottá vált annak elle-
nére, hogy az olaszok, majd a franciák kezdeményezte, a Németországot keleten 
is ellensúlyozó Keleti Locarno nem valósult meg. A kollektív biztonság új típusú 
rendszert ígért a különféle, az egyes országok közötti szerződések rendszeréhez 

580 A dokumentum 8. pontjában lehetségesnek tartják szerződést kötni Törökországgal. АВП 
СССР, ф. 06, оп. 1a, п. 25, д. 4, л. 27— 28. Документы и материалы кануна второй мировой 
войны, 1981. II. 72.

581 Halifax beszámolója: Public Record Offi  ce, Cab. 26/39. P. 128. In: http://doc20vek.ru/
node/360 Примечания.
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képest, kiegészítette a háború eszközéről lemondást tartalmazó és általánosan 
elfogadottá vált Kellogg -Briand  paktumot. Ennek lett szószólója a Népszövetség 
fórumain Litvinov , aki az 1920-as évek második felétől a már nagybeteg Csicse-
rint  előbb helyettesítve, majd helyébe lépve, egyben az erőteljes angol-francia 
orientációt behozta a szovjet külpolitikába. Az irány erőssége volt egyben gyen-
géje is: a függés a nagyhatalmaktól.

Kollektív biztonságot ezért a 30-as évek közepétől felváltotta a biztonság 
az agresszorokkal szemben, pontosabban a Németországgal és Olaszországgal 
szembeni biztonsági rendszer terve. Litvinov  ennek is szószólója lett a Népszö-
vetségben, mást nem is nagyon 
tehetett: Németországgal a vi-
szony éppen úgy megromlott, 
mint Japánnal. Ezt részben el-
lensúlyozta, hogy a francia-brit 
kapcsolatok csillapították a 
Szovjetunió és nyugati szom-
szédai között, különösen a balti 
államok és a kisantant államok 
közül Románi között meglevő 
feszültségeket. Litvinov , akár-
csak elődje, kezelni tudta a 
kapcsolatokat Törökországgal 
és Olaszországgal is, igaz most sem konfl iktusok nélkül. Az elsősorban Fran-
ciaországra, de Angliára is számító kurzusnak volt csúcspontja a francia-szovjet 
szerződés 1936-ban, majd végpontja a müncheni konferencia, s következménye, 
Csehszlovákia felszámolása. Míg a Szovjetunió, ha nem is komoly befolyást gya-
korolva hozzá tudott szólni az olyan konfl iktusokhoz, mint a spanyol polgárhá-
ború, az olasz-abesszín háború, München a szovjet diplomácia veresége is volt. 
Litvinov  számára, egy rövid ideig úgy tűnt, mentőövet jelent az München köve-
tő angol közeledés, Halifax  közvetlen kapcsolatkeresése, április végére azonban 
e remények szertefoszlottak.

A szovjet, a brit, a francia és a német külpolitika eltérő, de lényegében egy 
irányba mutató választ és megoldást keresett a kialakult feszültségek oldására, 
aminek megvoltak a személyi következményei. A külpolitika befolyásos formá-
lói közül elsőnek Rudolf Nadolny  távozott a genfi  leszerelési konferencia német 
delegációjának éléről, a Moszkvai irányt javasolva a Varsóval szemben, szem-

Litvinov  Chamberlain  felé: „Egy darab hiányzik, elvtársak.” 
A kollektív biztonság alapköve az agresszor ellen. 

Franciaország – Britannia -… (David Low )
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bekerülve Hitlerrel. Anthony Eden 582 1938-ban mondott búcsút Chamberla-
in -nek, ellenezve az appeasement politikát. Párizsban, Eden-nel szinte egyidő-
ben hagyta el a Quai d’Orsay-t Joseph Paul-Boncour  a konzervatív fordulat 
miatt. Moszkvában Litvinovnak  még egy éve volt.

Vizsgálóbizottság a Kremlben – Litvinov menesztése

Az irodalomban gyakran felidézett pillanat 1939. május 2-a, amikor Maxim Lit-
vinov , a Szovjetunió népi komisszárja, a külügyek (Narkomingyel) irányítója a 
késő esti órákban megjelent egy vizsgálóbizottság előtt. Az eljárást ismerte: a bi-
zottságot „hivatalosan” majd két évtizedes munkájának megítélésére jelölték ki, 
de feladata egyszerűbb vol - Litvinov  eltávolítása a külügyminisztériumból. A 
bizottság tagja volt Vjacseszlav Molotov , a Szovjetunió Népi Komisszárjai Taná-
csának (hogy a minisztertanács korabeli elnevezését pontosan említsük, magya-
rul elterjedtebb a Népbiztosok Tanácsa elnevezés) elnöke, vagyis az államelnök, 
mellette a már ekkor félelmetes hírű Lavrentyij Berija , a belügyi népbiztosság 
(NKVD) főnöke. A „meghívott” szinte szótlanul hallgatta a vádakat. Molotov  
vezette a tárgyalást: „Elég volt Litvinov  liberalizmusából, gyökerestől fogom ki-
tépni azt a zsidó darázsfészket.” Vagyis a Külügyi Népbiztosságot A a tetemre-
hívás nem lepte meg Litvinovot , felkészült a nem sok jót ígérő „beszélgetésre”. 
A meghallgatás végén igazi diplomataként, rezignáltan, nyugodt, indulatoktól 
mentes hangon Molotovot javasolta utódának.583 Javaslatát elfogadták.

A fordulatot úgy tekintik együtt Sztálinnak egy hónappal korábban, az SZKP 
kongresszusán elhangzott beszédével, mint az angol-francia orientáció felváltá-
sát, a Berlin felé tájékozódás nyitányát. Gondosabban vizsgálva a dokumentu-
mokat azonban nyilvánvaló: ilyen fordulat nem történt, legföljebb hangsúlyelto-
lódás abban a folyamatban, ami a szovjet-német kapcsolatokban már 1934 óta 
jelen volt.

582 Hitler  egy időre Moszkvába nevezte ki Nadolnyt követnek, majd elbocsátotta a külügyi 
szolgálatból. Chamberlain  viszont megtagadta az ajánlkozó Edentől a részvételt is a brit-szovjet 
tárgyalásokon. 

583 Th e Diplomats, 364.  Litvinov  közvetlen munkatársainak többségét ekkorra már letartóz-
tatták, egy részüket kivégezték. Molotov  visszaemlékezésében úgy vélte: „Litvinov  életben mara-
dása a véletlen műve volt.” Valójában inkább Sztálin  számításának következménye – fenntartani 
a másik alternatívát is. 1941. november 7-én a katonai díszszemle emelvényén Litvinov  ismét 
Sztálin mellett foglalt helyet, majd Washingtonba távozhatott nagykövetként. Uo. 371.
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Molotov  megjelenését a nemzetközi diplomáciában vegyes érzelmekkel, 
különféle értékelésekkel fogadták: az angolok és a franciák aggodalommal, a 
német diplomácia örült a fordulatnak. (Megjegyzendő: a német diplomaták 
Moszkvában már közvetlenül a München után felismerték a közelgő változást. 
Friedrich-Werner Graf von der Schulenburg  követ október 3-án írt jelentésében 
időszerűnek látta, hogy új javaslatokat tegyenek Moszkvának – és már ekkor 
tanácsolta, hogy ajánlatukat ne Litvinovnak , hanem Molotovnak  tegyék meg.)

 A találgatások bejárták a diplomácia és a politika világát. Az értő kommen-
tátorok a valóságnak megfelelő jelezték: Litvinov  leváltásával Sztálin  közvetle-
nül vette kezébe a külpolitika irányítását.584 Londonban ezt is mérlegelve bíztak 
meg egy szakértői csoportot a külügyminisztériumban, hogy készítsen elemzést 
a kialakult nemzetközi helyzetről, s ezzel összekapcsolva a brit-francia-szovjet 
tárgyalásokban rejlő előnyökről és hátrányokról.

A brit külügyminisztérium memoranduma

1939. március közepétől, igaz megszakításokkal, de folyamatos volt a konzultáció 
a moszkvai brit és a londoni szovjet követségekkel, s rajtuk keresztül a két kor-
mány között. Még márciusban tett Litvinov  javaslatot egy nemzetközi konferencia 
összehívására, amelyen Nagy-Britannia, Franciaország, a Szovjetunió, Románia, 
Lengyelország és Törökország venne részt. A britek nem támogatták a konferenci-
át, a szovjetekkel folytatandó tárgyalásokat azonban mindinkább elfogadhatóbb-
nak tartották. Ennek előkészítésének volt része a szakértői dokumentum.

A memorandum keletkezéstörténete

A brit külügyminisztérium 1939. május 22-i dátummal jegyezte a szokatlanul 
terjedelmes, „Memorandum az angol-szovjet tárgyalásokhoz” című dokumen-
tumot, amely a C 7591/3356/18 számot viselte.585

A dokumentum bevezetőjében ismertették a körülményeket, amelyek köz-
vetlenül megelőzték az elemzést.  Elsőnek említették a brit parlament Külügyi 

584 Molotov  több gúnyneve közül talán a legtalálóbb a „His Master’s Voice” volt. Az ekkor a 
világ legnagyobb angol hanglemez cégének emblémáján (logóján) egy terrier füleli a gramofon 
tölcséréből a gazdi hangját. A párt vezetői, így Berija  is, Gazdának (Házjáin) szólították Sztálint. 

585 DBFP S. 3. V. 639-647.
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Bizottsága (Foreign Policy Commitee) május 16-i határozatát, amelynek alap-
ján május 17-ének reggelén meghallgatták a londoni szovjet követet, Majszkijt. 
Itt egyetértettek abban, hogy a rendkívüli helyzetben nyílt eszmecserére, intenzív 
tárgyalásokra és a lehető leggyorsabb megállapodásra van szükség. Ennyire le-
het következtetni a dokumentumban e rövid részéből, azonban, amint azt a kötet 
jegyzetében rögzítették, Majszkij  meghallgatásáról nem volt található feljegyzés 
a külügyi levéltárban.586 Annyi viszont ismeretes, hogy még ugyanazon a napon, 
május 17-én este, sor került egy további megbeszélésre, ekkor Majszkij és a kül-
ügyminiszter helyettes, Sir Robert Vansittart  között. A megbeszélésről már maga a 
külügyminiszter, lord Halifax  számolt be a kormány ülésén. A két diplomata meg-
beszélésnek ugyanakkor volt egy szépséghibája: Vansittart  már a találkozó elején 
közölte, magánemberként fogadja vendégét, és csupán „tájékozódás jelleggel”. Vá-
laszul Majszkij csak annyit mondott, hogy a hallottakat továbbítja kormányának. 
Amit Majszkij hallott az a következő volt: Vansittart  visszautalt korábbi, május 16-i 
közös lunch-ükre, amelyen Romániát és Lengyelországot érintő problémák mel-
lett három pontban foglalta össze kormánya elképzeléseit a felelősségvállalásról, 
egymás biztonságának lehetőségeiről. Az első pontban úgy vélték, hogy amennyi-
ben Nagy-Britanniát, Franciaországot, vagy a Szovjetuniót agresszió éri, akkor a 
három kormány minden támogatást és segítséget megad a másiknak, ami erejéből 
telik.587 A második pont kissé bonyolultabban fogalmazott volt, de lényegében a 
legmegfelelőbb, leghatékonyabb akciók alkalmazását javasolta.588 A harmadik, a 
leghosszabb szöveget tartalmazó pont még bonyolultabb, és homályosabb volt, 

586 A dokumentum e részének érdekessége, hogy nem tesz említés a moszkvai brit követ, Seeds  
május 15-i táviratáról. Seeds  ebben ismerteti a szovjet kormány Molotov  által tolmácsolta állás-
pontját, aki előző este fogadta őt, s ismertette kifogásaikat, amelyek lényege azonos volt a Majszkij  
által képviseltekkel.  A rövid dokumentum kétszer három pontot tartalmazott. Az első 3 pontban 
voltak a kifogások: míg a franciák, britek, lengyelek kölcsönösen garantálják egymás biztonsá-
gát, a Szovjetunióra ez nem terjed ki; a garancia kiterjed Romániára és Lengyelországra, de nem 
a Szovjetunióval határos Finnországra, Észtországra és Lettországra; a Szovjetunió nem élvezi a 
brit és francia garanciát az agresszor direkt támadása esetén, továbbá a Szovjetunió észak-nyugati 
határaival kapcsolatban sincs garancia. A javaslatokat tartalmazó három pont a következő volt: 
brit-francia-szovjet paktum; ezen hatalmak által garancia a közép- és kelet európai országoknak, 
beleértve Lettországot, Észtországot és Finnországot; a kölcsönös segítségnyújtás anyagi formái-
nak és mértékének a meghatározása, okulva Csehszlovákia esetéből. A távirat megtalálgató DBFP 
S. 3. IV. 558-559.

587„Th e three Governments will give each other the mutual support and assistance in their 
power.”  Documents, 565. 

588 „…in case of need, be made most eff ective.” Uo.
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tulajdonképpen azt ígérte, hogy az 1. és 2. pontban találhatókat fi gyelembe véve, 
s azoknak megfelelően konzultálnak egymással a más európai országokat (vagy-
is Romániát, illetve Lengyelországot, bár ezeket itt meg nem említve) ért agresz-
szió esetében. Vansittart  jelezte, hogy amennyiben a szovjet kormánytól igenlő 
(affi  rmative) válasz érkezik, úgy „alapot lát arra, hogy úgy vélje, a külügyminiszter 
kedvezően fogja fontolóra venni azt.” A helyzet képlékenységét jelző óvatos meg-
fogalmazás után egy határozottabb rész következik: Vansittart  közölte, fontosnak 
tartja, hogy elkerüljék a késedelmeskedést és a komplikációkat, s kívánatosnak az 
intézkedések limitálását az első helyen Lengyelországra és Romániára, s a meg-
állapodás lehetséges kiterjesztését más országokra csak a későbbi tárgyalásokon 
tűzzék napirendre.

A szovjet diplomácia május 19-én reggel leegyszerűsített: Majszkij  közölte 
Vansittart -rel kormánya álláspontját, amely szerint nem tartják elfogadhatónak 
az első tárgyalási menet korlátozását (t.i. a Lengyelországnak és Romániának 
nyújtandó garanciákra), de készek egy hármas paktum (Triple Packt) megkö-
tésére, „készek a kölcsönös segélynyújtásra a Nagy-Britanniát, Franciaországot 
és a Szovjetuniót ért agresszió esetében.”589 Ugyanakkor ismét állította, hogy a 
brit javaslat egyoldalú: a Szovjetuniótól elvárt garanciák nem arányosak (inequ-
ality) a britek és a franciák által vállaltakkal, illetve a lengyelekével, amennyiben 
a Szovjetuniót éri közvetlen támadás.590

Az elemzők dokumentuma szerint nem ismeretes, hogy a szovjet javaslatra 
mikor született meg a brit külügyminisztérium válasza, de nyilvánvalóan e meg-
beszélések hatására került sor a tárgyalások koncepcióját felvázoló, a teljes kor-
mányülés számára készült elemzés összeállítására. Ezt támasztja alá az időrend 
is: a Majszkijjal  folytatott konzultációk május 19-én, pénteken zárultak, ezt kö-
vetően, május 22-én, hétfőn készült el az elemző dokumentum, a kormányülést 
pedig szerdára, vagyis május 24-re tűzték ki.591 

589 „…eff ective pact of mutual assistence against aggression.” Uo. 640.
590 „in event of a direct attack on the latter by aggressors, wheraeas Great Brittan and France, 

as well as Poland, enjoy such a guaratntee as a result of the reciprocity  wich exist beetwen them.” 
Uo. 641.

591 A dokumentumhoz fűzött jegyzetben ismét jelzik, hogy a 19-én Majszkijjal  folytatott meg-
beszélésekről nem található jegyzőkönyv, és a válaszról sem. Viszont utalnak egy táviratra, ame-
lyet Halifax  küldött este Seedsnek, s jelzi, hogy a kormány „óvatos megfontolással” vizsgálja és 
válaszolja meg a szovjet javaslatot, de ez csak a következő szerdát követően, a kabinetülése után 
lehetséges, mivel ahhoz „a teljes kormány jóváhagyása” (full cabinet approval) szükséges. Uo. 595. 
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Az elemzők véleménye a brit kormány javaslatáról

A brit dokumentum összeállítói a bevezetőben azt vizsgálták meg, hogy helytál-
ló-e a szovjet álláspont a viszonosság, vagy az arányosság hiányáról. „Lehetséges 
azzal érvelni, hogy Őfelsége Kormányának a javaslata szigorúan viszonossági 
alapon nyugszik.” Az is igaz ugyanakkor – írják -, hogy az ajánlat „nem nyújt a 
Szovjet Kormány számára segítséget a Szovjetuniót érő közvetlen támadás ese-
tében. Azonban, másrészt, Őfelsége Kormánya sem kér segítséget a Szovjetuni-
ótól az Egyesült Királyságot érő közvetlen támadás esetére.” Majd hozzáteszik, 
folytatva a gondolatsort: „az is igaz, hogy Őfelsége Kormánya nem vállalja ki-
terjeszteni garanciáját Finnországra, Észtországra és Lettországra. Azonban, a 
maga részéről, Őfelsége Kormánya nem kéri a Szovjet Kormányt, hogy terjesz-
sze ki garanciáját, például, Belgiumra és Hollandiára.” Majd megállapítják, hogy 
ez utóbbiak következtében valóban fennáll a viszonosság hiánya a javaslatban, 
de ez inkább „Őfelsége Kormánya számára előnytelen, mintsem a Szovjet Kor-
mányra nézve.”, mert, Nagy-Britannia mind Belgium, mind pedig Hollandia 
számára biztosít garanciát, a Szovjetuniótól pedig nem kérnek garanciát a balti 
államok.592

A lényegre azonban ezt követően térnek rá. Jelzik: a szovjetek ellenvetései tu-
lajdonképpen nem a kölcsönösség hiányából fakadnak, hanem abból a felisme-
résből, hogy helyzetük különbözik, valóban kedvezőtlenebb a britek, a franciák 
és a lengyelek helyzetétnél. Mert míg Nagy-Britannia, Franciaország és Lengyel-
ország között van érvényes szerződés a kölcsönös segélynyújtásról egy német 
agresszió esetére, addig a Szovjetuniónak, leszámítva a francia-szovjet paktu-
mot, nincs ilyen.

Ennél is fontosabb volt a dokumentum összeállítóinak következő jelzése. 
A Szovjetunió joggal érezheti úgy, hogy míg Nagy-Britannia, Franciaország és 
Lengyelország kap valamit az általa vállalandó Lengyelországnak [és Románi-
ának] nyújtandó garanciális szerződéssel, a Szovjetunió viszont nem kap mást, 
mint a „mi nyilatkozatunkat.”

A legfontosabb azonban a következő mondatokban volt található. Az elem-
zők úgy vélték, hogy a Szovjetunió mindezzel vállalja, hogy élesen szembekerül 
Németországgal, hogy a „javasolt nyilatkozat kiválthatja Németország közvet-
len támadását a Szovjetunió ellen, és az Nagy-Britannia és Franciaország köz-

592 Uo. 640.
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vetlen ellenlépésének garanciája hiányában, valamint annak hiányában, hogy 
Nagy-Britannia és Franciaország nem nyújt garanciát Lettországnak, Észtor-
szágnak és Finnországnak egy közvetlen támadás esetére, lehetővé teszi, hogy 
ezen országokon keresztül támadják meg a Szovjetuniót.”593

Az elemzők pontosan leírják a szovjet külügy, nemkülönben Sztálin  ismert 
aggodalmait. A Szovjetunióban azt is számításba veszik – írják -, hogy Német-
ország támadása ellenük Lengyelországon és Románián keresztül törtéhet, még-
pedig akár ezen országok ellenállása nélkül. S ebben az esetben sem Nagy-Bri-
tannia, sem pedig Franciaország nem kényszerül cselekedni, lévén szerződésük 
ezekkel az országokkal csak arra az esetre szól, ha azok az ellenállás mellett dön-
tenek. „… ebben az esetben nem kell beavatkoznunk, és a Szovjetunió magára 
marad a német agresszióval szemben.” Mindezt fi gyelembe véve javasolják, „en-

nek ellensúlyozására vállal-
janak valamiféle kötelezett-
séget (some commitment to 
allay it).” S teszik fel a döntő 
kérdést: „Éppen ezért az el-
sődleges kérdés, van e vala-
miféle lehetőség arra, hogy 
rövid időn belül elfogadjuk 
a szovjet javaslatot egy egy-
szerű kölcsönös segítség-
nyújtási háromhatalmi pak-
tumra.”594 

Az elemzés következő fejezetei már érzékeltetik, hogy az „egyszerű három-
hatalmi paktum” létrehozása koránt sem lesz olyan egyszerű. 

A francia terv

A brit és a szovjet javaslat mellett a harmadik a franciák dokumentuma volt. A 
gondosan fogalmazott, kissé bonyolult tagmondatokból szőtt három pontból az 
első kettő egymás tükörképe volt, a diplomáciai iratokban megszokottaknak is 

593 Uo. 641.
594 „…accepting the Soviet proposal for a simple three-Power pact of mutual assistence.” Uo. 

641.

Sztálin  aggódik (Leslie Gilbert Illingworth)
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megfelelően. Az első pont ugyanis arra az esetre vonatkozik, ha Nagy-Britannia 
és Franciaország hadiállapotba kerülne Németországgal, annak következtében, 
hogy Németország erőszak alkalmazásával akarná megváltoztatni a status quo-t 
Közép- vagy Kelet-Európában. Ebben az esetben a Szovjetunió „azonnali se-
gély- és segítségnyújtással” lépne be a konfl iktusba a britek és a franciák oldalán, 
Németország ellen. A második pont ugyan ebben az esetben (és ugyan azok-
kal a szavakkal), de a Szovjetunió hadba lépésekor garantálja Nagy-Britannia és 
Franciaország hasonló fellépését. A harmadik pont „mindkét esetben” és kése-
delem nélkül írja elő a segítségnyújtást, amelynek során „minden lépést meg kell 
tenni annak teljes hatékonysága érdekében.” Ugyanakkor, egy ezzel kapcsolatos 
Párizsból érkezett táviratra utalva jelzik, hogy a franciák Közép- és Kelet-Euró-
pán tulajdonképpen csak Lengyelországot, Romániát és Törökországot értik.595 
Hangsúlyozzák, hogy a francia javaslat nem érinti a szovjet követelést, kizárólag 
Németország agressziójával foglalkozik Románia, Lengyelország és Törökország 
ellen, s ezekben az esetekben igényli, hogy a Szovjetunió nyújtson támogatást 
ezen országoknak. Nincs szó a javaslatban arról sem – jelzik -, hogy a Szovjet-
unió nyújtson segítséget abban az esetben is, ha Nagy-Britanniát és Franciaor-
szágot éri „a direkt vagy indirekt német agresszió Hollandián, Belgiumon vagy 
Svájcon keresztül.”596 Következésképpen arra az esetre sem terjed ki, ha a Szov-
jetuniót éri támadás a balti államok irányából, vagy máshonnan.

A szöveg rövidsége ellenére is érzékeltetni tudják összeállítói, hogy bár a 
franciák vállalásai konkrétebbek a britekénél, azok nem lesznek elegendőek a 
tárgyalások alapjául. Vagyis mindkét dokumentumot elégtelennek ítélték, ami-
ért is összeállításuk nagyobb fele azzal foglalkozik, hogy milyen változatokkal 
képzelhető el, milyen feltételek mellett jöhetne létre megállapodás, illetve ho-
gyan viszonyul az egészhez a két legérintettebb mellékszereplő, Lengyelország és 
Románia, s melyek lehetnek a leendő paktum előnyei, illetve hátrányai, s végül 
annak szövegére is tesznek javaslatot. 

595 Uo. A francia elképzeléseket Sir E. Phipps  párizsi követ közli Halifax -nek címzett táviratá-
ban május 18-án. Jelezve tovább, hogy a „formula alkalmazása” nem terjedhet ki a balti államok-
ra. Phipps  ezen utóbbi kitétele nem szerepel a memorandumban, ami azért érdekes, mert az ügy-
nek kiemelt jelentősége van a tárgyalásokon, amit viszont a későbbiekben jeleznek az elemzők. 
Phipps  teljes távirata megtalálható.  Uo. 591. 

596 Documents, 641-642.
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Lehetséges alternatívák

A dokumentum összeállítói a három javaslatot mérlegelve úgy vélték, „elképzel-
hető, hogy nincs más alternatíva, mint a szovjet kormány által javasolt három-
hatalmi paktum elfogadása, vagy pedig a jelen tárgyalások eredménytelennek 
nyilvánítása.” Egyben szükségesnek ítélték, hogy megvizsgálják, elfogadásuk 
esetén a két lehetőségnek milyen következményei lehetnek.

Mindenekelőtt javasolták annak megvizsgálását, mi volt a célja a segítség ké-
résnek, amelyet a Szovjetunióhoz intéztek. Ennek lényegét a lengyel helyzettel 
magyarázták. Azt írják, hogy márciusban azért nyújtottak garanciát Lengyelor-
szágnak, hogy megakadályozzák Németország „további agresszióját”, s viszont-
garanciát nyerjenek Lengyelországtól „annak biztosítására, hogy amennyiben a 
háború kitör, Németországnak két fronton kelljen hadat viselnie. Mi kijelentet-
tük, hogy ez létfontosságú. Jelen pillanatban ugyanis Németország nem alkal-
mas arra, hogy két fronton viseljen háborút. Amennyiben Németország szaba-
don terjeszkedhet Kelet felé és megszerzi az ellenőrzést Közép- és Kelet-Európa 
forrásai felett, úgy elegendő ereje lesz ahhoz, hogy a nyugati országok ellen 
forduljon hatalmas túlerővel.” Vagyis az volt a cél, hogy Németország keleti és 
délkeleti határain létrehozzunk egy „béke frontot”, amely Romániából, Len-
gyelországból, Törökországból és Görögországból áll. Ebben a kombinációban 
a kulcspozíciót Lengyelország töltené be helyzeténél fogva, számolva egy sem-
leges, vagy akár egy ellenséges Szovjetunióval. De hozzáteszik: „Háború esetén 
kapcsolatunk egyetlen lehetséges útja Oroszország területén vezet keresztül.” Ez 
volt az, amiért igyekeztünk biztosítani a Szovjetunió „jóakaratú semlegességét”, 
vagy ami ennél is kedvezőbb, a segítségnyújtást a Szovjetunió részéről egy Len-
gyelországot és Romániát ért támadás esetén.597

A brit, a francia és a szovjet javaslat mellett létezett egy negyedik is, ami a 
dokumentum készítése közben, de már e rész befejezése után került az elemzők 
asztalára. Ennek tartalmát már nem vizsgálták külön, hanem az egészet mellék-
letben csatolták a dokumentumhoz. A Genf, május 21. keltezésű dokumentu-
mot az Egyesült Királyság népszövetségi delegációja küldte el Cadogannak  (Ha-
lifax , a külügyminiszter, a delegációval volt Genfb en, akárcsak Majszkij  a szovjet 
delegációval), s ebben a három hatalom, az Egyesült Királyság, Franciaország 
és a Szovjetunió segítségnyújtási megállapodásának lehetőségét körvonalazzák 

597 Uo. 642.
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egy olyan esetben, amikor egy európai ország függetlenségét egy másik „európai 
hatalom” „agressziója egyértelműen fenyegeti”. Ennek első pontjában vállalják, 
hogy ha bármelyikük egy másik ország függetlensége védelmében „ellenséges-
kedésbe kerül” az agresszorral, úgy a másik két ország „azonnal minden erejé-
ből telő támogatást és segítséget megad ennek a kormánynak.” A második pont-
ban abban állapodnak meg, hogy a kormányok együtt vizsgálják meg a közös 
segítségnyújtás módszereit, keresik a leginkább hatékony formáját. A harmadik 
pontban jelzik, hogy a segítségnyújtás nem „sértheti a másik hatalom jogait és 
pozícióját.” A dokumentum valóban nem igényelt kommentárt, hiszen lénye-
gében megegyezett a francia javaslattal, annak kivételével, hogy nem korlátoz-
ta az agresszióval szembeni fellépést, azt egész Európára kiterjesztette. Viszont 
továbbra sem tartalmazott kölcsönös garanciát a három hatalom között, ami 
pedig Molotov  eredeti, május 18-án továbbított válaszában, majd Majszkijnál  
egyértelmű követelmény volt. E mellett azonban más bonyodalmak is keletkez-
tek, amelyeket nem sikerült megoldani még az utóbbi dokumentum-tervezet 
harmadik pontjában tett vállalással sem. E bonyodalmak eredete válik érthetővé 
a dokumentum következő részéből.

A lengyel és a román aggodalmak

A memorandum összeállítói jelzik, hogy a szovjet kormánynak tett javaslatok-
nál fi gyelembe kellett venniük azokat az aggodalmakat, amelyek lengyel és ro-
mán részről hangzottak el. Itt utalnak a négyhatalmi (brit-francia-szovjet-len-
gyel) paktumra tett brit javaslatnak598 a fogadtatására, pontosabban lengyel 
elutasítására, illetve a hasonló román álláspontra. Ezek lényege, hogy a lengye-
lek és a románok bizalmatlanságukat fejezték ki a Szovjetunióval szemben, va-
lamint azt hangsúlyozták, hogy egy ilyen megállapodás alkalmat adhat „Herr 
Hitlernek, hogy az agresszió eszközéhez nyúljon.” Az elzárkózást az egyezmény-
től az is erősítette, hogy míg annak előnytelen volta egyértelmű volt, éppen a 
német reakció miatt, addig, ez a britek meggyőződése volt, „az bizonyos, hogy 
az utóbbi [a Szovjetunió] háború esetén kész lesz a segítségnyújtásra, amennyi-
ben azt igénylik.” Ennek érdekében konzultáltak távirati úton a lengyelekkel és 
a románokkal, s egy olyan ajánlatot körvonalaztak, amit a britek nyújtanak át, s 

598 DBFP S. 3. IV. 400-401.
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amelyben a Szovjetunió csak abban az esetben nyújt támogatást, amennyiben a 
lengyel, illetve a román kormány azt igényli.

A következő bekezdésben leszögezik, hogy a legfontosabb ezeknek a kétsé-
geknek a tisztázása. Viszont azt is írják, hogy nem lehet szó a Szovjetunió ál-
tal nyújtott segítség igénybevételének szerződésbe foglalásáról, amennyiben az 
veszélyezteti a lengyel és a román kormány részvételét „a német agresszióval 
szemben szervezett blokkban” [eredeti kiemelés – Sz.G.].599 Mindezek miatt ja-
vasolják annak vizsgálatát, hogy milyen hátrányokkal és milyen előnyökkel jár-
hat a Szovjetunióval kötendő paktum.

„A javasolt angol-szovjet paktum hátrányai”

A hátrányok első pontjában úgy vélik, hogy a „Nagy-Britannia-Franciaország és 
a Szovjetunió közötti kölcsönös segítségnyújtási paktum egy ’ideológiai’ blokkot 
[mind a belső idézőjel, mind a kiemelés az eredetiben – Sz.G.] jelentene a Ten-
gelyhatalmakkal szemben. Ez egyet jelentene azzal, hogy „Őfelsége Kormánya 
végül feladta a reményét annak, hogy megállapodhat Németországgal, és, ennek 
megfelelően, arra a következtetésre jutott, hogy a háború elkerülhetetlen, s így 
beáll annak erői közé (were therefore marshalling their forces).”600 Majd további 
veszélyeket jeleznek, hasonlóan a lengyel és a román érveléshez: „Tekintetben 
véve Herr Hitlernek a Szovjetunióval kapcsolatban az utóbbi időben kialakított 
nézeteit, megállapítható, hogy a szovjet kormánnyal való szövetkezésünk őt to-
vább fogja bőszíteni és agresszív akcióra ösztönözni.” Majd Olaszországot is be-
leveszik a kombinációba, jelezve azt, hogy a brit külpolitikában ekkor, ha mind 
kisebb mértékben is, de még mindig számítanak arra, hogy az olaszok leválaszt-
hatók Németországról. Ezzel szemben, írják: „Signor Mussolininak  a spanyol 
kommunizmusról tartott több beszédének fényében feltételezni lehet, hogy ez-
zel végül Olaszországot elidegenítjük magunktól.” Majd folytatják: „Hasonló a 
helyzet Spanyolországgal, Franco tábornok kormánya, mint egy sikeresen be-
fejezett kommunizmus elleni keresztes háború reprezentánsa, tovább kénysze-
rül az Anti-Komintern oldalra.” Majd következik a brit politika számára szin-
tén fontos Portugália, Finnország, Jugoszlávia ellenérzéseinek a hangsúlyozása, 

599 DBFP S. 3. V. 643. Itt arra történik célzás, hogy a Szovjetunió belépése esetén Lengyelor-
szág és Románia kiegyezést kereshet Németországgal.

600 Uo. 643.
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s végül, hogy a brit-szovjet paktum felerősítené a Balkán Antant szerveződé-
sét – szovjet ellenes éllel, ami „még bonyolultabbá tenné számunkra a kialakult 
helyzet konszolidálásának esélyeit.” Megemlítik azt is, hogy a Vatikán számára is 
„nagyobb mértékben vélik Anti-Krisztusnak Moszkvát, mint Berlint.”

Újabb dimenziót jelent a hátrányok terén Japán, amely az elemzők szerint 
még ingadozik, hogy csatlakozzon-e a tengelyhatalmakhoz. Megemlítik, hogy 
erről folytak konzultációk, amelynek során „éppen nemrég közölte a japán kül-
ügyminiszter, hogy egy angol-szovjet megegyezés [repprochement, kiemelés az 
eredetiben – Sz.G.] negatív visszhangot váltana ki Japánban.” 601

Tényként állapítják meg, hogy az egyezmény „határozott váltást jelentene a 
brit politikában.” E váltás lényege – írják - az lenne, hogy míg korábban a brit 
politika az európai kis államok függetlenségének a védelmét passzív eszközökkel 
érhette el, addig az egyezmény megkötésével „könnyen feltételezhetően off en-
zívként kell megjelennie.” Attól tartanak, hogy ez hozzájárulhat a német „beke-
rítés propaganda” igazolásához is, amely jelentős mértékben csökkentené a még 
meglevő „mérsékeltek” befolyását Németországban. Pedig, teszik hozzá, „éppen 
ők azok, akik arra bíztatnak minket, hogy mutassunk erőt Hitlerrel szemben.”

A következő hátrány megfogalmazása az előzőnél konkrétebb, lényegében 
a 1938 nyári csehszlovákiai Runciman  küldetés folytatása: „További tény, hogy 
Őfelsége kormánya akár  Lengyelország vagy Románia sikertelen ellenállása 
esetén a német előrenyomulással (German advance) szemben, vagy a tenger 
felől, illetve a balti államokon át történő, a Szovjetunió elleni német támadás 
esetén háborúba bonyolódna (might be drown into a war), de nem egy kis euró-
pai ország függetlenségének a védelmében, hanem a Szovjetunió támogatására 
Németországgal szemben.” Az elemzés készítői úgy vélik, hogy ez megosztaná 
a „gyengébb országokat”, amint az történt a spanyol „háború” esetében, illetve 
kínos volt a francia-szovjet paktum fogadtatásakor.”

Ezen túl, állítják, az anyagi támogatás, amire a Szovjetuniótól számítani le-
hetne, nem túl jelentős. Valamint, egy újabb bekezdésben, hangsúlyozzák, hogy 
a paktumot nem fogadnák jól éppen azok a „baráti kormányok”, amelyekkel már 
garanciális megállapodásuk van, s ennek komoly hátrányai lehetnek. Végül hoz-
záteszik, hogy világos legyen miről is van szó, meg kell várni a választ Varsóból 
és Bukarestből.

601 Uo. 644. 
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„Az angol-szovjet paktum előnyei”

A memorandum előnyöket taglaló terjedelmes, ugyanakkor az előzőknél hatá-
rozatlanabb részének első mondata így hangzik: „Eddig a szovjet kormánnyal 
kötendő paktum által jelentkező hátrányokra és veszélyekre irányult a fi gyelem.” 
Majd a folytatás: „Azonban a másik oldalról is kell valamit szólni (something to 
be said).” Véleményük szerint, a paktum egyrészt a tengelyhatalmakat háborúra 
provokálná, másrészt ez lehet éppen az, amely visszatartja őket attól, hogy hábo-
rút robbantsanak ki. Németországot csak erő felmutatásával lehet befolyásolni, 
és az olasz politika is mindig az erősebb oldalára áll. Spanyolország, Portugália 
és Jugoszlávia nincs abban a helyzetben, hogy háborúba lépjen saját elhatáro-
zásából, vagyis az elemzők „az elkövetkezendő negyedévben” e területen nem 
számítanak háborúra.

A következő témakör a brit garanciák hatásával, illetve lehetőségeivel függ 
össze. Arra hívják fel a fi gyelmet, hogy azok az országok, amelyeket „Őfelsége 
Kormánya” garanciában részesített, illetve amelyekkel viszontgaranciát vállalt 
az agresszor támadása esetén, „magukat ezzel a németellenes blokk élvonalában 
találták, ezért anyagi támogatásra is igényt tartanak. Ez Lengyelország esetében, 
amely már hadseregének nagy részét mozgósította, azt jelenti, hogy „a háború 
idején szovjet területeken keresztül lehet megoldani a külföldi anyagok import-
ját.” Majd jön e rész végkövetkeztetése: „Azonban amennyiben a Lengyelország-
ra épülő keleti front összeomlik, akkor Németország megszabadul a kétfrontos 
háborútól való félelmétől.” Ezt elkerülendő „lehetséges”, hogy a Szovjetunióval 
kötendő hármas paktum „a szükséges feltétele annak a frontnak a konszolidálá-
sának, amelyet kiépíteni törekszünk.”602

A brit érdekek elsődleges fi gyelembevételét hangsúlyozzák a memorandum 
következő részében is. Visszatekintve a közelmúlt eseményekre az egyik legko-
molyabb megfontolást bevezető mondat következett: „A Szovjetunióval köten-
dő paktum előnyei azokkal a hátrányokkal szemben érzékelhetők, amelyek be-
következhetnek a jelen tárgyalások eredménytelenségéből (breakdown). Ennek 
legrosszabb következménye lehet egy német-szovjet kibékülés (rapprochement, 
kiemelés az eredetiben – Sz.G.). Meglehetősen könnyű belátni, milyen veszé-
lyekkel járna ez, azonban bonyolult felmérni annak esélyeit, hogy ez bekövetke-

602 Uo. 645. 
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zik-e.”603 A lehetőséget azonban komolyan fi gyelembe kell venni, s jelzik, hogy 
az utóbbi időben Németországban visszafogottabb lett az „szovjet-ellenes” pro-
paganda, és a hadseregben ismét hangot kaptak azok, akik a „Szovjetunióval 
való egyezkedés” (understanding with) mellett szólnak.

Visszatérve az angol-szovjet paktumra állítják, hogy annak hatására erősöd-
ni fog Németországban a „bekerítés” propagandája. Továbbá, hogy amennyiben 
létrejön a megállapodás azt angol-szovjet szövetségként (alliance) fogják érté-

kelni. Ezzel szemben állítják, hogy ameny-
nyiben viszont a tárgyalások eredménytele-
nek lesznek, akkor a német kormány bátran 
gondolhatja, hogy „szabadon megkezdheti 
kalandját Danzigban, vagy bárhol Kelet-Eu-
rópában.”604

A dokumentum kidolgozói fontosnak 
vélik annak hangsúlyozását, hogy a tár-
gyalásokon el kell érni: a szovjetek a lehe-
tő legtöbbet nyújtsák cserében azért, amit 
kapnak. S itt foglalják össze a brit javaslatot: 
a Szovjetunió nyújtson segítséget abban az 
esetben, ha a britek teljesítik Lengyelország-
gal és Romániával kötött megállapodásu-
kat. Azonban, amennyiben Németország 
Nyugaton követ el agressziót, akkor nincs 
szükség a szovjet segítségnyújtásra. Ameny-

nyiben viszont egy olyan paktum jön létre, amilyet a Szovjetunió javasol, abban 
az esetben „egyrészt számíthatunk a szovjet segítségre Nyugaton minden körül-
mények között, másrészt, ezzel kötelezettségünk (liability) a szovjet kormánnyal 
szemben csak akkor nő, ha Németország támadást intéz a Szovjetunió ellen a 
tengeren, vagy a balti államokon keresztül (a Legfelső Hadvezetés ezt igen tá-
volinak véli), vagy pedig Lengyelország és Románia [Németországgal szembe-
ni – Sz. G.] ellenállásának a hiányában. Így, végeredményben, ez nekünk lehet 
előnyös.” 

603 Uo. 645-646.
604 Uo. 646.

A róka és a szőlők. Még egyik sem tűnik 
teljesen érettnek.” A fürtök: Danzig, 

Magyarország, Jugoszlávia, Dél-Tirol, 
Barcelona. (Bernard Partridge )
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Majd következik a török diplomácia által jelzett lehetőség, annak egyik vál-
tozat, aminek bekövetkeztétől Törökország tartott, s amely a tükörképe volt an-
nak, amitől Sztálin  rettegett. A törökök szerint a Szovjetuniót mindenképpen be 
kell vonni a háborúba, mert ellenkező esetben, amint azt a török külügyminisz-
ter mondta a francia Weygand tábornoknak, „a háború végén, míg Anglia és 
Németország romokba heverne, a Szovjetunió érintetlen hadseregével uralhat-
ná Európát.”605 Majd, csak zárójelben teszik hozzá: „Vannak olyan elképzelések, 
hogy a Szovjetunió politikájának az volt a valódi célja, és az is marad, hogy min-
ket háborúba keverjen, ő maga pedig kívül maradjon.” Ezt egy a diplomáciában 
honos hosszú, óvatosan fogalmazott mondat követi, amelynek lényege: „mi nem 
számolhatunk egyértelműen (implicitly) azzal, hogy a szovjet kormány szerző-
dési kötelezettségeit képes lesz teljesíteni, akár abban az esetben is, ha azt őszin-
tén szeretné”, vagy hogy nem igyekszik majd kijátszani egymás ellen másokat, 
illetve, hogy együttműködik „becstelen vagy inkompetens partnerrel.” Mindkét 
célzás meglehetősen egyértelmű, a korábban említette, a szovjet hadsereg álla-
potára, illetve a lehetséges német közeledés lehetőségére vonatkozott.

További bonyodalmat jelent, bár csak áttételesen függött össze e témakörrel, 
a szovjet-török viszony. A törököknek – írják - „szoros a kapcsolatuk a Szovjet-
unióval”. Ez segítheti az angol-szovjet szerződés létrejöttét. Ugyanakkor, ameny-
nyiben nem jön létre a paktum, egy határozatlan szovjet állásfoglalás esetén 
veszélybe kerülhet a tervezett angol-török nyilatkozat a Mediterráneumról, sőt 
a törökök állásfoglalása is bizonytalanná válhat a Románia elleni agresszió ese-
tében, amennyiben a Szovjetunió nem lesz tagja „az agresszió ellen szerveződő 
csoportnak.” 

Mindezeket végiggondolva teszik meg javaslatukat, fogalmaznak meg egy 
„nyers tervezetet”, amely megfelelhet a szovjet kívánalmaknak, „s ugyanakkor 
biztosítja, hogy a szovjet segélynyújtás Lengyelország és Románia rendelkezé-
sére álljon”.606

605 Uo. 
606 Uo. 647.
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A javasolt tárgyalási alap 

A memorandum záró része négy bekezdésből áll:
„Amennyiben a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége ellenségeske-

désbe kerül egy európai hatalommal, vagy annak a hatalomnak az agressziója 
következtében egy olyan európai állammal szemben, amely kéri a Szovjetunió 
segítségnyújtását, vagy ennek a hatalomnak az agressziója esetén a Szovjetunió 
ellen, Franciaország és Nagy-Britannia minden támogatást és segítséget (all the 
support and assistance) megad a Szovjetuniónak, ami erejéből telik.”

Majd következik a tükörszöveg, a teljes kölcsönösség jegyében:
„Amennyiben Franciaország és Nagy-Britannia ellenségeskedésbe kerül egy 

európai hatalommal, vagy annak a hatalomnak az agressziója következtében 
egy olyan európai állammal szemben, amely kéri segítségnyújtásukat, vagy en-
nek a hatalomnak az agressziója esetén bármelyikük ellen, a Szovjetunió min-
den támogatást és segítséget megad a Franciaországnak és Nagy-Britanniának, 
ami erejéből telik.”

A harmadik bekezdés a Csehszlovákiával kötött szerződés müncheni „meg-
oldásának” – brit-francia-olasz-német döntés a csehszlovákok feje felett - meg-
ismétlődését kívánja kizárni:

„A három kormány együtt állapodik meg azokban a módszerekben, amelyek 
a leginkább hatékonyaknak bizonyulhatnak a szükségben nyújtott ezen kölcsö-
nös támogatás és segítségnyújtás esetén.”

Majd egy biztonsági mondattal zárnak: „Értelemszerűen a fenti esetekben 
a támogatás és a segélynyújtás ezen alkalmazásakor nem sérülhetnek a másik 
hatalmak jogai és pozíciói.” 

Következtetések

A dokumentum, valamint a javasolt tárgyalási alap meglehetősen mereven ra-
gaszkodik a Vansittart  által május 17-én Majszkijjal  közölt elképzelésekhez, az 
utóbbihoz több helyen szó szerint is. Viszont egyértelműen, minden a Szovjet-
unióval szemben hangsúlyosan megfogalmazott fenntartás ellenére, javasolja a 
megállapodást, a tárgyalások eredményes befejezését. Az elemzők a tárgyalások 
eredménytelen lezárását a lehető legrosszabb verziónak ítélik. 

A memorandumnak, mint forrásnak gyengéje ugyanakkor, hogy névtelen, 
a Foreign Offi  ce jegyzi. A Foreign Policy Committee, máshol Cabinet Commit-
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tee on Foreign Policy ülésein megtárgyalták a diplomácia legfontosabb ügye-
it és megrendeléseket is tettek, azonban nem követhető, hogy kik voltak azok, 
illetve milyen súlyuk volt azoknak, akik a munkában részt vettek. Az látható, 
hogy hozzájutottak a diplomáciai iratokhoz, de nem érthető, hogy az elemzés-
ben miért mellőzték a dokumentumok talán legfontosabbikát, Molotov  válaszát 
a május 8-i brit ajánlatra, amely bár lényegét tekintve megegyezett a Majszkij  
által elmondottakkal, de annál határozottabb, egyértelműbb volt. 

Az sem érthető teljesen, hogy a német iratokat miért nem vették gondosabb 
elemzés alá, különösen a szovjet-német kereskedelmi tárgyalások körül keletke-
zetteket. Holott éppen ebben az időben a brit érdekeltek is folytattak hasonló jel-
legű tárgyalásokat a németekkel, s nyilván tudomásuk volt a szovjet vonal mun-
kájáról, amint azt a berlini brit követség jelentései is tanusítják. Elképzelhető, 
hogy mindennek oka az időhiány volt: a memorandum kidolgozóinak mindösz-
sze egy hétvége állt a rendelkezésükre. Ehhez képest részleteiben és következte-
téseiben is jól tájékoztató dokumentumot állítottak össze, amelynek ajánlásai és 
fenntartásai egyaránt alkalmasak voltak arra, hogy megfontolásra és megalapo-
zott következtetésekre, majd lépésekre késztessék Nagy-Britannia nemzetközi 
kapcsolatainak formálóit, ekkor mindenekelőtt Chamberlaint és Halifax -et, de 
mindenképpen a tőlük már távolodó Vansittart -t. 

Újabb München? 

A külügyminisztérium szakértőivel egyidőben ült össze a párizsi hadügyminisz-
térium épületében a brit külügyminiszter Halifax , a francia miniszterelnök Da-
ladier , külügyminisztere Bonnet , valamint Alexis Léger , a külügyminisztérium 
főtitkára607. Három témakört tárgyaltak meg. Az első Lengyelország és Danzig 
helyzete, a második a francia-olasz viszony, harmadik a tájékoztatás a Szovjet-
unióval folytatott tárgyalások helyzetéről. 

A tárgyalás célja a korántsem azonos álláspontok összehangolása volt, illetve 
a vita a teendőkről. Mindjárt az első a Lengyelországnak nyújtandó garanciális 
szerződés volt. Bonnet  sürgette, hogy a britek dolgozzák ki annak végleges for-
máját. Halifax  közölte, hogy „még nem léptek” ebben, s jobbnak véli, „ha előbb 
befejezik az orosz tárgyalásokat.” Itt nincs további szöveg, pontosan nem tudha-

607 Sécrétaire général du ministère des Aff aires étrangères.
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tó, milyen tárgyalásokra gondolt, annyi azonban bizonyos, a szovjet fenntartá-
sokkal volt összefüggésben. 

Halifax  beszámolt arról, hogy a szerződés egyik problémája Danzig, mert az 
egyértelmű, hogy amennyiben „Danzig kérdésén túl olyan helyzet keletkezne, 
amely fenyegeti Lengyelország függetlenségét… Nagy-Britannia Lengyelország 
mellé áll.” Vagyi Halifax  világosan értésére adta a franciáknak, hogy Nagy-Bri-
tannia nem fog hadbalépni Danzigért.

Danzig azonban ezen valójában túlmutatott. Hitler  egyre nagyobb nyomás 
alá helyezte Burckhardtot, a város népszövetségi biztosát, s befolyására a város 
szenátusában már többség alakult ki a csatlakozás mellett. Ezért kérdezte meg 
Daladier , hogy mi történik akkor, ha a danzigi szenátus olyan döntést hoz, hogy 
a város legyen a német birodalom része. Halifax  talán tanácstalan volt, mert vá-
lasza előtt a francia minisztereket kérdezte elképzeléseikről, majd ezek alapján 
azt mondta, szerinte a megoldást ott kell keresni, ahol Hitler engedményt tett: 
Danzigot „a birodalmon belül szabad városnak” lehetne nyilvánítani. Erre lehe-
tőségnek tűnt Beck  nyilatkozata is, aki szerint „a lengyel kormányt elsősorban 
az aggasztaná, ha Danzig teljes szuverenitással térne vissza Németországhoz”. 

Daladier  itt közbeveti, hogy amennyiben „Németország felfegyverzi Danzi-
got, Gdynia parancsot608 kap [a támadásra] és Lengyelországnak vége. Lengyel-
ország német protektorátussá válik.”

Megszakított mondandóját Halifax  folytatta: Beck  elmondta, hogy meg fogja 
oldani Danzig kapcsolatát Németországgal, „s eleget tesz a németeknek a belső 
adminisztrációval kapcsolatban.” Halifax  óvatos megfogalmazásban felvetette, 
„vajon lehetséges-e egy olyan terv, amellyel megóvható lenne a szabad város sa-
játos jellege abban az értelemben, hogy nem válna erőddé, vagy német csapa-
tokkal nem szállnák meg? Danzigot német városként kormányoznák, és kapna 
képviseletet a Reichstagban; azonban egy speciális alkotmányt kapna, amelyet 
nem a Népszövetség garantálna, hanem más hatalmak, mint Németország, 
Franciaország, Nagy Britannia és Lengyelország.”

Daladier  „érdekesnek” vélte a tervet, megjegyezte, hogy Danzig „német jel-
legű” város, s egy „semlegesített Szabad Város létrehozása megoldaná a prob-

608 Miután Danzig a lengyel-szovjet háború idején nem állt a lengyelek mellé, a lengyelek dön-
töttek egy kikötő kiépítéséről Gdyniában, amely erre az időre a Balti-tenger legnagyobb kikötője, 
egyben hadikikötője lett. A német invázió szeptember 8-án érte el a kikötőt, amely egy hétig állta 
az ostromot. 
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lémát, azonban Lengyelország számára elfogadhatatlan a területen kívüliséget 
élvező autópálya építése a korridoron keresztül.

A megbeszélésen nem történt utalás arra, hogy Danzig „problémájának” ez a 
rendezése emlékeztet a Münchenben között alkura. Olyannyira nem, hogy ami-
kor a továbbiakban arról volt szó, miként lehetne nyomást gyakorolni, hogy a tervet 
a lengyelek elfogadják, közvetítőként a pápát javasolta Halifax , valamint az olasz 
kormányt is felvetette. Ezt ugyan Daladier  kizártnak nevezte, most emlékeztetve 
arra, hogy Olaszország szövetségese Németországnak. A pápa bevonásával viszont 
egyetértett, lévén „Lengyelország katolikus ország.” Ehhez Halifax  még annyit tett 
hozzá, hogy úgy tudja, a római jezsuiták élén egy lengyel áll.”609 A tervnek nem lett 
érdemi folytatása, bár Halifax  még tett lépéseket610 – nem utolsó sorban azért, mert 
a lengyelek és Beck  minden hasonló megoldástól határozottan elhatárolódtak.

609 DBFP S. 3. V. 5. 608-611. Halifax  viszonylag jól volt informálva, a Rómában székelő jezsu-
ita rendfőnök az osztrák-lengyel származásu Wladimir Ledóchowski volt 1915 és 1942 között, 
igaz már 1938-tól a tényleges vezetést a belga vikárius, Maurice Schurmans látta el.

http://194.242.233.158/denqPacelli/index.php?view=bio_layout&bioConstraints%5B-
byID%5D=yes&bioConstraints%5Bid%5D=12038 

610 Annyi történt, hogy Halifax  egy rövid táviratot küldött június 12-én vatikáni követüknek, 
Osborne-nek arról, Őfelsége Kormánya „mindent meg fog tenni folyamatosan” annak érdekében, 
hogy hozzájáruljon a lengyel „megfelelő egyezmény” létrejöttéhez. Ezt követően még felhívta a 
fi gyelmet az olasz-francia ellentétekre, amelyek feloldásának elősegítésére kéri a Vatikánt, jelezve, 
hogy a „sok a bonyodalom, s nem mindet okozzák a franciák.” DBFP S. 3. V. 6. 32. 

Ököl: „Harcolni fogunk.” Chamberlain  és Halifax : „Ellent fogunk állni. Hacsak nem valami félreértésről 
van szó.” – (David Low )
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Tájékoztató az „orosz tárgyalásokról” – a brit tervezet és a szovjet 
választervezet

Halifax  már Genfb en tartózkodott, amikor táviratában összefoglalót írt a párizsi 
tárgyalás harmadik témakörétről. A Majszkijjal  folytatott sikertelen egyeztetést 
követően611 két alternatív ajánlatot vázolta a franciáknak612: 1. kölcsönös segít-
ség a hármas paktumban résztvevők elleni direkt támadás esetére, vagy abban 
az esetben, amikor egyikük segítséget nyújt valamely másik országnak; 2. egy 
formális egyezmény létrehozása, amely szerint a három hatalom együtt lép fel 
abban az esetben, ha egyikük konfl iktusba keveredne egy másik, az agresszió 
áldozatává vált hatalom megsegítésekor.

Az ilyen egyezmények megkötése útjában az egyik akadályt abban látta, 
hogy az egyezmény „erőszakos akcióra provokálná Németországot, amit mi el 
akarunk kerülni, másrészt ez megosztaná a brit közvéleményt, amely most egy-
ségesen áll Őfelsége Kormányának a legutóbbi hónapokban folytatott politiká-
ja mögött.” A másik kifogás azonban lényegesebb volt: a lengyelek ellenállása, 
amely minden „hármas garanciát” ellenzett. Végül Halifax  megkérdezte, hogy 
valós veszélynek találják-e, hogy a szovjet kormány a döntés elhúzódása miatt 
megszakítja a tárgyalásokat, „dobja az egész ügyet.” Erre Daladier  határozott 
igennel válaszolt. „Litvinov  menesztése bizonyosan jelent valamit, s ez lehet az, 
hogy a szovjet kormány úgy gondolja, a legjobb politika, ha izolálja magát és 
Európa rombolja le saját magát, ha akarja.” Majd Hailfax feltette azt a kérdést is, 
mit gondolnak, ha most megszakadnak a tárgyalások, akkor fennáll-e annak ve-
szélye, hogy „Oroszország és Németország között megegyezés jön létre.” Erre a 
válasz az volt, hogy ez a veszély fennáll, mert Németországban vannak, akik ezt 
pártolják, és az oroszok nem kiszámíthatók.613

Német jelentés Moszkvából – Schulenburg

Ugyanebben az időben, 1939. május 22-én kelt Schulenburg  moszkvai német 
követ helyzetjelentése, amelyet Weizsäcker  államtitkárnak címzett. „Innen meg-

611 Majszkij  visszaemlékezésében a Halifax -szel történt ekkori találkozójára csak utalt, részle-
tesebben a Churchillel  folytatott telefonbeszélgetésről számolt be, s a parlamenti vitanapról szól-
va is csak Churchill  és Lloyd George  kritikus felszólalásait ismertetette. Majszkij, 334-335.  

612 A megbeszélésen részt vett Daladier  és Bonnet  mellett Léger  is.
613 DBFP S. 3. V. 5. 323-325.
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lehetősen nehéz bármilyen képet is alkotni az angol-francia-szovjet tárgyalások 
menetéről. Brit kollégám tartja magát a kemény hallgatási tilalomhoz […] úgy 
tűnik most, a franciák tovább kívánnak lépni a francia-brit-szovjet ’szövetség-
ben’ folyó tárgyalásokon, s a tárgyalásaikat nem itt, hanem Párizsban kívánják 
folytatni.” Majd hivatkozva a moszkvai olasz követre megerősíti, hogy a szov-
jetek csak abban az esetben adnák fel tárgyalási szabadságukat Németország-
gal, amennyiben egy teljes értékű francia-brit-szovjet szövetségben állapodnak 
meg.614 A szövegből nem világos, hogy Schulenburg  információja arról szólt-e, 
hogy a franciák a szovjetekkel, vagy a britekkel akarnak külön tárgyalni Párizs-
ban, az viszont egyértelmű: a német követ a német-szovjet megegyezést tartaná 
célszerűnek – ellentétben londoni kollégájával. 

Az angol-francia egyeztetett tervezet

A Szovjetunió „bezárkózásának”, illetve Németország felé fordulásának a veszé-
lye talán jobban érintette Halifaxot, mint a szakértői véleményben ajánlottak a 
tárgyalások, illetve a megállapodás fontosságáról. Azonban mindkét aggodalom 
kimutatható abból a tervezetből, amelyet Seeds  Moszkvában átnyújtott Molo-
tovnak  és helyettesének, Patyomkinnak. Az 1939. május 25-i keltezéssel küldött 
táviratot másnap újabb követte, amelyben Halifax  utasította Seeds -t, hogy vegye 
fel a kapcsolatot francia kollégájával, s együtt adják át a dokumentumot. Kö-
zölte, hogy meg kell mondani „a szovjet kormánynak,” hogy a Népszövetségre 
hivatkozás a dokumentumban nem teszi függővé a „szerződésben vállalt kötele-
zettségeket” a Népszövetség Tanácsa hozzájárulásától, nem jelenti azt, hogy csak 
e hozzájárulás után lépnek érvényre. (Ez utóbbit a szovjet tervezetek javasol-
ták, hivatkozva a Népszövetség lassú döntéshozatalára.) Azonban hangsúlyozta, 
hogy valamennyi lépésnek meg kell felelnie a „Népszövetség szellemének”.615 

A tervezet preambulumból és hét fejezetből állt. A preambulumban hivat-
koznak arra, hogy az agresszió ellen a Népszövetségi tagságuknak megfelelő-
en, illetve a szervezet alapszabályában rögzítettek alapján lépnek fel. Az első két 
fejezet arra vonatkozott, hogy milyen kötelezettségek hárulnak a Szovjetunió-
ra, amennyiben Nagy-Britanniát és Franciaországot agresszió éri „egy európai 

614 (only if England and France give her a full treaty of alliance). Megjegyzi, London attól tart, 
hogy a szovjet határok garantálása következtében Japán „önként hozzánk áll”, amely helyzetet el 
akarnak kerülni.

615 DBFP S. 3. V. 688-689. 
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hatalom” részéről, illetve ha más megtámadott ország segítségére kell sietnie. 
A második fejezet megegyezik az elsőben találhatókkal, csak itt az alanyok for-
dítottak: milyen kötelezettséget vállal Nagy-Britannia és Franciaország a Szov-
jetunió ellen, illetve más államok ellen irányuló agresszió esetén. Mindkét feje-
zet harmadik pontja tartalmazza az agresszió elleni fellépés formai és tartalmi 
megjelölését: amennyiben „egy európai hatalom részéről agresszió éri a Szov-
jetuniót, akkor Franciaország és Nagy-Britannia (majd a második fejezetben 
fordítva), a Népszövetség alapokmányának 16. fejezetének 1 és 2. paragrafusá-
ban foglalt alapelveknek megfelelően, minden támogatást és segítséget megad a 
Szovjetuniónak (illetve fordítva: Franciaországnak és Nagy-Britanniának), ami 
erejéből telik.” 616

A harmadik fejezet, a legfontosabbról: „A három hatalom közösen állapodik 
meg arról, melyek legyenek a módszerei ennek a kölcsönös segítségnek és támo-
gatásnak, hogy szükség esetén azok leghatékonyabbak legyenek.”

A negyedik fejezetben történik utalás arra, hogy a válság esetén a módszerek-
ről és intézkedésekről „további tárgyalásokon” állapodnak meg. 

Az ötödik fejezetben – ezt Molotov  majd élesen kifogásolja – „Magától érte-
tődik, hogy a segítség és támogatás során a fenti esetekben nem sérthetik más 
államok jogait és pozícióit.”617 A hatodik és hetedik fejezetben rögzítik, hogy a 
közös lépésekről konzultálnak egymással, a szerződést öt évre kötik, s a lejárat 
előtt hat hónappal meghosszabbítható.

Seeds  és a francia követ, Paul-Émile Naggiar  május 27-én jelent meg Molo-
tovnál, aki azzal kezdte, hogy már ismeri a dokumentumot, azt megkapta Pá-
rizsból, és „a személyes véleménye negatív.” Szerinte „Nagy-Britannia és Fran-
ciaország arra törekszik, hogy a megbeszéléseket ad infi nitum (sic!, kiemelés az 
eredetiben) elhúzza, s nem érdekelt konkrét eredményekben.” Seeds  megdöb-
benésének adott hangot, különösen az 5. pontot ért kritikáért, ahol Molotov  azt 
állította, ez a pont védelmet jelent az agresszor államoknak is. Mire Seeds  meg-
jegyezte, hogy ez a pont „csak azokra az államokra vonatkozik, amelyeknek mi 

616 DBFP S. 3. V. 579. A „support and assiestance in its power” fordítása az oroszban: „всякую 
посильную помощь и поддержку” (Документы и материалы кануна второй мировой 
войны, 1948. 104.), vagyis az „erejükből telik,” helyett „minden lehetséges segítség” szerepel. Az 
angol kifejezés viszont azt is tartalmazza, hogy a segítség az azt nyújtó, az által lehetségesnek tar-
tott mértékben történik.

617 A további két fejezetben rögzítik, hogy a közös lépésekről konzultálnak egymással, a szer-
ződést öt évre kötik, s a lejárat előtt hat hónappal meghosszabbítható. DBFP S. 3. V. 679-680.
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segítséget ajánlunk.” A válasz nem elégítette ki Molotovot, s ha nem is tért ki 
arra, hogy éppen ez a pont gátolja szerinte a katonai lépéseket, de valami hason-
lóval érvelt: „Megismételte, hogy a szovjet kormány nem szavakat és tárgyaláso-
kat, hanem hatékony garanciákat akar az akciókra.”

Seeds  ezt követően azt javasolta Halifaxnak, hogy készítsenek két párhu-
zamos tervezetet, egy paktumét a kölcsönös együttműködésről, és egy másik 
„konkrét szerződést az együttműködés formáiról és mértékéről.”618 

A szovjet ellentervezet 

A brit-francia tervezet „módosításaként” adta át Molotov  1939. június 2-án 
Seeds -nek és Naggiar -nek a szovjet kormány dokumentumát. A szovjet terve-
zet azonban teljesen más alapokon nyugodott, amiben egyedül megegyezett a 
brit-francia dokumentummal szinte csak az volt, hogy szintén hét pontból (fe-
jezetből) állt.619 

A bevezetőben még sok a szöveg azonosság, az eltérés az, hogy Molotov  ter-
vezetében utalva a Népszövetségnek az agresszorral szembeni kölcsönös segít-
séggel kapcsolatos elveire, azok „hatékonyabbá tételét” tartja szükségesnek. 

Az 1. pontban Németország itt sincs megnevezve, de megnevezi azokat az 
országokat, amelyeket Franciaországon, Nagy-Britannián és a Szovjetunión kí-
vül az agresszor fenyeget: Belgium, Törökország, Görögország Románia, Len-
gyelország, Litvánia Észtország és Finnország, s amelyeknek segítséget, vagyis 
garanciát kell nyújtania a három szerződő hatalomnak. Ez lényeges eltérés, mert 
egyrészt jelzi, hogy Moszkva erről az oldalról várja a támadást, s biztosítékot kér 
a britektől és a franciáktól ezen országok számára. Vagyis azt, hogy Nagy-Bri-
tannia és Franciaország, és természetesen a Szovjetunió is, ezeknek az orszá-
goknak katonai segítséget nyújtson a német támadás esetében. Ez egyet jelentett 
azzal, hogy a három hatalomnak hadat kell üzennie Németországnak válaszul 
az agresszióra. S ez jóval több volt, mint amire ekkor akár az együttműködésre 
jóval eltökéltebb franciák készek voltak.

A 2. pontban „a lehető legrövidebb időn belül” kell megkötni a szerződést. A 
3. pontban azonnali konzultációk szerepelnek, és „függetlenül a Népszövetség 

618 DBFP S. 3. V. 702.
619 АВП СССР, ф. 06, оп. 1а, п. 26, д. 18, л.146-147. Год кризиса д. 387. A dokumentum 

angol változata másként tördelt, ott is hét fejezet van, de az 1. fejezetben levő három pont nincs 
számozva. DBFP S. 3. V. 753-754.



Hitler – Sztálin – Chamberlain. Az elkerülhetetlen II. világháború

340

eljárásaitól” azonnal meg kell kezdeni a kölcsönös segítségnyújtást. A 4. pont-
ban a kölcsönös tájékoztatást írják elő. Az 5. pont előírja, hogy háború eseté, 
fegyverszünetet vagy békét közös megegyezéssel kötnek. 6. „Jelen szerződés 
párhuzamosan lép hatályba a szerződéssel, amelyet a 2. paragrafus alapján kell 
megkötni. A szerződés hatályáról és megújításáról rendelkező 7. pont az egyet-
len, amelyet változás nélkül átvett a szovjet tervezet.620

Sedds jelentésének végén közli, hogy Molotov  nem fűzött megjegyzést a „fi -
gyelemre méltó” újonnan beiktatott hatodik ponthoz, ami mutatja, hogy a követ 
jó érzékkel vette észre, a jövendő politikai viták középpontjába kerülő követe-
lést: szovjet részről a szerződés megkötésének feltétele a politikai és a katonai szer-
ződés egyidejű aláírása. 

Naggiar  ugyanakkor nem kapott utasítást, ezért csak személyes megjegyzés-
ként jelezte, hogy kényes ügy „a Népszövetség eljárásának a kikapcsolása”, illetve 
jobb megoldás lenne, ha az érintett országok megnevezése esetleg egy nem nyil-
vános dokumentumba kerülhetne. 621

A Molotov  által eljuttatott „javított” tervezetet Londonban úgy fogadták, 
mint lehetőséget a tárgyalások új alapokra helyezésére. Mintegy 10 napi munka 
után született meg a diplomatikus válasz: a továbbiakban Molotov  tervezetét te-
kintsék alapnak a megegyezéshez. 

Kimutatható a francia kormány Naggiar  által már jelzett, a tárgyalásokat be-
fejezését sürgető nyomása is. Phipps , akit Halifax  hazarendelt Párizsból konzul-
tációra a moszkvai tárgyalásokra készülve, még elutazása előtt, június 8-i táv-
iratában számolt be arról, hogy Daladier  közölte vele: nem támogatja a szovjet 
javaslat 2. pontjában az országok felsorolását. Javasolta, hogy Strang  mellé küld-
jenek tekintélyes személyiségeket, valamint egy francia és egy angol tábornokot 
Moszkvába. Ennél fontosabb volt, hogy Daladir szerint nagyon szorít az idő, „s 
minden további halogatás veszélyes és bátorítja Hitlert Danzig elfoglalására még 
mielőtt megkötjük az egyezményt a Szovjetunióval.” 

A veszélyt bizonyítandó Daladier  a berlini francia követ beszámolójá-
ra hivatkozott, aki ismertette Hitler  konzultációját tábornokaival, Keitellel és 
Brauchitsch -cal, ahol Hitler két kérdést tett fel: mi lenne annak az eredménye „ha 
megtámadnám Lengyelországot és az angol és francia segítséget kapna?” Mind-
ketten úgy vélték, hogy egy hónap alatt „végeznének” Lengyelországgal, Keitel  

620 DBFP S. 3.V. 753-754.
621 Uo. 754.
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úgy vélte „minden bizonnyal” levernék Angliát és Franciaországot, Brauchitsch  
a „talán” kifejezést használta. Hitler második kérdése: mire kell számítani a fen-
ti esetben, ha az oroszok támadnak? Keitel azt válaszolta, hogy „Németország 
valószínűleg győzni fog”, Brauchitsch  viszont úgy vélte „Németország veszteni 
fog.”622 Hitler ekkor már eldöntötte Lengyelország megtámadását, a kérdések a 
június 15-re elkészült haditerv, a Fall Weiß egyik utolsó szakaszában hangzottak 
el. A terv nem számolt szovjet támadással – a német diplomácia feladata volt 
ennek biztosítása. A német-szovjet tárgyalásokról számol be egy Görinhez kö-
zel álló informátor június elején. Szerinte a tárgyalások „sikert ígérően folynak” 
egy egyezmény megkötése érdekében – erről tájékoztatták a berlini brit köve-
tet. Mindezt már a Halifaxhoz még június elején beérkezett jelentésből tudhatta 
meg a brit külügyminisztérium.623

A brit választervezet

A moszkvai választervezetre Halifax  újabb javaslatot tett Moszkvának, amit 
Majszkij  továbbított június 8-án. Majszkij szerint Halifax  úgy vélte, hogy az ed-
digi eljárás, a dokumentumok cseréje nem alkalmas arra, hogy gyors eredményt 
hozzon, ezért javasolta, hogy kerekasztal megbeszélésen tisztázzák a nézeteltéré-
seket. Ennek érdekében Halifax  javasolta, hogy Seeds  mellett Strang , a külügy-
minisztérium „közép európai részlegének vezetője” vegyen részt az előkészítő 
munkába. Strang, „aki nagy gyakorlattal rendelkezik minden fajta diplomáciai 
dokumentum és formula szerkesztésében” június közepén érkezett Moszkvába. 

Majszkij  beszámolójának legfontosabb része Halifax  három megjegyzése volt 
Molotov  tervezetéhez. Mindhárom a tárgyalások legkényesebb részét érintette. 
Halifax  közölte, hogy a brit kormány konzultált a balti államokkal, s egyikük 
sem kívánja, hogy nyilvános garanciát kapjanak a három hatalomtól. Azonban 
Halifax  valamilyen kompromisszumot lehetségesnek tartott a Balti országokkal. 
Ugyanakkor ismertette, hogy Chamberlain  is úgy nyilatkozott, hogy nem tartja 
szükségesnek az egyes országok felsorolását. Ezzel kapcsolatban tett említést Ha-
lifax  - Majszkij szerint - a direkt és az indirekt agresszióról: „nem kell említeni a 
dokumentumban egyetlen garantált államot sem, elegendő azt mondani, hogy a 

622 DBFPS 3. VI. 2.
623 Távirat Halifaxnak Phipps -től, június 9. DBFP S. 3. VI. 17. Itt nyilván az ekkor újrakezdett 

kereskedelmi és hiteltárgyalásról volt szó.
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paktum kötelezettségei hatályba lépnek a szerződés bármely résztvevője bizton-
ságának direkt vagy indirekt veszélyeztetésekor.”624 A harmadik megjegyzését 
Halifax  ahhoz a szovjet javaslathoz fűzte, hogy a szerződésben rögzítsék, nem 
kötnek sem fegyverszünetet, sem békét külön, csak együtt.

Rendelkezésre áll Halifax  feljegyzése is a Majszkijjal  folytatott beszélgetésről, 
amelyet Seedsnek megküldött Moszkvába, egy nappal korábban, június 7-én 
délután. A két dokumentum több helyen eltér tartalmában, de ez annak tulajdo-
nítható, hogy mást tartottak fontosnak közölni telefonbeszélgetésükről. Egyet-
len lényeges ponton azonban fontos az eltérés, a direkt és az indirekt agresszió-
nál. Halifax , utalva Chamberlain  előző napon a parlamentben tett kijelentésére, 
használta ugyan az indirekt agresszió, pontosabban a nem direkt agresszió fo-
galmát, azonban egész más összefüggésben: „Abban a nyilatkozatban egyértel-
művé tettük, hogy milyen messzire vagyunk készek elmenni a szovjet kormány 
kívánságainak a teljesítésében, azáltal, hogy egyértelművé tesszük, a garanciát 
kölcsönösségi alapon készek lennénk kibővíteni a szovjet területeket érintő nem 
csak direkt támadás esetén.”625

Azonban, ha megnézzük Chamberlain  június 7-én délután tett parlamenti 
nyilatkozatát, érthetővé válik a többféle értelmezés. Ugyan sem a Majszkijnál  ta-
lálható, sem pedig Halifax  által ismertetett forma nem található meg szó szerint 
Chamberlain-nél, de Halifax  interpretációja áll közelebb Chamberlain monda-
nivalójához. Halifax  bonyolultan fogalmazott, s a telefonban Majszkij  számára 
könnyen félreérthető volt a lényeg. Chamberlain ugyanis a következőket nyi-
latkozta az indirekt agresszióról: „Nincs szándék arra, hogy a katonai segítség, 
amelyben a három hatalom meg fog állapodni, másokra is kiterjedjen, az korlá-
tozódjon arra az esetre, amikor saját területüket éri agresszió. El lehet képzelni 
különféle helyzeteket, amikor a három kormány közül valamelyik úgy érzi, hogy 
biztonságát indirekt módon veszélyezteti (kiemelés – Sz. G.) egy másik európai 
hatalom akciója. Ezeket az eseteket részletesen meg kell vizsgálni, s én remé-
lem, hogy most tudunk olyan formulát javasolni, amely elfogadható a három 
hatalom számára, s amely, miközben fi gyelembe veszi más államok jogait és ér-
dekeit, biztosítani fogja az együttműködést ezen államok között az agresszióval 
szembeni ellenállásban.”626 Chamberlain nyilatkozatában egyértelműen nem az 

624 АВП СССР, ф. 059, оп. 1, п. 300, д. 2077, л. 43—46, In: Год кризиса д. 395.
625 DBFP S. 3. VI. 6.
626 „ It is possible to imagine various cases in wich any of the three Goverments might feel that 

its security was indirektly menaced by action of an other European Power.” DBFP S. 3. V. 787-788.
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„Hitler mindig keletre néz.” (David Low )

indirekt támadásról beszélt. Vagyis, nem 
tekintette az általuk nem garantált balti 
államok, vagy Finnország elleni német tá-
madást olyan oknak, amire hadüzenettel 
kellene válaszolnia – ellentétben Moszk-
vával.627

Chamberlain  ugyanakkor tisztában 
volt e helyzet fonákságával, ezért hoz-
zátette, hogy azon államokat nem lehet 
kényszeríteni a garancia elfogadására, 
amelyek semlegességüket féltve azt nem 
kívánják, viszont reméli, hogy találnak 
majd erre megoldást.628

Elképzelhető, hogy Majszkij  nem egy-
szerűen félreértette Halifax  mondandóját, 
hanem, ha ez nehezen is feltételezhető, 
ismerve a moszkvai külügyminisztérium-
ban szigorodó körülményeket, a tárgyalások előmozdítása érdekében igyekezett 
kedvezőbbnek feltüntetni a brit kormány válaszát. Az ilyen jellegű „fi nomítás” 
megfi gyelhető volt Litvinovnál, aki a Népszövetségi vitákról közvetített koráb-
ban kedvezőbb képet, de a francia moszkvai követnél is, hogy elősegítse a tár-
gyalásokat, és német oldalon Schulenburgnál, aki Moszkvából munkálkodott 
országa háborúba lépése ellen a Szovjetunióval, illetve Herbert von Dirksennél , 
aki ugyan ezt tette Londonban a brit-német háború elkerülésére.629 

Másrészt Halifax  is igyekezett kiutat találni. Számára ismeretes volt a bal-
ti államok elutasító, a német fenyegetés hatására kialakított álláspontja. Az 
észt kormány 1939. június 7-én memoranduma a brit kormányhoz, amelyben 
hivatkoznak arra, hogy „Sajtóhírek szerint a Szovjetunió a folyamatban levő 

627 Kissinger  viszont teljesen félreérti az indirekt agresszió képletet, amit egyébként a britek és 
a franciák pontosan értettek. Azt állítja, hogy ez azért volt elfogadhatatlan, mivel azt a szovjetek 
úgy defi niáltak, „hogy az a német fenyegetésre tett bármely engedmény, még ha tényleges erőt 
nem is alkalmaznának hozzá.” Kissinger, 328. 

628 Nyilatkozatának végén Chamberlain  bejelenti, hogy a külügyminisztérium képviselőjét el-
küldik Moszkvába, segítse (to convey) a követet. A tejes szöveget Halifax  Moszkva mellett elküldte 
Berlinbe, Varsóba, Rigába, Helsingforsba, Bukarestbe, Angorába, Rómába, Kairóba és Párizsba. 
DBFP S. 3. V. 788.

629 Th e Diplomats, 477-478.
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Nagy-Britannia, Franciaország és a Szovjetunió között folyó tárgyalásokon bi-
zonyos körülmények között ragaszkodik ahhoz, hogy Észtországnak automati-
kusan nyújtsanak segítséget, függetlenül az észt kormány álláspontjától.” Kérik a 
brit kormányt, hogy ne támogasson ilyen javaslatot, „amely közvetlenül irányul 
Észtország semlegessége ellen.”630

Halifax  a balti államok elleni támadást nem tartotta valószínűnek, azonban 
a Lengyelország elleni német készülődést igen. Erről ugyanis a brit diplomácia 
több jelzést is küldött Londonba. Phipps  egyik jelentésében Párizsból beszámol 
arról, hogy német hadgyakorlat kezdődik június 20-án a „nyugati erődítmények 
elfoglalására”. Úgy gondolják azonban, hogy „ez a Lengyelország elleni valószínű 
katonai akció fedő operációja. Dentz  tábornok631 úgy véli, hogy a németek még 
nem felkészültek nagyobb összehangolt hadműveletre, ugyanakkor a mintegy 
hat hétre tervezett gyakorlat célja lehet nem csak Danzig, hanem a többi Len-
gyelországhoz került kelet-porosz terület visszafoglalása.” A „válság új tetőpont-
ja”, vagyis a háború kirobbanása azonban nem valószínű szeptember előtt.632 

William Strang megérkezik Moszkvába

Amint azt Halifax  jelezte, William Strang  június 14-én repülőgéppel megérke-
zett Moszkvába.633 Feladata a követ munkájának segítése volt, missziója kifeje-
zetten a tárgyalások elősegítése, a külügyminisztérium irányelveinek alkalma-
zása, végső soron a megkötendő szerződés kialakításában való részvétel volt. A 
követség munkájának irányítása megmaradtak Seedsnél – továbbra is ő kapta 
Halifax  táviratait, s jelentett közvetlenül a fejleményekről a külügyminiszternek, 
s vett részt a tárgyalásokon. Neki címezte június 12-i keltezéssel Halifax  azt a 
terjedelmes iratcsomót, amely négy egységből állt, s a tárgyalások számára az 
„instrukciókat” tartalmazta.

630 DBFP S. 3. VI. 96. A memorandumot Halifax -nek az észt kormány számára küldött le-
velének melléklete tartalmazza. Halifax  állítja, hogy a szovjet javaslatban ilyen kitétel nincs, de 
Észtországnak számítania kell a Szovjetuniót érő „direkt vagy indirekt német agresszióra”. Uo.

631 A francia Henri Dentz  tábornok 1937-től a külföldi hadműveleti területek (théâtres d’opé-
rations extérieurs) parancsnoka. Később a Vichy kormány tábornokaként harcol a brit és francia 
csapatok elle Szíriában. Halálra, majd életfogytiglani börtönre ítélték.

632 DBFP S. 3. VI. 87-88.
633 Halifax  az érintett országok követségeinek ismertette Strang  küldetését, így Kennard -nak 

Varsóba és O’Malley -nek Budapestre küldött táviratában. DBFP. S. 3. V. 786-787.
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Az első dokumentum a mellékletben közölt három iratokhoz tartozó eliga-
zítás volt. Az első melléklet, a legfontosabb és legterjedelmesebb egy memoran-
dum, a második melléklet a június 6-i angol-francia-szovjet szerződéstervezet (az 
angolban az 1. pont 2. alpontjának két variációjával), a harmadik melléklet a 
június 6-i tervezethez fűzött brit megjegyzések.

Szerepel az utasításban, hogy Seeds  eldöntheti, hogy egészében, vagy csak is-
mertetve azt adja át a memorandumot Molotovnak , s azt is, hogy szóban szaba-
don, vagy akár a szövegektől eltérően, de annak szellemében interpretálja a do-
kumentumot. Molotov  javaslatait továbbítania kellett a külügyminisztériumba, 
de előtte megpróbálhatott kedvező megoldást találni, ami megfelel a kormány 
nézeteinek, s a franciákkal is egyeztetett. 

Az eligazítás végén megjegyezték, hogy a szerződés tervezete a lehető legrö-
videbb legyen, fogalmaiban egyszerű, s gyorsan meg kell kötni. Az ennek követ-
keztében a tervezetben keletkező, később eltérő értelmezésekre lehetőséget adó 
„kiskapukkal” később is lehet majd foglalkozni, „de ezek a hátrányok preferál-
hatók szemben a Szerződés megkötésének elhúzódásával, és kevésbé problema-
tikusak, mint a rendelkezések részleteinek a kidolgozása, amelyek - ha a szerző-
dés valaha is végrehajtásra került - a gyakorlatban Őfelsége Kormányát inkább 
kötik, mint a szovjet kormányt.”634 A nem túl optimista végszó után következett 
maga a memorandum.

A memorandum, amint azt címében is jelezték, kifejezetten Seeds  számára 
készült a Molotovval folytatott tárgyalásokhoz. Ennek bevezetőjében, Molotov  
tervezetét részletesen elemezve, igyekeztek felvázolni valamennyi olyan pon-
tot, amely „nehézséget okozott Őfelsége Kormánya számára”, illetve javaslatokat 
tartalmazott ezek megoldására, „várva Molotov  észrevételeit.” A dokumentum 
a maga 18 fő pontjával, s alpontjaiban górcső alá vette az eddig felmerült el-
térő véleményeket-megfogalmazásokat. S bár a memorandum a Molotov  által 
javasolt elfogadott pontokkal kezdődött, hangsúlyozva „az egyetértést annak 
fő vonalával”, az ezt követő pontokban a legfontosabb megállapításoknál végül 
arra jutottak, hogy Molotov  javaslatai a közölt formában nem fogadhatók el. 
Ez vonatkozott az államok felsorolására, a balti-államoknak nyújtandó segít-
ségre, a Lengyelországnak és a Romániának nyújtandó segítség megoldásaira, 
vagyis ismételve a korábbi vitapontokat. A memorandum igen gazdag konkrét 
példákban. Ismertetik az egyes kormányoknak a garanciákat elutasító nyilat-

634 DBFP S. 3. VI. 33-34.
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kozatait. Érvelnek amellett, hogy a szovjet állítással szemben a brit elképzelés 
nem aránytalan, nem egyoldalúan kedvező számukra. Sőt, míg a „Szovjetunió 
nyugati határain levő valamennyi ország kap garanciát Nagy-Britanniától és 
Franciaországtól,” addig a Szovjetuniót nem kérik arra, hogy nyújtson garanciát 
olyan országoknak, mint Svájc és Hollandia, amelyek semlegessége „létkérdés 
Nagy-Britannia és Franciaország számára”.635 Mindez összefüggött a direkt és az 
indirekt agresszió fogalmával, amelyek az elkövetkezendő két hónap egyezteté-
seinek középponti vitakérdései lesznek.636

Újabb javaslatok, tervek – nem közelednek az álláspontok

Ezt követően azonban nem közeledtek az álláspontok, csak tisztább lett a kép 
abban az értelemben, hogy melyek a szovjet követelések, s hogyan viszonyulnak 
ehhez a brit és a francia tárgyaló partnerek. 

Strangt megérkezésének másnapján, június 15-én délután fogadta Molotov , 
Seeds  és Naggiar  társaságában. A két és háromnegyed óráig tartó, vagyis az átla-
gosnál jóval hosszabb megbeszélésen Patyomkin  tolmácsként vett részt.637 Seeds  
szóban adta elő a memorandumban foglaltakat, de írásban is átadta a különböző 
pontokhoz fűzött észrevételeiket. A megbeszélés meglehetően parttalannak tű-
nik a feljegyzés alapján – a nemzetközi helyzettől az egyes konkrét vitapontokig 
terjedt. Molotov  egyetlen témát ragadott ki: a balti államokkal kapcsolatosan a 
nyugati sajtóban megjelentek cikkeknél kifogásolta, hogy a vita állásához ké-
pest a közlemények „pozitívabb jellegűek, mint amit mi eljuttattunk nekik.”638 
A Pravda június 13-i számában ugyanis igen kritikus, a brit-francia álláspont 
ellen hangolt vezércikk jelent meg, amely már címében tartalmazta a fő kifo-
gást: „Kérdés a három balti állam védelméről az agresszió ellen”, majd Churchillt  
idézték az indirekt agresszió vitában: „Amennyiben függetlenségük illetve te-
rületük  (Finnország, Észtország és Litvánia) veszélybe kerül a német fasiszták 

635 DBFP S. 3. VI. 36.
636 Uo. 40.
637 Patyomkin  könyvében röviden, dátum nélkül megemlíti a találkozót, de azt nem, hogy 

maga is részt vett rajta. 316-317.
638 DBFP S. 3. VI. 79.
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részéről, úgy Lengyelországnak harcolnia kell, Nagy-Britanniának és Franciaor-
szágnak harcolnia kell, harcolnia kell a Szovjetuniónak.”639 

Ezzel tovább éleződött a vita, s kezdődött el az alkudozás most már egyér-
telműen az indirekt agresszió fogalmáról, amely nélkül a szerződés megkötése 
egyre valószínűtlenebbnek tűnt. A kezdeményezők erről a franciák voltak, de 
az első javaslat Londonból érkezett, ismét Halifaxtól. Az elfogadásra javasolt 
kompromisszum lényege az volt, hogy az lehetőséget ad indirekt agresszió ese-
tén a három hatalom együttes és egyidejű ellenlépésére. A ponthoz javasolt vál-
toztatás egy bevezető mondatot, két rövid pontot, valamint egy megállapítást 
tartalmazott:

„Az Egyesült Királyság, Franciaország és a Szovjetunió egymásnak azonnal 
minden segítséget és támogatás megad lehetősége szerint, amennyiben valame-
lyik e hatalmak közül európai hatalommal kerül ellenségeskedésbe a következő 
helyzetekben:

ezen hatalomnak az agressziója e három hatalom bármelyike ellen, vagy an-
nak direkt agressziója egy más európai ország ellen, amelynek következtében e 
három ország bármelyikének biztonságát veszélybe kerül, vagy ennek a hata-
lomnak az agressziója más európai ország ellen, amelynek a szerződő országok-
kal megállapodása van arra, hogy ennek az országnak az engedélyével, segítsé-
get nyújtson eme agresszió ellen.

Ennek a segítségnek és támogatásnak meg kell felelnie a Népszövetség Ala-
pokmányának 16. paragrafusa 1. és 2. pontjának, azonban anélkül, hogy szüksé-
ges lenne megvárni a Népszövetség akcióját.”640

Lényegében az folytatódott, amitől Halifax  tartott, s amit a kerekasztal meg-
beszélésekkel akart elkerülni. Történt ez annak ellenére, hogy a fő cél megvaló-
sult, a kerekasztal megbeszélések elindulhattak.641 

Az asztal, amint az Halifax  is javasolta, Moszkvában volt, s körötte az álta-
la javasolt követek, Seeds , hozzá csatlakozott megérkezése után Strang , francia 
részről Naggiar  ültek Molotov  társaságában. Viszont a kiadott kommünikékből, 
így a Molotov  által 1939. június 16-án reggel a sajtóban megjelent közleményből 
sem lehetett megtudni miről is folyik a vita – azt viszont igen, hogy komolyak 

639 Год кризиса, 401.
640 DBFP S. 3. VI. 92-93.
641 A kerekasztal megbeszélések „egyetlen lehetséges nyelve a francia” volt, amint azt Seeds  

megjegyezte egyik Halifaxnak írt jelentésében. Az eredetileg angol nyelvű dokumentumokat is 
franciára lefordítva adták át a szovjeteknek. Uo.114.
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a nézeteltérések. Volt olyan eset, amikor este 10 órakor ültek asztalhoz, az előző 
napi kétórás találkozó után. (Erről jelent meg a rövid sajtóközlemény.) A fő vita-
téma formálódott ugyan, de nem jutottak dűlőre: Molotov  a közvetlen agresszió 
bevonását kérte a megállapodásba, vagyis azt, elsősorban, hogy Lengyelország 
és Románia mellett kapjanak garanciát Finnország, Észtország és Lettország, 
számítva arra is, hogy ezek az országok nem állnak fegyveresen ellen Németor-
szágnak, sőt hozzájárulnak a Szovjetunió elleni támadáshoz. Ugyan ennek ilyen 
egyértelmű nyilvános kimondására nem került sor, de a kerekasztal résztvevői 
pontosan tudták, hogy Sztálin  ettől tart. A kerekasztal vitákban arról nyíltan be-
széltek, hogy mely országok megtámadása esetén kellene és milyen feltételekkel 
„segítséget nyújtani”, megegyezés ebben azonban nem született. Viszont lassan 
közeledtek az álláspontok abban, hogy az agresszióra azonnal választ adnak a 
hármak, s egyetértettek abban, nem várják meg a Népszövetség döntését. (Ab-
ban ugyan nem értettek egyet, hogy a szerződésben a hivatkozás az alapokmány 
16. paragrafusának 1. és 2. pontjára „felesleges”.)642 

Halifax  az „azonnal kézbesítendő” jelzéssel ellátott táviratot június 17-én, min-
den kommentár nélkül küldte el Seeds -nek, valamint Párizsba. Az ajánlatban fel-
kínált kompromisszum megfelelt Halifax  törekvésének, hogy leegyszerűsítse az 
azokban a napokban a moszkvai „kerekasztal” körül kialakult bonyolult helyze-
tet.  A 2. pontban igyekezett lehetőséget teremteni az indirekt agresszió kezelésére 
Moszkva kívánalmait, valamint saját elképzelésüket összehangolva. A pontokat 
követő „megállapítás”, amely kizárta a Népszövetséget a döntéshozatalból komp-
romisszum volt: tartalmában megfelelt mind Moszkvának, mind pedig a Népszö-
vetség Egyességokmányának megemlítése brit-francia formális igénynek.

A 2. pontban azonban ott volt az a mellékmondat, amelyben Moszkva leglé-
nyegesebb, bár egyértelműen ki nem mondott kívánságát egyértelműen elutasítot-
ta: az agresszió indirekt formájának a bevonása a szerződésbe ugyanis azt jelen-
tette, hogy az agresszor által megtámadott, a három hatalom által garantált ország 
engedélye se legyen szükséges a „segítség” megindításához. A mellékmondat beszú-
rása Moszkvában is az elutasítást jelentette, s ebben a formában nem is fogadták el 
a brit javaslatot. Az elkövetkezendőkben ezért is e formula kihagyásra, vagy átfo-
galmazásra került. Meg lehetett tenni, s már Halifax  e tervezetéből is kihagyható 
lett volna, hiszen már tudott volt, hogy a Moszkvát leginkább érintő balti államok, 

642 Ezt a szovjet kormány javaslata tartalmazta már június közepén, a megegyezés hallgatóla-
gos volt – vagyis a kitételt egyszerűen levették a napirendről. Uo. 87.
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Finnország és Románia nem kérnek 
a hármas garanciából. Illetve tudni-
uk kellett, ha meg is gondolnák ma-
gukat, a garancia ellenében egyben 
ehhez is hozzájárulnak.

A Halifax  ajánlatával egyidő-
ben készült francia tervezetekben 
a Molotovnak  javasolt, illetve a 
brit elképzelésekre adott válaszok 
további kompromisszumot tartal-
maztak. A Quai d’Orsay már ek-
kor hajlandó volt úgy értelmezni a 
Franciaország által nyújtott garan-
ciákat Kelet-Közép Európa országai 
számára, hogy e szerződések átté-
telesen, a francia-szovjet szerződés értelmében, lehetőséget teremt a Szovjet-
unió számára is e térségben. Áttételesen, ugyanis akkor, ha Franciaország hadba 
kénytelen lépni e garancia miatt egy másik ország védelmében, s támadás éri, 
számíthat Moszkva beavatkozására. Ennek az érvelésnek azonban gyenge pont-
ja volt, hogy a francia-szovjet szerződés nem tartalmazott katonai megállapo-
dást.643 Ez kitűnt a francia követ, Charles Corbin levelében található, amelyet 
Cadoganhoz intézett 1939. június 18-án.  A francia javaslatok ekkor három pon-
ton igyekeztek közelebb hozni a brit és a szovjet álláspontot. Legfontosabbként 
javasolták „az általános szerződés és a katonai szerződés”  –  egyidőben írják alá 
a kettőt, vagy a politikai előzze meg a katonait -  vita folytatása mellett , vagy an-
nak szüneteltetésével – erre hajlottak a britek is -, a szakemberek megbeszélése-
inek azonnali megkezdésévt.644 Ez megfelelt a már hónapok óta folytatott fran-
cia törekvésnek a katonai szakértők tárgyalásai mielőbbi megkezdésének, amit 

643 Erre a szovjet vezérkar több kísérlet után 1937. február 17-én készített tervezetet, amelyben 
a katonai együttműködés két variánsával számoltak. Az első esetben, amikor Lengyelország és 
Románia együttműködve beengedik a szovjet hadsereget, „a hadsereg minden formában” Fran-
ciaország és Csehszlovákia segítségére siet – „a Népszövetség döntésének megfelelően.” A máso-
dikban, ha a lengyel és román együttműködés nem jön létre, csak légi-, illetve tengeri úton tud 
a Szovjetunió „elkerülhetetlenül korlátozott” segítséget nyújtani. A dokumentumot részletesen 
ismertetése Uo. 397-398.

644 A francia szöveg „immédiatement une conversation entre techniciens”-t emlit, ami viszont itt 
értelemszerűen a katonai tárgyalások megkezdését jelenti. Az eredeti szöveget közli DBFP S. 3. V. 99.

Britannia Chamberlain -nek: „Most gyakorolni fogsz!!!” 
A plakáton: „Fellép Winston Churchill  Britannia 

legnagyobb virtuóza.” (Philip Zec )
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a szovjetek is támogattak. (Persze a nézeteltérés lényege itt az volt, hogy a britek 
ragaszkodtak az előzetes politikai megállapodáshoz, a szovjetek ehhez nem, de a 
két szerződés egyidejű hatályba léptetéséhez igen.) 

Megegyezést javasoltak a külön békekötés, illetve fegyverszünet tilalmáról, 
mégpedig a szovjet javaslatot elfogadva. (Meg kell érteni a „szovjet pszichológiát”, s 
feltették a kérdést, „vajon milyen lelki állapotba kerültünk volna, ha mi javasoltunk 
volna egy ilyen záradékot és az oroszok tagadták volna meg annak elfogadását.”)

Kompromisszumot javasoltak a Népszövetség Egyességokmányában szereplő 
paragrafus két, a szovjetek által kifogásolt pontjának az említése kapcsán is: a szer-
vezetre hivatkozás már szerepel a preambulumban, s ez elegendő, még fi gyelembe 
véve „a lengyelek és a románok” érzékenyégét, illetve Seeds  fenntartásait is.645

A lényeges kérdésekben azonban nem történt elmozdulás: Molotov  ragasz-
kodott ahhoz, hogy a Szovjetunió ellen irányuló indirekt agresszió esetében is, a 
Finnországon, Észtországon és Litvánián, esetleg Románián keresztül intézett 
német támadásra a Szovjetunió már ezen országok határait átlépve válaszolhas-
son, valamint, Nagy-Britannia és Franciaország, garanciát nyújtva ezen országok-
nak, szintén hadba lépjen. (A szovjet haditervek alaptétele ugyanis az volt, hogy 
az ellenség támadására azonnal ellentámadással válaszolnak és ezt követően a 
háborút nem a saját, hanem az ellenség, vagy az ellenség által megszállt terü-
leteken vívják. Csak Jugoszlávia, majd Görögország német lerohanása esetére 
fogadtak el egy alternatív tervet, amely a Wehrmacht beengedését és szovjet te-
rületen történő megsemmisítését tartalmazta.)646

Figyelmeztetés Moszkvából

1939. június 29-én jelent meg a Pravdában a leningrádi pártszervezet Kirovot 
követő első titkárának és a legfelső szovjet pártvezetés, a Politikai Iroda tagjának 
Andrej Zsdanovnak nagy nemzetközi visszhangot kiváltó647 írása. A nagy visz-

645 Uo. VI. 99.
646 A később, 1941. májusában vázolt előzetes csapás terve, mint teljesen irreális került íróasz-

tal fi ókba. http://nvo.ng.ru/history/2004-06-18/2_plans.html, illetve Советское стратегическое 
планирование накануне Великой Отечественной войны. Часть 2. План разгрома вермахта 
на территории СССР.  https://topwar.ru/38092-sovetskoe-strategicheskoe-planirovanie-naka-
nune-velikoy-otechestvennoy-voyny-chast-2-plan-razgroma-vermahta-na-territorii-sssr.html 

647 A kommentárok eltérőek voltak. Károlyi Mihály 1939. július 1-én feleségének számol be a 
feltűnést keltett beszédről: „Az ostoba ’esernyő’ nem látja, hogy ezzel a huzavonával Hitlert csak 
megerősíti. Lehet, hogy Halifax legutóbbi beszéde új irányzatot jelent.” Utalás arra, hogy az alsó-
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szhang nem csupán Zsdanov  mondandója, hanem a szokatlan, a Pravda ezen 
oldalain általános vezércikk szerű megfogalmazásoktól eltérő személyes hang-
vétele váltotta ki. A Sztálinnal kötelezően egyeztetett írás már címében jelezte 
Moszkva fő kifogását: „Az angol és a francia kormány nem akar egyenlő szer-
ződést a Szovjetunióval”. A folytatás még egyértelműbb volt: „Az agresszióval 
szemben megkötendő hatékony paktumról folyó angol-francia-szovjet tárgyalá-
sok zsákutcába jutottak.” A címet nem sokkal követték azok a sorok, amelyeket 
a nemzetközi sajtó felkapott: „Ezzel kapcsolatban szeretném elmondani saját 
személyes véleményemet, annak ellenére is, hogy ezzel barátaim nem értenek 
egyet.” A barátok véleménye a következő volt: „Továbbra is azt gondolják, az an-
gol és a francia kormány amikor megkezdte a tárgyalásokat a Szovjetunióval a 
kölcsönös segélynyújtásról, komoly szándéka volt, hogy hatalmasa gátat emel-
jen az agresszió ellen Európában.”  Ezt követik a „tények”, amelyek ezt cáfolják 
– s amit egyébként azóta is felhoz az irodalom Kissingertől egészen a szovjet 
álláspontot igazoló Patyomkinig.

Az első kifogás a tárgyalások elhúzódása április 15, az első „nekünk tett an-
gol ajánlat” óta. Az első konzultációtól 75 nap telt el, amiből a szovjetek számlá-
jára 16 nap, az angolok és franciákéra 59 nap jutott. Komolyabb tétel volt, hogy 
hasonló szerződést rövid idő alatt megkötöttek a britek és a franciák Törökor-
szággal és Lengyelországgal. Ezt követően a már érzékenyebb pont, ami majd 
végig kíséri a végkifejletig a tárgyalásokat: a Balti-államoknak nyújtott brit és 
francia hasonló garancia elmaradása, arra hivatkozva, hogy ezek az államok 
azt nem igénylik. Ezzel szemben a brit és a francia fél azt kéri a Szovjetuniótól, 
hogy nyújtson garanciát az ezen államok ellen bekövetkező agresszió esetére is. 
Vagyis, amit nem mondanak ekkor ki: amennyiben Hitler megtámadja a balti 
államokat vagy azok átengedik a német csapatokat, úgy sem a brit, sem pedig a 
francia hadba lépés nem következik be, és a Szovjetuniónak egyedül kell a hábo-
rút vállalnia Németország ellen.

S hogy ne kelljen találgatni az egyet nem értő „barátoknak” – és a világsaj-
tónak - a „saját személyes véleménye” mögött álló személy kiléte felől, Zsdanov  
szó szerint megismétli – saját véleményeként - Sztálinnak a XVIII. pártkong-
resszuson elmondott szavait: „Azonban egyetlen magára adó állam sem egyez-
het bele ilyen szerződésbe, amennyiben nem kíván olyan emberek játékszerévé 

házban a külügyminiszter a tárgyalások mellett érvelt. A levelet közli: Károlyi Mihály levelezése. 
IV. kötet. Szerkesztette Hajdu  Tibor és Litván  György. Napvilág Kiadó, 2014. 382.
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válni, akik más kezével kívánják kikaparni a zsarátnokot.”  Majd egyértelműb-
ben és már nem képletesen közli, hogy „szerinte” ez az egész csak arra szolgál, 
hogy „a közvélemény előtt könnyebbé tegye számukra az egyezkedést az agresz-
szorokkal.” Majd oldva a mondandót, hozzáteszi: „az elkövetkezendő napok 
fogják eldönteni, így lesz-e, vagy sem.”648 Hogy fontos mondandóról van szó és a 
legfelsőbb helyről azt a cikk aláírása is jelzi: „A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsá-
nak Képviselője: A. Zsdanov.

Az Ironside  közjáték – a lengyel haderő állapotának felmérése – 1939. július.

A tárgyalások előkészítő tervezeteinek kulcsa Lengyelország volt. A térség egyet-
len középhatalma a német támadás elsődleges célpontja lett. Moszkvában, Lon-
donban és Párizsban egyaránt arra számítottak, hogy Prága és a Memel-vidék 
után Hitler  célja Danzig bekebelezése, a korridor, a Birodalom központi részét 
Kelet-Poroszországtól elválasztó Lengyelországhoz tartozó folyosó felszámolása 
lesz. Számítottak erre a lengyelek is, s igyekeztek felkészíteni nem csak a lakos-
ságot, hanem a hadsereget is a védelemre. A lengyelek, ellentétben a britekkel és 
a franciákkal tisztában voltak azzal, hogy Hitler háborúja nem fog megállni e te-
rületek elfoglalásával. Ami a lengyel hadvezetés számára a fő gyengeséget jelen-
tette az a háborúra felkészülés volt. Lengyelország ugyanis szomszédaival ellen-
tétben nem rendelkezett kidolgozott haditervvel: sem egy német, sem pedig egy 
szovjet támadás ellen. Az német támadás elhárítására1938-ban tervezőasztalra 
került Plan Zahód (Nyugat terv) nem volt véglegesítve, állandóan módosították. 
Hitler nem alaptalan, hadseregének „elsöprő” fölényét hirdető propagandája 
nem volt eredménytelen: a katonai vezetés úgy vélte, nem tud hosszabban el-
lenállni, sőt a francia támadás elmaradása, vagy elhúzódása esetén katasztrofális 
vereséggel kell szembenéznie. Mindez meglehetősen világos volt azon a tárgya-
láson, amelyen Maurice Gamelin  tábornok, a haditanács alelnöke, a haderő pa-
rancsnoka,  (Chef d’État-Major Général de l’Armée), a lengyel hadügyminiszter, 
Tadeusz Kasprzycki  tekintette át a helyzetet 1939 májusában. 

Gamelin  1936 szeptemberében járt Varsóban, ahol a legmagasabb protokoll 
szinten folytak megbeszélések, a sajtó is így ismertette a nemzetközi fi gyelem-
mel is kísért találkozókat. A tárgyalás kedvező légkörben folyt. A francia nép-

648 Zsdanov  írása nem került be a diplomáciai dokumentumokat közreadó kötetekben, de 
megtalálható  a Год кризиса. 1938-1939. Документы и материалы в двух томах. Составитель 
МИД СССР. 1990. Документ № 449., illetve az interneten: http://doc20vek.ru/node/585 
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front győzelmét követően kormányt alakított Léon Blum  szinte azonnal tárgya-
lásokat kezdeményezett a katonai együttműködésről. Ennek volt eredménye 
Gamelin  látogatása, s még valami: Franciaország 2 milliárdos hitelt nyújtott a 
lengyel hadsereg fejlesztésére. A lengyel hadsereg fegyverzete a saját fejlesztések 
mellett jórészt francia és angol arzenálokból származott.

Tadeusz Kasprzycki  párizsi tárgyalásaiból kitűnt, hogy a katonák tisztában 
vannak a valós helyezettel. Az 1939. május 19-én aláírt egyezményben az sze-
repelt, hogy a lengyel hadseregnek a német támadással szemben védelemre kell 
berendezkednie, „lekötve ezzel a lehető legnagyobb német erőket.” Vagyis te-
hermentesítve ezzel a német támadással egyidőben bekövetkező francia támadó 
hadműveleteket.649

William Edmund Ironside  a brit hadsereg tekintélyes650, nyugdíjból vissza-
szólított tábornoka (Inspector General, Overseas Forces) a lengyel hadsereg 
harci értékének felmérésére, valamint a kért pénzügyi támogatások áttekintésé-
re utazott 1939. július 17-én repülőgéppel Varsóba. Gamelinhez  hasonlóan őt is 
a legmagasabb szinten, sőt tekintettel a helyzetre még szélesebb körben fogad-
ták. Az 1938 ősze óta folytatott erőteljesebb lengyel fegyverkezési programnak 
ugyanis most sem volt meg a pénzügyi fedezete. 

Ironside  tárgyalásain, amelynek kiinduló témája a Lengyelországnak a had-
sereg fejlesztéséhez szükséges pénzügyi hitelek voltak, részt vettek a vezérkar 
tisztjei mellett Edward Rydz-Śmigły  marsall, a lengyel haderő teljhatalmú pa-
rancsnoka,651 a lengyel politika tényleges irányítója, Józef Beck  külügyminiszter, 
és a zárófogadásra oda rendelték a nem túlzottan befolyásos köztársasági elnö-

649 A Berlin ellen készülő Lengyel hadsereg éppúgy legenda, mint a német páncélosok elleni 
lovas rohamok. (Lovas bevetések valóban történtek, de nem a páncélosok ellen.) Az előzőt bőven 
tálalta a német propaganda, az utóbbi a közvéleményben terjedt el a vereséget követően. A Wehr-
macht jóval nagyobb veszteségeket szenvedett el, mint amire számítottak. Hermann Graml : Euro-
pas Weg in den Krieg. Hitler  und die Mächte 1939. Oldenbourg, München, 1990, 187.

650 Ironside -nak nem csak katonai karrierje volt töretlen, de katonai-diplomáciai képességeit is 
elismerték. Nem utolsó sorban kivételesen széles nyelvtudása miatt. Járt Budapesten is 1919-ben, 
s rögtön elsajátított magyar nyelvi fordulatokat, de a világnyelveken kívül beszélte az afrikaanst, a 
perzsát, a törököt és az orosz nyelvet is.

651 Piłsudskinak  az volt a véleménye róla, hogy igen jó katona, azonban „nem vagyok bizonyos 
abban, hogy megfelelne főparancsnoknak egy olyan háborúban, amely két állam között folyik. 
A német támadás után Rydz-Śmigły  előbb Romániában, majd Magyarországon tartózkodott, 
ahonnan Szlovákián keresztül 1941-ben tért vissza illegálisan Varsóba, bekapcsolódott az 
ellenállási mozgalomba. 1941 decemberében szívelégtelenségben hunyt el.
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köt is, Ignacy Mościckit .652 A tárgyalások a közelgő háború árnyékában folytak, a 
német támadás esetén lehetséges megoldásokról tárgyaltak. Ironside  látogatása 
során több ízben is biztosította partnereit, hogy amennyiben a német támadás 
bekövetkezik, akkor Nagy-Britannia és Franciaország hadba lép. A konkrét te-
endők meghatározása és a lehetőségek felmérése ugyanakkor szükségessé te-
szik, hogy ehhez pontos információkkal rendelkezzenek a lengyel tervekről, a 
hadsereg állapotáról.

A tárgyalásokon Ironside  azonban arról is képet akart alkotni, miként vé-
lekednek Hitler  követeléseiről, elsősorban arról, milyen elképzelések vannak 
Danziggal kapcsolatban. Meggyőződhetett arról, hogy a lengyelek vállalják a 
háborút, s nem hajlandók átadni Danzigot. Ironside  kérdésére Rydz-Śmigły  cá-
folta azokat a német vádakat, miszerint Lengyelország mozgósít - ilyen valóban 
nem történt március óta. Ugyanakkor a német csapatok felvonulása a nyugati 
határoknál „Lengyelországot fenyegeti”, s ezért is szükségesnek ítélte a „katonai 
óvintézkedéseket, amelyeket annak érdekében tettek, hogy Hitler úrnak bizo-
nyítsák, Lengyelország felkészült s Danzigot nem lesz könnyű elfoglalni.”

Ironside  nem titkolta látogatásának fő célját, annak tudatosítását, hogy – 
részben ellentétben a franciák ígéretével -  Nagy-Britannia nem kész a háború-
ra: „Őfelsége Kormánya komoly aggodalma, hogy egy kisebb Danzigot érintő 
incidens általános ellenségeskedéshez vezethet Lengyelország és Németország 
között, s ez világháborúvá terebélyesedhet, anélkül, hogy Őfelsége kormányá-
nak elegendő idő állna rendelkezésére a konfl iktus pontos körülményeinek a 
megvizsgálására és hogy megtegye a szükséges, akár diplomáciai, akár katonai  
intézkedéseket, vagyis a mozgósítást, amelyek megmutathatnák Németország-
nak, hogy mi komolyan vesszük a dolgot, s ha Lengyelország elszánja magát a 
háborúra (engaged in war), úgy mi és Franciaország is így teszünk.”653 

A komoly fi gyelmeztetést mind Rydz-Śmigły , mind pedig Beck  érzékelte. 
Válaszukban igyekeztek biztosítani Ironside -ot és a tárgyalásokon mindvégig 
jelen levő varsói brit ügyvivőt, Cliff ord  J. Nortont arról, hogy nem fogják „bel-
erángatni a Brit Birodalmat háborúba tájékoztatásuk nélkül”, s hogy érdekeltek 
„a háború kirobbanásának amennyire csak lehet késleltetésében.” Jelezték, hogy 
Lengyelország háborúra vonatkozó fő haditervében nincs szó nagyobb csa-

652 Ignacy Mościckit  kémikus, a leghosszabb ideig, 1926-tól-1939-ig hivatalban levő lengyel 
államelnök.

653 DBFP S. 3. VI. 416. 
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pategységek Danzigba vezényléséről, ami azonban nem jelenti azt, hogy „Len-
gyelország harc nélkül feladja jogait Danzigban.”654

Ironside  feltette a brit diplomáciát és a hadvezetést leginkább érdeklő kér-
dést is: „mi lenne a lengyel válasz arra, ha a danzigi szenátus úgy döntene, hogy 
minden további akció nélkül csatlakozik a Birodalomhoz?” Erre Rydz-Śmigły  
kérésére Beck  válaszolt, ami jelzi a katonai fenyegetettség következtében eltoló-
dott erőviszonyokat: „úgy véli, hogy eljönne az ideje egy kemény tiltakozásnak 

(démaрche), mind Berlinnek, 
mind pedig Danzignak, amit 
Nagy Britannia és Franciaor-
szág is támogat.”655

Ironside  útját is nagy 
nemzetközi érdeklődés kísér-
te, és következtetései sem ma-
radtak titokban. Ennek egyik 
nyoma Carl Jacob Burckhardt , 
a Népszövetség danzigi biz-
tosa és Hitler  között augusz-
tus 11-én lefolyt beszélgetés, 
ahol Hitler javaslatot kért tőle 
olyan angol személyre, akivel 
tud németül tárgyalni. Burck-
hardt  Nevile Henderson  t, a 
berlini német követet java-
solta, Hitlernek azonban ez 

nem tetszett. Felvetette, majd mindjárt el is vetett Halifax  meghívását, nyilván 
előző kellemetlen tapasztalata miatt, majd Burckhardt -tól megkérdezte: „azon-
ban mi a helyzet Ironside  marsall-lal, róla jókat hallottam?  Megemlítené az an-
goloknak?”656 Vagyis Hitler számításba vette Ironside  személyét, amikor keres-
te a kapcsolatot olyan brit személyiségekkel, akiket egyrészt megnyerni kívánt, 
másrészt, s ebben Ironside  különösen érdekes lehetett számára, az angol és a 
lengyel hadsereg állapotáról tisztában lévén nyilatkozhatott, mondhatott volna 

654 Uo. 417. 
655 Uo.
656 Burckhardt , Carl J.: Meine Danziger Mission 1937-1939. Deutsche Taschenbuch Verlag, 

1962. München, 270-271.

„Új bejárati ajtó.” Ironside* – honvédelem (Middleton 
Birmingham Gazette)

* Ironside  az egyik legősibb angolszász család neve. Nagy 
fi zikai erővel rendelkező harcost is jelent, ezt jelzi a a ben-
ne levő vas szó, Cromwell  mellvértet viselő hasonló nevű 
csapatai után magyarra Vasbordának fordították. Székely  
2016. 17.
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véleményt. Hitler értesült Varsóban tett látogatásáról, s arról, hogy hazatérve a 
németek számára igen kedvezően, a lengyelek számára kedvezőtlennek ítélte 
meg a lengyelek esélyeket.657

Cliff ord  J. Norton brit követ Varsóból még Ironside  látogatása idején küldött 
jelentést Halifaxnak. A július 21-én kelt dokumentumban a diplomata összefog-
lalja a lengyel álláspontot. Mindenekelőtt jelezte, hogy a Szovjetunióval kötendő 
előzetes politikai egyezmény, de már a katonai megállapodás komoly akadálya-
ira kell számítani. A lengyelek tisztában vannak azzal, hogy a brit-francia-szov-
jet tárgyalások előkészítése az utolsó szakaszába lépett, ezért tartják fontosnak 
leszögezni, hogy ugyan a tárgyalásokat támogatják, s nem akarnak annak aka-
dályává válni, azonban csak azzal a feltétellel, ha azoknak hatókörét az „aláírók 
elleni direkt agressziókra” korlátozzák, s nem tartalmaznak olyan szovjet „speci-
ális javaslatot”, amely egy harmadik ország, így Lengyelország megtámadásának 
az esetére is kiterjed.  A diplomata úgy látja, hogy a lengyel álláspont meglehe-
tősen egyértelmű: a lengyelek nem akarnak olyan végeredményt, amiben Len-
gyelország elleni háború esetén a szovjetek lengyel területre léphetnek a három 
hatalom tárgyalásain megkötött egyezmény értelmében. (Nem írja le, de a szöveg 
mögött érzékelteti, hogy ebben Csehszlovákia kiszolgáltatásának példája lebeg 
a lengyelek szeme előtt.) Viszont egy lengyel-szovjet megállapodásra sor kerül-
het, ha Lengyelországnak „a szovjet támogatásra szüksége lesz.” Másrészt a len-
gyelek látják, hogy a Szovjetunió arra törekszik, minél távolabb tudja magától a 
német határokat. Tudják, a szovjetek is tisztában vannak azzal, hogy a Lengyel-
ország elleni német támadás egyet jelentene Hitler  uralmával Kelet-Európában. 
Azonban, „tekervényes észjárásukkal” az oroszok attól is tartanak, hogy „Len-
gyelország megkísérelheti bevásárolni magát egy Ukrajna elleni támadásba, Né-
metországhoz csatlakozva.”658 Ennek hatásával a lengyelek számolnak ugyan, de 
nem gondolják, hogy ez lényegesen befolyásolná a tárgyalásokat. Az események 
lehetséges alakulásáról a következő három „hipotézist” állították fel: amennyi-
ben a tárgyalások sikerre vezetnek „az nyilvánvalóan előnyös Lengyelország 

657  Zychowicz , Piotr: Pakt Ribbentrop -Beck , czyli jak Polacy mogli u boku III Rzeszy poko-
nać Związek Sowieck (A Ribbentrop  – Beck  paktum, avagy hogyan tudták legyőzni a lengyelek a 
Szovjetuniót a III. Birodalom oldalán) nagy visszhangot kiváltott terjedelmes könyvében (362 p.) 
azt taglalja, hogy egy lengyel – német szövetség esetén elkerülhető lett volna nemcsak a „bolse-
vizmus”, de hatalmas területekkel gyarapodott volna Lengyelország, beváltva i tervét.  Ironside -ról 
mint felelőtlen ígérgetőről ír, akinek egyetlen célja a lengyelek és németek egymás ellen fordítása 
volt. 262-264.

658 E gondolatsort folytatja könyvében Zychowicz .
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számára; amennyiben a tárgyalások a végtelenségig elhúzódnak, vagy teljesen 
eredménytelenek lesznek, ebben a két esetben, a szövetség számára Lengyelor-
szágnak  arányosan nő a fontossága, amennyiben megnyílik a keleti front, sőt, 
ennél is fontosabb, a brit közvélemény a tanulságokból arról is meggyőződhet, 
milyen nehéz vásárlók voltak az oroszok, s hogy a lengyeleknek milyen nehéz 
dolguk van keleti szomszédjukkal.” S a végkövetkeztetésük: „Mindhárom emlí-
tett hipotézis esetén a lengyelek nyerhetnek, vagy, legalább is, nem veszítenek.” 
A jelentés végén megemlíti még egyszer, hogy a lengyelek „csendben mindent 
megtesznek a Szovjet Oroszországgal való kapcsolatok javítása érdekében, és bi-
zonyosak abban, hogy amennyiben a helyzet bekövetkezik, minden szükséges 
segítséget megkapnak tőlük, mind hadianyagban, mind nyersanyagokban.”659 
Norton a jelentést Londonnal egyidőben maga küldte el moszkvai brit követség-
re – ami nem volt mindennapos gyakorlat.660

Két ellentétes memorandum Londonban – egy brit és egy francia

A helyzetet elemzi a kormánynak szánt memorandum, amelyet F. K. Roberts 661 
jegyzett 1939. július 20-án, vagyis még Ironside  visszaérkezését megelőzően. A 
feljegyzés preambulumában a diplomata abból indult ki, úgy tűnik, lehetőség 
van arra, hogy Hitlert most békésebb megoldások felé terelhetik az újabb brit 
döntések. A feltételes mód nem véletlen, ami kiderül a memorandum részlete-
iből. Összefüggött azzal, miként látták Londonban a németek helyzetét, illetve 
mennyire hatott a német diplomáciának az a manővere, amely igyekezett egy-

659 DBFP S. 3. VI. 439-440.
660 Norton július 21-i jelentése Sir Lancelot Oliphant  (ekkor a külügyminisztérium igazgató-

jaként egyik komoly támogatója az appeasement-nek) számára Ironside  látogatásának első há-
rom napjáról. Ironside  „mindenkire nagy hatással volt, akivel csak találkozott.” Beckről viszont 
negatív képet festett: találkozásukkor „a szokásosnál is sátánibbnak látszott,” „utálja ha másod-
hegedűst kell játszania, különösen a külföldiek előtt.” Ezt annak kapcsán írja, hogy amikor csak 
hármasban tárgyaltak, Ironside , az elnök és a Marshal, akkor Beck  „a folyosón kint a folyosón 
dohogott.” (cooled his heels in the passage outsidee). Ennél lényegesebb, hogy állítja: A lengyelek 
csak abban az esetben kezdenek háborút, ha meggyőződnek arról, e nélkül elvesztik függetlensé-
güket. Amennyiben ez igaz az nagy megnyugvással szolgálhat Őfelsége Kormányának.” DBFP. S. 
3. VI. 445. 

661 F. K. Roberts  a külügyminisztérium Central, Far Easter, Northern részlegeinek munkatár-
sa. Neilson , 2006.  337. A gazdag forrásanyagot feldolgozó szerző a „Chamberlain , mint Bálám 
szamara” címet választotta könyvének az 1938 októberétől 1939 szeptemberéig tartó utolsó feje-
zete címének. (254-317.)
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részt erőt mutatni, másrészt elterelni a fi gyelmet a Lengyelország elleni közvet-
len támadás katonai előkészületeiről. 

A brit kormány „jelenleg lépéseket tett annak érdekében, hogy meggyőzze 
Hitler  urat, hogy részéről bármely újabb agresszió, akkor is, ha az Danzig Szená-
tusának döntése formáját ölti a (terület) visszatérésére a Birodalomba, szükség-
szerűen brit ellenállásba fog ütközni.”  A dokumentum szerzője ennek határo-
zott jelzését azért tartotta fontosnak, mert olyan értesülései voltak – a különféle 
értesülések, hírek Belgiumtól Egyiptomig, illetve Hitlertől származtak - hogy a 
korábbiakkal szemben Hitler „maga nem osztja már azokat a véleményeket”,662 
amelyek szerint az angolok Danzig esetében sem fognak harcolni. Az egyik fő 
érve e mellett, hogy Hitler maga mondta Erhard Milch  tábornoknak június vé-
gén, hogy „Danzig kérdése közel sem olyan fontos, hogy világháború robbanjon 
ki miatta.” A dokumentumban a végkövetkeztetés: „A németek politikája most 
inkább a békés megegyezés irányába mozdult.”663

Ezzel ellentétes tartalmú volt az ugyanekkor átadott francia memorandum, 
amely annak tudatában született, hogy a moszkvai tárgyalásokról a döntést vég-
ső soron Londonban hozzák meg. Ellentétben a Londonban valóban tapasztal-
ható hangulattal, a franciák bizonyosak voltak abban, hogy küszöbön áll a német 
támadás Lengyelország ellen. 

A dokumentumot 1939. július 19-én juttatták el Franciaország londoni nagy-
követségén keresztül, s benne nyomatékosan sürgették a tárgyalások mielőbbi 
megkezdését Moszkvával.

Javasolták, igaz óvatosan, hogy ismerjék el tárgyalási alapnak a szovjetek ál-
tal kért, az előzetes tárgyaláson szereplő dokumentum 1. pontjába a Molotov  
által megfogalmazott indirekt agresszió kifejezés betoldását (vagyis, amennyiben 
Németország támadást intéz Lengyelország vagy Románia ellen, azt is tekintsék 
a szövetséges Szovjetunió elleni támadásnak, így okot a hadüzenetre), remélve, 
hogy cserebe a szovjetek feladhatják ellenállásukat a politikai és a katonai egyez-
mény külön tárgyalásától, vagyis kérhetnék, hogy e kettőt ne párhuzamosan, 
hanem előbb a politikai részt tárgyalják, s fogadják el az alapelveket (az előzetes 
tervezet 6. pontja).664 Amint a dokumentumból kiderül, a franciák most is ru-
galmasabbak voltak mindkét szovjet követeléssel szemben, vagyis eleve hajlot-

662 DBFP S. 3. VI. 411-412.
663 Uo. 413. 
664 Uo. 396-397.
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tak a szovjetek által kért 1. pont kiegészítésének az elfogadására, mivel legfonto-
sabbnak a tárgyalások megkezdését tartották.

Ezt az elemzést támogatta a térséget jól ismerő Ronald Cambell665 jelenté-
sében - ugyan ezen a napon. A britek francia követe táviratának mellékletében 
küldte Halifaxnak Bonnet  sürgető levelét, aki „ma, a béke megóvásának egyik 
feltételeként” látott „hatalmas lehetőséget” a tárgyalások sikerében. Viszont „A 
további halogatás, úgy véli, igen veszélyes lenne, különösen ama levél hangvé-
telének az ismeretében, amelyet Ribbentrop  úr küldött neki Danzig kapcsán…” 
Továbbá úgy véli a párizsi szovjet követtel, Szuriccal folytatott megbeszélése 
alapján, hogy most alkalmas a pillanat, mert a szovjet „kormány minden kíván-
sága arra irányul, hogy létrejöjjön a szerződés.”666

Feltételek - Moszkva, 1939. július

Moszkvában azonban már egyértelművé tették, hogy az egyezmények, sőt már 
a tárgyalások megkezdésének is feltétele, hogy mind az angolok, mind a pedig a 
franciák is kötelezzék magukat a német támadás esetén a közös katonai fellépés-
re. Mégpedig abban az esetben is, ha a fenyegetett ország álláspontjában változás 
következne be a német támadást megelőzően, ami valamelyikük számára köz-
vetett veszélyt jelent. (Az előzetes tárgyalásokon, egyeztetésekor itt elsősorban 
Lengyelországról, a balti államokról és Romániáról volt szó, s a fenyegetett alatt 
természetesen a Szovjetuniót értették.) Ezt Molotov  követelte, szintén érzékel-
tetve, hogy a Szovjetunió tanult a csehszlovák esetből, amikor a garanciát nyújtó 
britek és franciák, a csehszlovák állam megszűntére, a szlovák függetlenség ki-
nyilvánítására hivatkozva léptek vissza a háborútól. 

A brit és a francia diplomaták ezekben a napokban elsősorban ezeknek a 
politikai kérdéseknek a megoldására tettek javaslatokat, illetve közvetítették a 
szovjetek, pontosabban Molotov , még pontosabban Sztálin  álláspontját. 

A Moszkvában kialakult helyzettel foglalkozva Seeds , július 22-i Halifaxnek 
írt jelentésében, arról számol be, hogy a francia követ „magánvéleménye” sze-

665 Ronald Hugh Campbell  korábban Jugoszláviában volt diplomata, 1939 júliusában nevez-
ték ki követnek, s töltötte be a posztot 1940. június 22-ig, a német megszállásig. Ezt követően 
Liszabonba nevezték ki, ahol nyugdíjazásáig, 1945 júliusáig szolgált. Balfour , John; Adamthwaite, 
Anthony (2016) [2004]. Campbell , Sir Ronald Hugh (1883–1953). Oxford Dictionary of National 
Biography (online ed.). Oxford University Press, doi:10.1093/ref:odnb/32273.

666 DBFP S. 3. VI. 398.
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rint támogatni kellene Molotov  javaslatát az indirekt agresszióval kapcsolatban, 
s érzékelteti, hogy a franciák részéről „igen csekély a támogatottsága” elutasí-
tásuknak. Ezért javasolja, hogy fogadják el a szovjet javaslatot, azzal a módosí-
tással, hogy azt egészítsék ki egy utalással, miszerint ha az indirekt támadás egy 
szuverén országot ér, akkor a szerződésben rögzített hadüzenetet követő táma-
dás országuk területén csak ezen országok beleegyezésével történhet. E betol-
dással igyekeztek eleget tenni a lengyelek kérésének.

Ennél fontosabb volt Seeds  igen részletes beszámolója Halifaxnak a Molo-
tovval történt megbeszéléséről (július 24-én kelt, de még előző nap készült). Tá-
jékoztatta Molotovot arról, hogy a brit és a francia kormányok konzultációjuk 
után beleegyeztek a politikai és a katonai megállapodás egyidejű hatálybalépésé-
ről, vagyis a tervezet 6. pontját úgy fogadják el, ahogyan az a szovjet javaslatban 
szerepelt. Ezt Molotov  „nagy megelégedéssel vette tudomásul.” Ezzel az egyik 
politikai kérdés egyik fele megoldódott, a másik azonban nem. Ez vált nyilvánva-
lóvá, amikor a tárgyaláson jelen levő francia követ megjegyezte, hogy a „katonai 
kérdések tanulmányozása során egyeztetni kell a fő politikai alapokról is.”  Majd 
kiderült, hogy a britek és a franciák egyetértenek ugyan a politikai és a katonai 
megállapodás együttes közzétételével, de javasolják a politikai és a katonai meg-
állapodás olyan értelmű szétválasztását, hogy előbb állapodjanak meg a politikai 
alapelvekben, utána kerüljenek sorra a katonai jellegűek. Molotov  ekkor rákér-
dez, hogy úgy gondolják-e, hogy addig ne kerüljön sor a katonai tárgyalásokra? 
Erre a francia követ azt felelte, hogy mivel ez újonnan felvetett kérdés, erről kon-
zultálnia kell kormányával. Majd Seeds  és a francia követ megjegyezte, hogy bár 
egyetértenek Molotovval abban, hogy a politikai megállapodás csak a katonai 
megállapodással együtt hatékony, azonban a közvélemény meg fogja kérdezni, 
hogyha nincs előző politikai megállapodás, „akkor mit csinált a két követ hóna-
pokig Moszkvában, s erre válaszolni kell majd.” Molotov  végül arra hivatkozott, 
hogy a katonai tárgyalások megkezdése sokkal nagyobb hatást fog kiváltani a 
világban, mint a politikai nyilatkozatok, cikkek. 

A megbeszélés másik témája volt a már szintén sokadszorra napirendre ke-
rült vita az indirekt agresszióról, annak beiktatása a tárgyalási tervezet 1. pontjá-
ba. A britek és a franciák, hangsúlyozva a 6. pontnál tanúsított kompromisszum 
készségüket, azt kérték most Molotovtól, hogy fogadja el az általuk javasolt, a 
nem szerződő, de a német támadásnak kitett országokkal kapcsolatos kiegészí-
tésüket. Molotov  nem mondott igent a javaslatra, de a korábbiaknál rugalma-
sabban fogalmazott, azonban egyre türelmetlenebben sürgette a tárgyalások 
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megkezdését. Állította: „az 1. pont és a jegyzőkönyv 1. szakasza kapcsán nincse-
nek előre nem látható, leküzdhetetlen különbségek, amiért ne lenne lehetséges a 
katonai tárgyalások azonnali megkezdése.”667

A térségben levő államok helyzetének elemzése, a velük elképzelhető együtt-
működés mérlegelése ezekben a napokban is szerepelt a dokumentumokban. 
Négy feltételezés volt a jellemző. Az első, a legvalószínűbbnek tartott, hogy ezek 
az államok, a balti országok, Finnország, igyekeznek semlegesek maradni a má-
sokat érintő német agresszió esetén – amint az történt Csehszlovákia esetében. 
A másik, hogy szövetségre ugyan nem lépnek a katonai fellépést elhatározó 
Nagy-Britanniával, Franciaországgal és a Szovjetunióval, de megtámadásuk 
esetén hajlandók az együttműködésre, ez Lengyelország és Románia volt. A har-
madik, a legnépesebb csoport, amely mindenfajta együttműködés elől határo-
zottan elzárkóznak, s később akár támogatják is az agresszort (Németországot), 
itt ismét számításba vették a balti államokat, s a Szovjetunió, mint láttuk, Len-
gyelországot is, illetve a britek a Szovjetuniót. A negyedikbe tartozott Magyar-
ország, amely kéretlenül már ekkor nyíltan Németország és Olaszország oldalára 
állt. Ennek apró jele volt Halifax  távirata a budapesti brit követségnek, Alvary 
Gascoigne -nak668 címezve. Ebben arról tájékoztatott, hogy „a magyar minisz-
ter” nyilatkozott, miszerint „Magyarország a korábbi barátságos kapcsolat ál-
láspontján áll Olaszországgal és Németországgal, amit semmilyen módon nem 
érint más kötelesség vállalása. Rendelkezik a teljes akciószabadsággal, és hábo-
rú esetén teljesen szabad kézzel.” A brit külügyminisztériumban nem értették a 
hozzájuk eljuttatott, de általuk nem kért nyilatkozatot, amiről tájékoztatták „a 
magyar minisztert”, aki azt válaszolta, hogy a „kérdést nem hivatalos körökből 
intézték, és ez volt a válasz. Valamiért mégis fontos volt a tájékoztatás, amert a 
táviratot továbbították Berlinbe, Rómába, Varsóba, Belgrádba és Bukarestbe.669 
Mérlegelték természetesen Törökország, Bulgária és Jugoszlávia helyzetét is, 
azonban az adott pillanatban, vagyis a háború kirobbanását megelőzően, ennek 
elemzésének még nem tulajdonítottak elsőrendű fontosságot, lévén a konfl iktus 
nem ezeken a határszakaszokon éleződött ki.

Az előkészítő tárgyalások során, ha mellékszálon, de máskor is gyakran ke-
rült napirendre Törökország. Itt ugyan nem számoltak ekkor közvetlen német 

667 DBFP S. 3. VI. 457.
668 Alvary Gascoigne -t 1933-ban a külügyminisztérium első titkárának nevezte ki, nincs em-

lítés Budapestről életrajzában. 1939. augusztusban spanyol Marokkóba nevezik ki főkonzulnak.
669 DBFP S. 3. VI. 452. Ekkor a magyar külügyminiszter Csáky  István  volt.
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agresszióval, de, különösen az angolok és a szovjetek, folyamatosan elemezték 
a kapcsolatok formálódását. A törökök ugyanakkor úgy nyilatkoztak, hogy ér-
dekük a brit-francia-szovjet katonai egyezmény létrejötte, ugyanakkor fi gyel-
meztettek arra a politikai megállapodás elmaradása a szerződés megkötését is 
megakadályozhatná, amitől – szerintük – a szovjetek is tartanak.670 Vagyis Tö-
rökország álláspontja kettős volt: az előzetes politikai megállapodás hangsúlyo-
zása, megfelelt a brit javaslatnak, a katonai egyezmény sürgetése a francia és a 
szovjet céloknak.

A brit-francia katonai delegáció „útra” kel

A brit és francia delegáció elindulása előtti hetek talán legfontosabb dokumentu-
ma William Strang  levele Orme  Sargent -nek, Cadogan  közvetlen helyettesének. 
Az 1939. július 20-i keltezésű levél személyes hangvételű, Sargent  mind beosz-
tásban, mind korban azonos szinten volt vele, s hasonlóképpen gondolkodtak 
az appeasement politikáról: ellenezték, de legalább is fenntartásokkal kezelték, 
ugyanakkor lojálisak voltak Chamberlainhez, akit Strang  elkísért Münchenbe 
is. (Sargent  1919-ben a Versailles-ban tárgyaló brit delegációnak volt fi atalon 
tagja). A dokumentum annak mérlegelése, hogy Moszkvából szemlélve a világot 
milyen esélyei vannak a brit elképzeléseknek, miként vélekedik Molotov  (Sztá-
lin ) a lehetőségekről.671

Strangnak volt ideje tapasztalatokat és információkat szerezni. Június 8-a 
óta másfél hónapja volt arra, hogy összegezze mindezeket, s ennek idejét látta 
most. Megállapította, hogy a szovjet tervezet az angol „problémák” ismereté-
ben készült „zseniális konstrukció…, fogalmazása nem elegáns orosz. Azonban 
nem lesz könnyű megbirkózni vele.” Ez utóbbi már Molotovra vonatkozott, akit, 

670 Erről számol be Campbell  augusztus 5-i táviratában Alexis Léger -vel folytatott beszélgetése 
alapján Halifaxnak. DBFP S. 3. V. 618.

671 Strange iratának fontosságát jelzi, hogy a DBFP ezt is tartalmazó vaskos, több mint 100 
dokumentumot közlő kötetében az alig másfél oldalas előszó több mint felét e dokumentumnak 
szentelik. Viszont hangsúlyosan kiemelve annak elejéről azt a részt, amelyben Strang a fő aka-
dályokról ír. Azonban éppen a problémákat kritikusan-önkritikusan bemutató bevezető sorokra 
nem utalnak. Ebből úgy tűnhet, Strange egyértelműen a tárgyalások ellen fogalt állást, holott ez 
nem így volt. DBFP S. 3. VI. Bevezető, nem számozott iii. oldal. Ellenkező véleményen van Strang 
álláspontjáról a szovjet dokumentumkötet jegyzete, nagy terjedelemben közölve Strang éppen a 
tárgyalások mellett érvelő, július 20-i feljegyzését. Uo. 383.
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szerinte, nem nagyon érdeklik az apróbb részletek. A dokumentumból gyakran 
idézett rész, hogy az oroszoknak meggyőződése, hogy a britek a követeléseket el 
fogják fogadni, ezért újabb és újabbakkal állnak elő. Úgy látja, hogy számukra 
nem olyan fontos a tárgyalások sikere, mint a britek számára: a tárgyalásokat a 
britek kezdeményezték, „s számunkra más politikának a lehetősége nem lehet-
séges, mint a béke frontjának az építése.” Ez persze nem jelenti azt – írja -, hogy 
az oroszok a tárgyalások megszakadását közömbösen néznék, sőt meggyőző-
désük, hogy a „Háromhatalmi Szerződés az előnyükre szolgál.”672  Azonban ez 
teljesen új útja és formája a megállapodásnak: „Ha mi nem bízunk bennük, ha-
sonlóképpen ők sem bíznak bennünk. Ők, alapvetően, nem baráti hatalmak; 
azonban, akárcsak mi, rá vannak kényszerítve erre az irányra.” Fontosnak tartja 
megállapítani, hogy Litvinov  felváltása Molotovval éppen azt jelenti, hogy ma-
gasabb szintre emelték a szovjetek a tárgyalásokat, lévén Litvinov  nem a „belső 
körből való”.673

A tárgyalások várható légköréről Strange megjegyzi, hogy „Bizalmatlansá-
guk és előítéleteik velünk kapcsolatban nem fognak csökkenni a tárgyalások 
folyamán, sőt, úgy gondolom, tekin-
télyünk sem fog szemükben növe-
kedni.” Majd már a helyzetről: „Az 
a tény, hogy mi bonyodalmak sorát 
okozzuk olyan pontokon, amelyek 
számukra lényegtelenek tűnnek, azt 
a benyomást keltheti, hogy mi nem 
törekedünk komolyan arra, hogy 
megállapodásra jussunk; miközben 
az a tény, hogy mi a végsőkig enged-
tünk, arra emlékeztetheti őket, hogy 
ugyan az a hatalom vagyunk még 
(ahogyan ők látják), amely a múltban kapitulált Japán, Olaszország és Németor-
szág előtt, s hogy feltételezhetően ezt fogjuk tenni a továbbiakban is.”674

Strange tanácsa az, hogy most kell megegyezni a szovjetekkel, még mielőtt 
kedvezőtlenebbé válik a nemzetközi helyzet – a háború kirobbanására gondol 

672 DBFP S. 3. VI. 422.
673 Uo. 422-423.
674 Uo. 423.

Appeacement – brit presztizs – Japán (Don Angus )
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-, mert akkor a mostaninál „nagyobb árat kell fi zetnünk a szovjeteknek.”  Meg-
jegyzi, hogy valószínűleg jobban jártak volna, ha „gyorsan lezárták” volna a tár-
gyalásokat a szovjetek június 2-i javaslatát alapul véve. Most úgy látja, hogy „A 
szovjet kormány elvárja, hogy bármely kötelezettség, amelyet vállal világosan 
legyen meghatározva, a legapróbb részletekig. Semmiféle kötelezettséget nem 
fognak vállalni, amíg azoknak meghatározása akár a politikai, akár a katonai 
vonatkozásban nem teljes.” 

Ezt követően tért ki az egyik legfontosabb részletkérdésre, amely majd a tár-
gyalásokon is, pont az általa ajánlottakkal ellentétes értelmezés miatt váltott ki 
vitát. A szovjetek számítanak arra, hogy segítségükre leszünk a számukra kü-
lönösen „sebezhető” helyen, a balti államoknál, abban az esetben is, ha nem a 
klasszikus formájú agresszióról van szó, hanem olyan „új technikákról, ame-
lyekkel a Tengely Hatalmak megismertettek minket.” A balti problémát ahhoz 
hasonlítja, mintha Angliának kellene szembenéznie azzal, hogy német befolyás 
alá kerül Hollandia és Belgium. (A tárgyalásokon ez majd úgy kerül napirendre, 
hogy nem kíván a brit delegáció ezzel foglalkozni, de a szovjetektől sem kérik, 
hogy a Hollandia és Belgium elleni támadás ellen tegyenek.)

 Átgondolva, hogy mi érhető el a tárgyalások előkészítő szakaszában, a követ-
kezőkre jutott: elfogadhatják a szovjet javaslatot egy egységes politikai és a katonai 
megállapodásról, de nem fogadják el a közvetett agresszió fogalmát, vagy fordít-
va. Vagy egyiket sem fogadják el, s tárgyalásukat későbbre halasztják. Úgy látja 
azonban, hogy most az a helyzet, hogy két megoldás között választani kell: vagy 
visszatérnek álláspontjukhoz egy háromoldalú katonai szövetség megkötéséhez, 
amely bármelyikük direkt megtámadása esetén lép érvénybe, vagy pedig elfogad-
va a szovjet javaslatot azonnal megkezdik a tárgyalásokat az indirekt támadást is 
magában foglaló szerződésről. A két lehetőség közül Strang  a másodikat javasolta, 
s az indirekt agresszió körüli ellentét áthidalására azt a megfogalmazást ajánlot-
ta, amelyet az 1937. áprilisában Belgiummal kötött angol-francia nyilatkozatban 
használtak: „beleértve, ha ama hatalom [az agresszor] használja a szóban forgó ál-
lam területét átvonulásra, vagy bázisként az agresszió céljából.”675 A megfogalma-
zás gyengéje, hogy a belépésre az érintett ország területére csak már az agresszió 
bekövetkezte után van lehetőség, bár akkor már nem szükséges feltétlenül az illető 
ország beleegyezése – ez utóbbi kitétel a kompromisszum lényege. Strang  mind-
járt hozzáfűzte, hogy azt Molotov  még mindig túl „korlátozónak” fogja tartani. A 

675 DBFP S. 3. VI. 424.
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különbség, mint azt több oldalról kifejtette, abban van, hogy a szovjet javaslatban 
a balti államok és Lengyelország területei igénybe vehetők lenne a német agresszió 
bekövetkeztekor hadműveletekre, akár külön szovjet-lengyel, szovjet-lett (-litván, 
-észt) szerződés nélkül is, az említett államoknak nyújtott brit-francia garanciális 
szerződések (ezek megkötése a későbbi vita tárgya lett), illetve a brit-francia-szov-
jet szerződésben rögzítettek alapján. 

Érzékeltetve a tárgyalások bonyolultságát a tárgyalások gyors megkezdését ja-
vasolta. Állította, hogy a tárgyalások előkészítésének a megszakadása bátorítaná 
Németországot, és „A Szovjetunió elszigetelődésére vezetne, vagy egyezkedésére676 
Németországgal.” Úgy véli, hogy még abban az esetben is, ha a katonai tárgyalá-
sok nem vezetnek „közvetlen konkrét eredményre, azok legalább is bosszantanák 
Hitlert.” S a leglényegesebb, így „kevésbé valószínű, hogy a Szovjetunió a háború 
esetén semleges marad, vagy az ellenség oldalára áll; s amennyiben úgy dönt, hogy 
csatlakozik hozzánk, egyszerűbb lesz megoldanunk az együttműködést.”

Végül javasolta, hogy a tárgyalásokra legalább olyan magas rangú katonát 
küldjenek, mint azt tették Franciaország és Lengyelország esetében – amit a 
szovjetek el is várnak. Példaként megemlítette Ironside  nevét. Amennyiben nála 
alacsonyabb rangú érkezne „az sértené a szovjet kormányt.”677

A brit delegáció és felhatalmazása

1939. július 28-án Halifax  táviratban kérte fel Campbellt, hogy tájékoztassa a 
francia kormányt a brit delegáció összetételére tett javaslatukról. A megjelölt 
személyek: Plunkett-Ernle-Erle-Drax  admirális,678 a delegáció vezetője, Charles 
Burnett  légimarsall,679 valamint egy vezérőrnagy: a neve itt nem szerepel,  T.G.G. 
Heywood  a hadsereg elhárításától, s további hat személy (Staff  Offi  cers). Azt ja-

676 Itt Strang az igen fi nom „composition with Germany” kifejezést használja. Uo. 426.
677 Uo. 426.
678 Sir Reginald Aylmer Ranfurly Plunkett-Ernle-Erle-Drax  (1880-1967) a csendes-óceáni 

fl ottában is szolgált tengernagy utolsó előtti megbízatása volt brit a tárgyalódelegáció vezetése. 
Ezt követően a Skócia és London között biztosította a konvojokat, majd nyugdíjba vonulása után 
konvojok szállító hajóin szolgált - a leghíresebb „conwoy commodore”-ként. Pályafutása során 
konzervatív nézeteiről volt ismert. http://www.dreadnoughtproject.org/tfs/index.php/Reginald_
Aylmer_Ranfurly_Plunkett-Ernle-Erle-Drax  

679 Sir Charles Burnett   már az első világháborúban pilótaként szolgált, a tárgyalásokat 
megelőzően nevezték ki a Királyi Légierő (RAF) főfelügyelőjévé, ezt követően az ausztrál légierő 
vezérkari főnöke lett.  https://www.fi ndagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=70124926 
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vasolja, hogy a két delegáció együtt utazzon Moszkvába, és kövesse az utazás 
előtt kapott egyeztetett utasításokat. „Kívánatos, hogy csapatként dolgozzanak, 
a franciák például akkor kapcsolódjanak be a tárgyalásba, ha a szárazföldi had-
erők kerülnek a napirendre, a mi delegációnk pedig akkor, amikor a tengerészeti 
és légügyi kérdések.”680 Hatásos lenne, ha a delegációk nem egyenként, hanem 
Francia-Brit Misszióként jelennének meg. A brit delegáció tagjai július 31-én, 
hétfőn találkoznak Londonban, hogy tanulmányozzák a készülő utasításokat. 
Fontos lenne, hogy a delegáció megbeszélést tartson a francia delegációval, s 
egyeztessék utasításaikat, hogy még a Moszkvába utazás előtt kiküszöböljék az 
ellentmondásokat. Tekintettel a dolog sürgős voltára ennek sorra kell kerülnie 
legkésőbb szerdán, augusztus 2-án, Londonban vagy Párizsban. Azt követően, 
hogy az utasításokat teljesen egyeztették (áre in complete accord), útra kel-
hetnek. El kell még dönteni, hogy miként utazzanak: repüljenek-e, avagy ha-
jóval? Tájékozódjon, hogy melyiket részesítik előnybe a franciák.” Megemlíti, 
hogy Hastings Ismay  tábornok681 este utazik el Párizsba, s holnap találkozni fog 
Gamelinnel és Jamet tábornokkal, a legfelső haditanács (Conseil Superieur de la 
Guerre) titkárával, hogy tájékozódjon a franciák álláspontjáról.

Cambell még aznap este válaszolt jelezve, hogy Bonnet  egyetért a javaslatok-
kal, de nem tért ki válaszában az utazás módjáról feltett kérdésre. Viszont közöl-
te, hogy a francia kormány nem ért egyet azzal a kommünikével, amit a britek 
javasolnak, s a maga részéről valószínűleg nem ad ki hasonlót.682 Ez azonban 
nem így történt: Halifax  táviratában Seeds -nek, amelyben ismertette a katonai 
tárgyalásokat bejelentő brit kormány-nyilatkozatot, megjegyezte, hogy a franci-
ák nem tettek közzé hasonlót, azonban tájékoztatták a sajtót, „amelynek hang-
vétele, úgy értettem, optimistább lehet, mint a fenti nyilatkozat.” 683

A mindenre kiterjedő válasz már másnap megérkezett Párizsból. Ismay  tá-
bornok találkozott a francia delegáció kijelölt vezetőjével, Doumenc  tábornok-

680 DBFP S. 3. VI. 527-528.
681 Hastings Lionel Ismay  tábornok már háborúra számított, fenntartással szemlélte Cham-

berlain  próbálkozásait – a miniszterelnök második Hitlerrel folytatott megbeszélése idején a lé-
giriadó gyakorlatot rendelt el London. Részt vett a brit-francia-szovjet tárgyalások előkészítésé-
ben, majd már Churchill  kormányában hadügyminiszter helyettesként a Moszkvai, a teheráni és 
jaltai találkozókon. Később az India függetlenségéhez vezető tárgyalásokon. 1952 és 1957 között 
a NATO első főtitkára volt.

682 DBFP S. 3. VI. 528.
683 Uo. 543.
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kal, valamint Jamet tábornokkal. Megbeszéléseikből kiderült, hogy a franciák 
mielőbb útra kelnének, s javasolták, hogy augusztus 3-án, esetleg 4-én találkoz-
zon a két delegáció Párizsban. Ismay  a repülőt ajánlotta, majd miután Doumenc  
a vonatot javasolta, annál inkább a tengeri utat tartotta alkalmasabbnak egy cir-
kálón (cruiser).684 A vasúti utazás lehetőségéről Halifax  mindenesetre megkér-
dezte berlini követét, aki igen visszafogottan világosította fel, hogy az nem jó 
ötlet: „szükségtelen provokáció és nemkívánatos incidenshez vezethetne.”685

A delegációk utazásával kapcsolatos F.K. Roberts  feljegyzése a kormány 
(Chamberlain ?) számára, augusztus 2-i keltezéssel. Ebben írja, hogy Camp-
bell  telefonon felhívta Párizsból, és közölte, beszélt Léger -vel, aki Daladier -vel 
egyeztetett a francia delegáció utaztatásáról. Több lehetőséget láttak. A legrövi-
debb vonaton Párizsból Németországon keresztül mindössze két napot venne 
igénybe. A másik lehetőségnek a hajó jönne számításba, angol kikötőből Rigába, 
majd onnan vonattal Moszkvába lenne a legrövidebb az utazás. Roberts  közölte, 
hogy kapcsolatba lépett Ismay  tábornokkal a „Birodalmi Védelmi Bizottságtól” 
(Committee of Imperial Defence – CID), s azt a választ kapta, hogy amennyiben 
a Németországon keresztül vezető utazást választják a franciák, akkor egyedül 
fognak utazni.686

Fogadás Moszkvában és Londonban

Augusztus 2-án, közvetlenül a delegációk elutazása előtt fogadta Molotov  a brit 
és a francia követeket Moszkvában. A követek miután tájékoztatták őt a dele-
gációk összetételéről, megkérdezték, kik lesznek a szovjet delegáció tagjai. Erre 
Molotov még nem tudott, bár már ismerte a javaslatot a személyekről.687 Viszont 
ő is feltett egy kérdést: el lesz-e a misszióknak teljes felhatalmazása a tárgyalá-
sokra? Seeds : „Azt válaszoltam, hogy erre nem tudok válaszolni, mivel eddig 

684 Uo. 534-535.
685 Uo. 543. A válasz két nap múlva érkezett meg, Henderson  táviratát továbbították Párizsba. 

Elképzelhető, hogy Doumenc  szeme előtt Lenin  zárt vagonokban vonatozása lebegett, ő is egy 
megállás nélküli átutazásra gondolt: „rail direct from Paris to Moscow.” 

686 Uo. 563-564.
687 Ugyanis éppen ezen a napon hagyták jóvá a szovjet delegáció összetételét - a legmagasabb 

szinten. Ennek érdekében hívtát össze az ekkor már igen ritkán ülésező Központi Bizottság Poli-
tikai Bizottságát, amely a javasolt összetételt fogadta el. СССР в борьбе за мир накануне второй 
мировой войны, 393.
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nem foglalkoztam a katonai tárgyalásokkal.”688 Seeds  másnap elküldött jelenté-
sében javasolta Halifaxnak, hogy mivel a szovjetek egyre nehezebben fogadják 
az újabb felvetéseket, a politikai kérdések vitájában tartsanak szünetet a katonai 
tárgyalások megkezdéséig. Ez lényegében újabb engedmény volt Molotovnak , aki 
mindenekelőtt a katonai tárgyalások megkezdését sürgette.

Seeds  a továbbiakban hosszan részletezte, hogy Molotov  kifogást emelt Ri-
chard Austen Butlernek, a parlament külügyi bizottsága helyettes államtitká-
rának (Parlamentary Under-Secretary for Foreign Aff airs) a képviselőházban 
elmondott beszédében elhangzottak kapcsán. Butler , az appeasement kemény 
támogatója szerint ugyanis a tárgyalások halogatásának fő oka Anglia és a Szov-
jetunió véleménykülönbsége arról, hogy „megsérthető-e a balti államok füg-
getlensége, vagy nem.”  Molotov  megkérdezte, hogyan értette ezt Butler , amire 
azonban Seeds  diplomatikus formában, de végül lényegében azt válaszolta, hogy 
kérdezze meg erről Butlert. Az Izvesztyijában megjelent TASZSZ kommünikét 
Seeds  már korábban eljuttatta Halifaxnak.689 

A Butler  ügy azonban ezzel nem zárult le Londonban sem. Korábban Cham-
berlain  kényszerült válaszolni az ellenzék (A. Sinclair és Hugh Dalton) kérdé-
sére a július 31-i parlamenti vitában. Igyekezett úgy beállítani, mintha az „indi-
rekt agresszió” nem lenne más, mint „egy veszélyes és direkt agresszió, s mind 
a hármunk szeretné, ha megtalálnánk a megfelelő módszert ez ellen.” Majd 
hozzátette, lényegében Butlert ismételve, hogy ragaszkodnak más államok füg-
getlenségének a tiszteletben tartásához.690 Kapcsolódva, de diplomatikusabban 
fogalmazott Halifax  a lordok házában augusztus 3-án. Az indirekt agresszióról 
szólva úgy vélte, hogy az agresszió új formái szükségessé teszik az ezeknek meg-
felelő ellenlépéseket. Szerinte a véleménykülönbség lényege, ismét diplomatiku-
san fogalmazott, hogy „Őfelsége Kormánya és a Francia Kormány számára úgy 
tűnik, a Szovjet Kormány, túl messzire megy egy más irányba.”691

Eközben megoldódott a delegáció utaztatásának a módja. Úgy döntöttek, 
hogy a francia delegáció utazzon Londonba, ott tartsanak egy közös megbeszé-
lést az angolokkal, majd onnan utazzanak el egy angol kikötőbe és onnan hajó-
val Leningrádba. Amint azt kivétel nélkül megemlíti a tárgyalásokkal foglalkozó 

688 DBFP S. 3. VI. 570.
689 Uo. 559.
690 Uo. 577-578.
691 Uo. 592.
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irodalom, a választás az egyik lehető leglassúbb megoldásra esett, az 1914-ben 
vízre bocsátott City of Exeter teherhajóra.692

A két delegációt Londonban vendégül látta a szovjet követségen Majszkij . A 
villásreggelin – emlékezete szerint – elsősorban az utazásról érdeklődött, s cso-
dálkozását fejezte ki a lassú hajó választásán. Augusztus 5-én Majszkij megjelent 
a delegáció búcsúztatásán Londonban, majd Moszkvában, augusztus 11-én ő is 
üdvözölhette a delegációt. (A repülőgép gyorsabb volt, mint a hajó, amelyen öt 
napot töltött el a népes, a két, mintegy negyven főt számláló tárgyaló delegáció 
és személyzete.)693

Utasítások és dokumentáció a Moszkvába tartó francia és brit 
katonai misszió számára – 1939. július-augusztus

A brit és a francia delegáció nem üres kézzel lépett fel a teherhajó pallójára. A 
francia delegáció táskájában egy igen rövid, alig több mint egy oldalas doku-
mentum lapult, amelyet Gamelin  írt alá 1939. július 27-én.

Gamelin  az „instrukciókat” kifejezetten a francia delegáció számára készítet-
te, az összeállításába azonban a francia vezérkari tisztek, így a delegáció vezető-
jévé kinevezett Doumenc  mellett részt vett a „munkahipotézis” készítésében a 
brit Ismay  tábornok is. (Az elkészült iratot Ismay  végül megkapta, az eredmény-
ről véleménye igen lesújtó volt.)694

A dokumentum első részében a kommunikációval foglalkoznak, említik a 
balti tengeri szovjet fl otta 52 tengeralattjáróját, a Földközi-tengernél a dodeka-
nészoszi-szoros és Szaloniki körzetében teszik fel a kérdést: milyen segítséget 

692 A 9,447 tonna vízkiszorítású City of Exeter a belfasti Workman Clark & Co hajógyárban 
készült, csapatszállító volt az első világháborúban, s teszi majd e feladatát a másodikban is. 1950-
ben vonták ki a forgalomból.

693 A villásreggeli színes leírását tartalmazza Majszkij  visszaemlékezése. Majszkij, 348-349.
694 Ismay  tábornok véleménye a következő volt a delegáció „utasításáról:” „A dokumentum 

megdöbbentett, annyira általános kifejezéseket használt, hogy szinte semmi hasznos sem volt 
benne, ami instrukcióul szolgálhatott: csak arról volt szó benne, mit akarnak a franciák az oro-
szoktól, és semmi arról, mit készülnek tenni a franciák.” Ismay  beszél Doumenc -nel is, még a 
„munkahipotézis” konzultációja során, s megkérdezte tőle, mit fog tenni, ha az oroszok kérdez-
ni fogják a francia tervekről. Doumnec azt válaszolta: „Hát nem sokat. Egyszerűen hallgatni fo-
gok…” Ismay  feljegyzése, 1939. július 29. Public Record Offi  ce, Prem. 1/311. In: Документы и 
материалы. 1981. 387-388.
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tud nyújtani a Szovjetunió? Hasonlóképpen az orosz szállításokról Lengyelor-
szágnak, Romániának és Törökországnak. Megjegyzik a törökök abban az eset-
ben „valamelyest is komoly” hadműveletekre, ha nem érzik magukat veszélyez-
tetve az oroszoktól a Kaukázus felől. A dokumentumban megállapítják, hogy 
a lengyelek nem fognak beleegyezni a háború előtt („még a békés időben”) a 
szovjet csapatok belépésébe területükre, s a háború kirobbanásakor is csak a lé-
gierőt, és „lehetséges”, gépesítette egységek megjelenését engedélyezik. „Annak 
valószínűsége, hogy megnyitják határaikat a szovjet hadsereg összes fegyverne-
me előtt igen csekély.” A románok is „visszafogottak” lesznek, a legkönnyebb a 
megállapodás a törökökkel.695

A brit delegációnak szánt dokumentum viszont vaskos volt. Az 1939 július 
végén készült, augusztus első napjaiban zárt, a Birodalmi Védelmi Bizottság által 
augusztus 2-án jóváhagyott irategyüttes az „Instrukciók a Moszkvába tartó brit 
katonai misszió számára, 1939”, címet kapta, s volt két alcíme: „Vezérkari megbe-
szélések Oroszországgal” és „Memorandum útmutatóként az Egyesült Királyság 
delegációjának”.696 A nagy terjedelmű, három részből és négy csatlakozó mellék-
letből álló bizalmas, az „oroszoknak nem átadandó” kötet dokumentumaiban 
pontosan megjelölik a delegáció jogosítványait és küldésének célját. Iamertetik, 
hogy a tárgyalások előkészítése során egy politikai és egy katonai szerződés for-
málódott, s a szovjet tárgyalófél kívánságára adták fel a kettő egyidejű tárgyalá-
sát, s helyezték az első helyre a katonai megállapodást. (A politikai szerződést 
a szovjetek azzal hárították el, hogy a leglényegesebb politikai kérdésben nincs 
nézetkülönbség: szövetséget kell kötni Németország ellen.)

Bevezető utasítások

Az első rész (General Policy) a küldöttségek jogosítványával indít: „Természete-
sen a küldöttek csak tárgyalókként járhatnak el, és a katonai tárgyalásokon a 
végső megállapodás a francia és a brit kormány döntésétől függ.”697 Ezt erősítet-
ték meg a tárgyalások előtörténetét igen jól dokumentáló összefoglaló I. mellék-

695 Uo. 157-158.
696 DBFP S. 3. VI. 762-780.
697 „It will be realised, of course, that the Delegates are to act as negotiators only and the fi nal 

agreement to any military conversation rests with the governments of France and Great britain.” 
Uo. 762.
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letének 16. pontjában is, ahol még egyértelműbben körvonalazták a delegációk 
jogosítványát: „a brit és a francia vezérkar képviselőit azért küldték Moszkvába, 
hogy technikai tárgyalásokat folytassanak a szovjet vezérkarral.”698 Ez azt jelen-
tette, s ezt még több helyen más-más megfogalmazásban leszögezték, hogy vilá-
gos legyen a delegációk vezetői számára: nem írhatnak alá semmiféle egyezményt 
kormányaik előzetes hozzájárulása nélkül. Vagyis a tárgyalások eredményessége 
nem a delegációktól függött, ilyen felhatalmazással elutazásukkor nem rendel-
keztek. 

A tárgyalások célja a szerződés előkészítése volt. A delegáció nem volt köny-
nyű helyzetben, mert az instrukciókban még arra sincs utalás, melyek azok a kö-
vetelmények, feltételek, amelyek teljesülése esetén a megegyezés létrejöhet. Az 
instrukció összeállítói ezt úgy igyekeztek áthidalni, hogy a kormány álláspont-
ját ismertették: „A Brit Kormány nem hajlandó olyan megállapodásokat kötni, 
amelyek minden körülmények között megkötnék a kezét.”699 Vagyis, az előké-
szítő tárgyalásoknak célja olyan háromoldalú egyeztetett javaslat, amely vázolja 
azokat a „körülményeket”, amelyek között a felelősségvállalás létrejöhet.

A fő tényezők, amelyek meghatározták a helyzetet – a dokumentum szerint, 
és a valóságban is -, a közvetlen német támadásnak kitett lengyel, a román és a 
balti államok voltak. Itt megjegyezték, hogy a Szovjetuniónak érdeke, hogy ezen 
államok megtámadása esetén a segítségükre siessen, mert különben „közös ha-
tára lesz” az agresszorral. Számítanak arra, hogy a tárgyalások folyamán a szov-
jetek azzal a kéréssel fognak fordulni a delegációhoz, hogy segítsék a kapcsolato-
kat ezekkel az államokkal, vezérkaraikkal. Az utasítás: ezekben az esetekben ne 
nyilatkozzanak. Külön kiemelik: „A delegáció nem tárgyalhat a Balti-államok 
védelméről, amíg sem Franciaország, sem Nagy-Britannia nem nyújt garanciát 
ezen országoknak, s amennyiben [az oroszok] ezt kérik, úgy instrukciókat kell 
kérniük.”700

E szigorú kikötések meglehetősen szokatlanok volt ezekben az években. A ha-
sonló esetekben más volt az eljárás. A tárgyalással megbízottak rendelkeztek fel-
hatalmazással a tervezett, s előtte előkészített szerződés aláírására. A szerződés 
ratifi kálásra ezt követően került sor – a francia szovjet esetében majd egy évvel 
később. Kivéve, ha a delegáció, illetve tárgyalással megbízott képviselő egy azon-

698 „ ...are being sent to Moscow to initiate technical conversations with the Soviet General 
Staff .”   Uo. 782.

699 Uo. 763.
700 Uo. 764.
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nal hatályba lépő szerződés aláírásához eleve megkapta a felhatalmazást. Ilyen 
volt legutóbb minden lényeges szerződés: a Ribbentrop  és Samuel Hoare  által 
aláírt fl ottaegyezmény, valamint a legutóbbi, a Müncheni szerződés. Igaz, ezek-
ben az esetekben egyrészt a legmagasabb, illetve magas szintű volt a delegáció, 
valamint előzetes felhatalmazással is rendelkeztek, ha nem is formálisan.

A delegációk lehetőségei így igen korlátozottak voltak, azonban tagjai, s a de-
legációk vezetői tisztában voltak a helyzet súlyosságával, s ennek megfelelően 
igyekeztek végezni feladatukat. 

A két delegáció azonban nem volt egyenrangú, amit világosan megfogalmaz-
tak a brit külügyminisztériumban: „Amennyiben fontos pontokban nézetelté-
rések keletkeznek a két delegáció között, akkor az Egyesült Királyság delegáció-
jának a Hadvezetéshez (Chiefs of Staff ) kell fordulnia. Ennek az intenciónak az 
alapján kell egységesen dolgoznia a két delegációnak, de saját nevükben nyilat-
kozzanak.”701 Ami egyben azt is jelentette, hogy a „kézikönyvben” megjelöltek 
a franciákra is vonatkoznak, bár nincs utalás arra, hogy azt korábban egyeztet-
ték volna velük. Amint később kiderült, a különbségek már a tárgyalások elején 
megjelentek. 

Az első rész végén mintegy kiemelve azt hangsúlyozzák, hogy a „fenti és más 
nehézségek ellenére is van jele annak, hogy az oroszok valóban szeretnék mind 
a politikai, mind a katonai megállapodások megkötését. A delegációnak arról 
kell meggyőznie az oroszokat, hogy kétfrontos háború szükséges Németország 
legyőzéséhez.” Ennek során azonban „a delegációnak el kell kerülnie saját ne-
hézségeink tárgyalását, inkább nagy vonalakban be kell mutatni a francia-brit 
akció várható eredményeit a nyugati fronton, a tengeren és a levegőben, nem 
kitérve a részletekre.”702

A tárgyalások stratégiája

A dokumentum terjedelmesebb, 14 fejezetből álló második része a „stratégiai 
megjegyzés” (Strategical Note) címet viseli. Kiindulópontként bemutatja, hogy 
a külügyminisztérium várakozása szerint a „közeljövőben az európai háború-
ban” az erők milyen csoportosulásaival lehet számolni. E sorokból is az derül ki, 
hogy a tárgyalásokat az elemzők már nem a háború elkerülése érdekében tartják 

701 „the two Delegations shall work  as one in all but name.” DBFP S. 3. VI. 762. 
702 „…they should avoid labouring our own diffi  culties”. Uo. 764.
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szükségesnek, a háború kirobbanását már tényként kezelik. Ennek alfejezete a 
politikai jegyzet, amelyben, a címmel ellentétben azt vázolják, kiket tekintsenek a 
lehetséges szövetségeseknek, semlegeseknek, illetve ellenségnek a háborúban.

Szövetségesnek tekintik a csoportosításban a Szovjetuniót, az Egyesült Ki-
rályságot a domíniumokkal, Franciaországot, Egyiptomot, Irakot, Portugáliát, 
Lengyelországot, Törökországot (hozzátéve, nem feltétlenül, de bizonyosan, 
amennyiben Olaszország ellenség lesz). 

A semlegesek sora a hosszabb. Első 
csoportjukba sorolják azokat, amelyek 
a szövetségesek felé hajlanak (Pro-Aly-
ly). Elsőnek az Egyesült Államokat em-
líti, hozzátéve, hogy „nem kizárt, hogy 
bizonyos fázisban a mi oldalunkon” lép 
be a háborúba. Majd következik Hollan-
dia, Belgium, Jugoszlávia, Románia, Gö-
rögország és a Skandináv-államok – attól 
függően, hogy belekeverednek-e a hábo-
rúba, illetve a skandinávok esetében, ha 
nem kényszerülnek a Németország szá-
mára kedvező semlegességre.

A Németország felé hajló semlegesek 
(Pro-Enemy) között sorolja fel feltéte-
lekkel Spanyolországot, Bulgáriát és Ma-
gyarországot, amely utóbbi „amíg csak 
lehet igyekezhet ellenállni a német nyo-
másnak.” (Dr. Seuss)

Az ellenségek között említi Németországot, Olaszország, Japánt, az utóbbi 
kettőnél jelezve, nem jönnek számításba feltétlenül a háború első szakaszában. 
Bulgária abban az esetben kerül e csoportba, ha Románia és Görögország is Né-
metország oldalán lép be a háborúba. „Magyarország hasonlóképpen így tehet, 
amennyiben Németország hadba lép Romániával együtt.”703

Végül kérik, hogy a delegáció érdeklődje meg „az oroszok vezérkar vélemé-
nyét” e csoportosításról.

703 DBFP S. 3. VI. 765.

„Minő nyugalom! Semmi esélye a fertőzésnek. 
Milyen szerencse, hogy külön ágyunk van! 

Sztalinitisz, Hitleritisz, villám(háború) himlő, 
náci láz, fasiszta láz és olasz mumpsz. 

(Dr. Seuss)
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Milyen lesz a háború?

A tematikusan tagolt további alfejezetekben felmérik a háború kirobbanásá-
nak pillanatában rendelkezésre álló erőket, másrészt a háború várható jellegét, az 
egyes háborúzó hatalmak egymáshoz való viszonyát – különös fi gyelmet fordítva 
a szovjet és a lengyel, valamint a szovjet és román kapcsolatokra, illetve „a Szov-
jetunióval határos” államokra, a balti mellett az attól északra levő területekre.

A háborúban számítanak a totális hadviselésre, beleértve a gáztámadásokat 
is. Akárcsak az előző tárgyalásoknál a britek különösen tartanak légi támadá-
soktól. Ezért külön hangsúlyozzák, hogy a „Szovjetunióra nyomást kell gyako-
rolnunk” a légi háborúban „a mi politikánk” támogatására, amelynek lényege, 
hogy „nem kezdeményezünk légi akciókat még a szó leszorosabb értelmében 
vett tisztán katonai objektumok ellen sem”, illetve „amennyire az lehetséges 
olyan tárgyakra korlátozzuk a támadást, ahol elkerülhetők a civil áldozatok.”704

A stratégiai előnyök közül elsőnek a kétfrontos háborút említik, amelyre sor 
kerül a lengyel és a román szövetséggel. Ez után számolnak az „orosz hadsereg-
gel és hadianyagokkal” a háború első szakaszában – később említik, a közvetlen 
katonai segítségre a Szovjetunió részéről ebben az első szakaszban nem számíta-
nak. Azonban a szovjet hadsereggel a németeknek „igen komoly nehézségekkel 
kell számolniuk Keleten: „A front mélysége ebben az esetben teljesen bizony-
talanná válik, és nem remélhetnek keleten támogatást Románia, valamint Len-
gyelország nagy részének katonai megszállásától.”

Oroszországnak viszont előnyös ez a szövetségi rendszer, mert Románia ás 
Lengyelország ütköző államok közte és Németország között. Viszont azzal szá-
molnak, hogy amint a német front közeledik Ukrajnához ez a helyzet meg fog 
változni, az oroszoknak kedvezőtlenebbé válik.

A hadműveletek lehetséges irányánál említik meg, hogy a kezdeti szakaszban 
nem tartják lehetségesnek a szovjet támogatást Lengyelország és Románia há-
borújában. Ezért „meg kell vitatni” az oroszokkal általában a tengeri hadműve-
leteket – itt a Balti-tengertől Murmanszkig elemzik a lehetőségeket, a brit segít-
séget Oroszországnak. 

A légi „aspektusokat” röviden vázolják, a két lehetőséget fi gyelembe véve: 
amennyiben Németország keleten támad és nyugaton védekezik, illetve fordítva. 
Úgy vélik, hogy a német bombázók fő feladata a szárazföldi csapatok hadműve-

704 Uo. 766.
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leteinek támogatás lesz. Azonban amennyiben a támadás fő iránya a nyugat lesz 
a német légi támadások fő célja nagy valószínűséggel Nagy-Britannia lesz.

A dokumentumban ezt követően röviden áttekintették azokat a hadserege-
ket, amelyekkel a háború kirobbanásakor számolhattak – mindkét oldalon. A 
következő tematikus fejezetekben a kép kiegészült. Itt mindössze két sorban 
említették, hogy francia részről 86 hadosztállyal lehet számolni a háború első 
hónapjaiban, s „ehhez jön a relatíve erős haderő Észak-Afrikából.”

Valamivel bővebb a brit hadsereggel foglalkozó rész. Közlik, hogy „eddig Bri-
tannia a fegyverkezés maximumát a tengeren és a légierőnél teljesítette, és csak 
legutóbb döntött nagy szárazföldi erő létrehozása mellett. A jelenleg javasolt cél 
16 hadosztály felszerelése, amely alkalmas lesz bevetésre a háború korai szaka-
szában, majd végül további 16 hadosztály.” Megjegyzik „A program még nem 
állt össze (not yet complet),” de már megtették a lépéseket annak érdekében, 
hogy amilyen gyorsan csak lehet azt megvalósítsák.705

A lengyel haderő ismertetése a legrészletesebb. Bevezetőben felhívják a de-
legáció fi gyelmét arra, hogy „nagy óvatosságot igényel” a tárgyalások során, 
milyen információkat adnak át az oroszoknak a lengyel haderő állapotáról, 
akik „minket bizalmukba fogadtak”. (Itt Ironside  tábornok látogatására történt 
célzás, amiről a delegációból Heywood  tábornoknak bizonyosan pontos infor-
mációi voltak.) Amit láttak: a lengyel hadsereg 30 aktív és 10 tartalékos gya-
logos hadosztályból, valamint 4 kisegítő hadosztályból áll. Ebből 11 lovas és 1 
motorizált brigád, 58 önálló gyalogos zászlóalj, 20 könnyű harckocsi egység, 9 
nehéz harckocsi egység, 38 önálló egységben tűzérség és légvédelmi ágyúk. Eh-
hez járul még 60 000 kiképzett tartalékos. Ez utóbbiak nem alkalmasak a friss 
erőként bevezetésre, mivel nincs felszerelésük. Majd a kritikus megjegyzések: a 
légvédelem alkalmatlan, a szállítást lófogatok biztosítják, ami sebezhető a légi és 
gáztámadások esetén.706 

A román hadsereget nem tartják jelentős erőnek – 3 lovas és 22 gyalogos ha-
dosztállyal, és 3 vegyes hegyi hadosztállyal számolnak. A háború első két hó-
napjában ez kiegészülhet néhány „másodosztályú hadosztállyal.” E mellett be-
vethető a mintegy 50 000 fős határőrség, illetve elláthat feladatokat a 30 500 fős 
rendőrség. Megjegyzik, Románia rá van szorulva a harckocsik külföldről impor-
tálására. A jelenlegi páncélos egységek még a bolgárokénál is gyengébbek. Ér-

705 Uo. 769.
706 Uo. S. 3. VI. 769.
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dekes lenne tudni, hogy vélekednek minderről a szovjetek – írják, megszólítva a 
delegációt.707

A szovjet haderőnél a háború első szakaszában a nyugati fronton a Kö-
zép-Oroszországban állomásozó 82 hadosztállyal számolnak, ebből 20 lovas, 
42 gyalogos hadosztályra (később: 100-110), 3 könnyű páncélos hadosztály 
(később 4), 17 gépesített és harckocsizó hadosztály. A részleteket a dokumen-
tum terjedelmesebb II. mellékletében közlik, amit a hadsereg vezérkarát lefeje-
ző, 1938-1939-ben Sztálin  parancsára végrehajtott tisztogatásokkal kezd: „Elő-
ször, alig kétséges, hogy az Orosz Hadsereg megszenvedte az újabb tisztogatást 
(recent purge).” Másodsorban a hadsereg „összlétszáma” kétséges, az adatok a 
papíron és valóságban nem egyezhetnek. Harmadszor, a szóba jöhető országok 
„nem szívesen látnák” a szovjet hadsereget, másrészt a szovjetek sem szívesen 
vinnék a hadsereget olyan országba, ahol „burzsoá hatások” érnék. Áttekintik 
a haditengerészetet – a balti, északi (Murmanszk) és fekete-tengeri fl otta egy-
ségeit, majd a fekete tengeri kikötőkre és az ott állomásozó hajókra lebontva. 
A szárazföldi hadsereget igen részletesen a melléklet 14-28, a légierőt a 29-34 
pontjában708 mutatják be.709 

A Wehrmachtról nincs külön melléklet, az áttekintés rövid, a későbbi tema-
tikáknál azonban található kiegészítés. A háború kirobbanásakor Németország 
120-130 hadosztályt vethet be. Ezek 2/3-át a legmodernebb fegyverekkel és fel-
szerelésekkel látták el. Megjegyzik, hogy a Csehszlovákiában megszerzett fegy-
verek mintegy 40 hadosztály felfegyverzését tették lehetővé. (Ennek részletezése 
itt nem található, nyilván mert ismert volt: Hitler  a Reichstagban elmondott be-
széde szerint a németek zsákmánya 2 175 ágyú, 469 harckocsi, 500 légvédelmi 
ágyú, 43 000 gépfegyver 1 090 000 puska, 114 000 pisztoly, mintegy egy milliárd 
lőszer és hárommillió légvédelmi lövedék.  Ez a mennyiség mintegy 50%-a volt 
annak, amivel akkor a Wehrmacht rendelkezett.710)

Külön alfejezetben foglalkoznak a Wehrmachtnak a Románia és Lengyelor-
szág elleni támadásában számításba vehető erőivel, valamint e támadások idején 

707 Uo. VI. 770.  
708 A dokumentumban az elejétől folyamatosan, 1-től -117-ig számozzák az egyes témákat – 

az utolsó a meteorológiai információk átadásáról szól. Uo. 779.  
709 Uo. 782-788.
710 U.S. War Department, (1945). Chapter I: Th e German Military System. Handbook on Ger-

man Military Forces, 15 March 1945, Technical Manual TM-E 30-451. http://www.ibiblio.org/
hyperwar/Germany/HB/HB-1.html 
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nyugati fronton tartott hadosztályok számával, illetve a tartalékokkal. A táma-
dást nem egyszerre képzelték el. A Románia elleni támadáskor 20-25 német ha-
dosztállyal számoltak, amikor a lengyel fronton 30 hadosztály, a nyugati fronton 
40 hadosztály lesz védelemben, illetve 25-30 hadosztály tartalékban. Ugyan ez 
egy Lengyelország megtámadásakor 60 támadó hadosztály, védelemre a Román 
fronton 10-15, a nyugati fronton 40, tartalékban 10-15 hadosztály szerepel, je-
lezve, hogy a bizonytalansági tényezők jelentősek.

Szintén külön tárgyalják azt a helyzetet, amikor a németek először nyugat felé 
támadnak: „E megfontolások alapján Németország 31-35 hadosztályt hagyhat a 
Keleti és a Déli frontok védelmére. Amennyiben még 10 hadosztályt a központi 
tartalékba helyez, úgy mintegy 75-85 hadosztályt tud bevetni a Nyugat megtá-
madására, valamint nem több mint 14 nem harcoló, különféle ellátó egységet.711

A magyar hadsereggel a dokumentum 54. pontjában foglalkoznak. Ismerte-
tik, hogy a „lengyelek azt állítják, Magyarország nem fog csatlakozni Német-
országhoz, s nem fog átengedni területén német csapatokat. Ezzel a vélemény-
nyel nem értünk egyet, és úgy véljük, hogy Magyarország be fogja vetni erőit 
a tengely-hatalmak oldalán az első fázisban, amennyiben Románia hadbalép. 
Amennyiben ez így történik, akkor Magyarország az első időben 14-21 hadosz-
tályt tud a frontra küldeni. A magyar hadsereg hatékonysága alacsony, még 
nincs felszerelve a szükséges modern fegyverekkel.” 
Majd ismét megjegyzés a delegációhoz: „Erről az oro-
szok véleményét szeretnénk tudni.”712

Az utasítások III. része „Összefoglaló a viták so-
rán felmerülhető pontokról”. A bevezetőben: „Míg a 
delegáció fő feladata, hogy megalkosson egy katonai 
konvenciót a legszélesebb értelemben, a megbeszé-
lések vezethetnek a haditervekre vonatkozó katonai 
témákban információk cseréjére.” Majd következnek 
a kérdések hosszú sora, amely megválaszolását vár-
ják a szovjet vezérkartól: kikre számíthat szomszédai 
közül a Szovjetunió szövetségesként, milyen elkép-
zelései vanna az orosz vezérkarnak egy Németország 
és Olaszország elleni háború esetén, milyen a tengeri, 

711 DBFP S. 3. VI. 774.
712 Uo. VI. 771.
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szárazföldi és légi együttműködésről, a kétfrontos háborúról egy nyugat elleni, 
illetve egy keleti német fő támadási irány esetén, s az utolsó kérdéscsoport: mit 
kíván tenni a Szovjetunió az agresszor elleni összefogás erősítése érdekében. 
Ezen utóbbi kérdések között a 101. pont: „Milyen fegyvereket, nyersanyagokat 
kész szállítani a Szovjetunió a háborút megelőzően és a háborúban Lengyelor-
szágnak.”

Az együttműködésre vonatkozó kérdés: „Mi a javaslata az orosz vezérkarnak 
a szövetséges vezérkarok közötti együttműködésre a háborúban? Beleegyezik-e 
missziók cseréjében?”713

A 106. pontban annak tisztázását kérik a delegációtól, hogy „a rendelkezésre 
álló orosz légierő hány százalékát tudják bevetni Lengyelországban levő repü-
lőterekről?” Az utolsó, a 117. pont a meteorológiáról szól. Ebben megállapítják, 
hogy a meteorológiai információk cseréje „előnyösebb a Szovjetunió számára, 
mint számunkra, mivel az időjárás fő mozgása Nyugatról halad Kelet felé, amit 
valószínűleg fel fog vetni a szovjet delegáció.” Itt megjegyzik, hogy ennek kü-
lönösen akkor lesz jelentősége, ha „bombázóink előretolt bázisokat használnak 
Lengyelországban.”714

Az utasítás négy melléklete 

Az első mellékletben áttekintik a tárgyalások előzményeit 1939. március 17-től 
a július 25-i döntésig. A tárgyalások „azonnali” megkezdésénél megemlítik a 
román fi gyelmeztetést a német támadás veszélyéről. Itt is hangsúlyozzák, hogy 
a tárgyalások technikai jellegűek, vagyis nem szerződés kötése a cél. Majd köz-
lik a legfontosabbakat. „A tárgyalások folyamán Őfelsége kormánya a követke-
zőkben engedett a szovjet kormánynak”: 1. a balti államokra vonatkozóan, 2. 
Hollandia és Svájc esetében,715 3. az indirekt agresszióval kapcsolatos megfelelő 
formulában, 4. az aláírók tiltásában a külön fegyverszünet vagy béke kötésére, 5. 
az indirekt agresszió meghatározásának beillesztésében a szerződésbe. 

A szovjet kormány a maga részéről nem tett semmiféle engedményt.”716

713 DBFP S. 3. VI. 777-778.
714 Uo. 779.
715 Itt arról volt szó, hogy a britek azzal indokolták, miért nem kívánják garantálni a balti álla-

mokat, hogy ők sem kérik a Szovjetuniótól Hollandia és Svájc garantálását a szerződésben.
716 DBFP S. 3. VI. 782. Ez valóban így van, ami a brit javaslatokat illeti, viszont a britek sem en-

gedtek: nem támogatták a szovjet javaslatot egy szélesebb nemzetközi konferencia összehívására.
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A II., már említett hosszabb melléklet a szovjet haderő igen részletes bemu-
tatása.

A III. mellékletben áttekintő táblázatot közölnek a légierőkről. Ebből az derül 
ki, hogy az 1939. augusztus 1-jei állapot szerint számbavett brit, francia, lengyel, 
román, szovjet (a Bajkál-tótól nyugatra elhelyezett) állomány a repülőgépek szá-
mában (1750, 1740, 500, 236, 3361) felülmúlja a német és az olasz (4210, 1531) 
légierőt,717 bár máshol jelzik, a szovjet légierő gépeinek jó része elavult, nincs 
megfelelő állapotban, valamint nem rendelkeznek „mobil bázisokkal”, így korlá-
tozott bevetésük külföldi repülőterekről.718

A IV. melléklet három pontjában az „orosz karaktert” mutatják be. „Az oro-
szok gyanakvó természetűek és keményen alkudozók.” Figyelmeztetnek, hogy 
az orosz delegáció információk átadásárat vagy együttműködésre csak „kölcsö-
nöségi alapon” kész, ezért óvakodni kell attól, hogy olyan kérdéseket tegyünk 
fel”, amelyekre nem készültünk megfelelő válaszinformációkkal. Vagyis a kér-
déshez, hogy a lengyeleknek milyen anyagi segítséget nyújtanak, tudnunk kell, 
„mi hasonlóképpen gumi, réz vagy nikkel” szállításainkkal segítjük Oroszorszá-
got. Arra is felhívják a fi gyelmet, hogy az oroszok hajlamosak a túlzásokra, s ezt 
másokról is feltételezik. Ezért javasolják, hogy a tárgyalások során inkább többet 
kérjenek, mint kevesebbet, a kívánt cél elérése érdekében. S itt hozzák a légierők 
példáját: a brit légierő első osztályú gépekkel és nagy tartalékkal rendelkezik, 
míg „az orosz légierő jelentős része lehet bevetésre alkalmatlan, javításban, vagy 
más okból alkalmatlan.”719

A dokumentum és mellékletei lényegében arról szólnak, hogy a háború ki-
robbanásakor csak akkor van esély a német támadás elhárítására, illetve a sike-
res ellentámadásra, ha a francia, a lengyel és a román mellett a szovjet hadse-
reg is azonnal támadásba lendül. Úgy tűnik a leírtakból, hogy olyan háborúra 
számítanak, amelyben Lengyelország megtámadásakor azonnal két- vagy több-
frontos háború alakul ki, ahol a fő erők Nyugaton a Franciaország és Német-
ország közötti fronton harcolnak, Keleten a lengyel hadsereg védekezésre be-
rendezkedve harcol, s támogatást kap a Szovjetuniótól, illetve rajta keresztül a 
szövetségesek anyagi erői is eljutnak hozzá. A Románia elleni esetleges német 
támadást későbbre teszik. Ez a képlet nyomon követhető majd a tárgyalásokon. 

717 DBFP S. 3. VI. 788.
718 Uo. 788. Az utóbbi megjegyzések az oldal 5. lbj-ben.
719 Uo. 789.
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S egy másik is, ami nincs megfogalmazva, de kitűnik a sorokból: a britek csak 
jelentéktelen erőkkel léphetnek be a háborúba, legalábbis az első hónapokban. 
A franciák szintén megkapták a brit dokumentumot, s ez korántsem volt meg-
nyugtató a számukra: a hadviselés fő terhe a dokumentum szerint rájuk hárult 
- Lengyelország és a Szovjetunió mellett. Ezért a francia delegáció a tárgyalások 
első napjától a katonai megállapodás létrehozását tartotta céljának. 

„A mérlegelő medve.” Kezében: „Francia-brit-szovjet tárgyalások.” (Bernard Partridge)
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A brit-francia-szovjet katonai tárgyalások 
Moszkvában, 
1939. augusztus 11.– augusztus 25.

A történeti irodalomban az ebben a két hétben történtekről igen külböző véle-
mények találhatóak – mindenekelőtt a Molotov -Ribbentrop  paktum kapcsán, 
jobbára Sztálin  szerepét elemezve. Mielőtt újabb vihart kavarnék: itt nem pusz-
tán Sztálinról, vagy a brit miniszterelnökről, Neville Chamberlain  felelősségé-
nek a mérlegeléséről, vagy éppen a franciák, a miniszterelnök Édouard Daladier  
és külügyminisztere, Georges Bonnet  vélekedéséről lesz szó, hanem elsősorban 
annak vizsgálatáról, hogy megvoltak-e a feltételei ekkor a brit-francia-szovjet 
katonai szövetségnek. Illetve, ami ezzel szorosan összefüggött, de ma már ke-
véssé ismert720: milyen feltételekkel, és egyáltalán, láttak e lehetőséget a tárgyaló 
felek a háború elkerülésére, illetve a német támadás elhárítására?  Az előbbire 
a  „nemet” leggyakrabban azzal magyarázzák – mint a „reálpolitikát” képviselő 
Henry Kissinger  -, hogy a németek többet ígértek, ezért a „sztálini bazárban” 
ők kapták meg az árut.721 Ami a végeredményt illeti, ez természetesen igaz. De 
hogy volt-e egyáltalán bazár, az már kérdéses. A válaszhoz előbb meg kell vizs-
gálnunk: mi volt a két ajánlat? S valóban volt-e kettő? S azt is, mi volt az áru. Az 
utóbbi lesz az egyszerűbb.

720 A háború kirobbanását közvetlenül követő hetekben megjelent francia dokumentumkö-
tet is csak a francia-német diplomáciai iratokkal foglalkozik, s a rendelkezésre álló terjedelemre 
hivatkozva jelzi előszavában, hogy másra, így a moszkvai tárgyalásokra nem tér ki. Le livre jaune 
Francais. Documents diplomatique 1938-1939. Paris, Imprimierie Nationale, MDCCCCXXXIX. 
V. A kötet a következő évben megjelent németül, angolul és magyarul is – a magyar kiadásból 
viszont már hiányzik a francia előszó, a bevezető, a Münchenhez vezető út 1–11. dokumentumai, 
majd az egész 4. és az 5. fejezet, amelyekben a francia kötet a német-lengyel válságot, Danzigot, 
a lengyel ellenállást és a német propagandát mutatja be. A fejezetek számozása ezért hiányzik, 
viszont a fordító, talán szándékosan, meghagyta a dokumentumok eredeti számozását, amiből a 
hiányok kiderülnek: az 1-11. és a 83-202 közötti számokkal ellátott dokumentumok nem kerültek 
a magyar nyelvű kötetbe. A francia sárga könyv, 270. 

721 Kissinger , 315.
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S még valamit meg kell jegyezni. Az irodalom, de már közvetlenül a hábo-
rút követő elemzések sem tulajdonítanak fontosságot a brit-francia-szovjet tár-
gyalásoknak. Ez részben jogos annyiban, hogy a tárgyalások eredménytelenül 
végződtek. Viszont a katonai szövetség megkötése nem volt eleve kudarcra 
ítélve – francia és szovjet részről bizonyíthatóan nem, de a brit delegáció tagjai 
is reménykedtek London álláspontjának megváltozásában. Ha lehetett is kifogá-
solni a delegációk nem megfelelő - alacsony – szintjét, hosszú utaztatását, főleg 
brit részről a felhatalmazás elmaradását -  Moszkvában már a brit képviselők 
is igyekeztek minden tőlük függő lehetőséget kihasználni a tárgyalások ered-
ményessége érdekében. Egy azonban bizonyos volt: mindhárom delegációban 
tudták, hogy a háború kirobbanásáig már nincs sok idő hátra.

A delegációk megérkeznek

A brit-francia delegáció augusztus 11-én vonattal érkezett Moszkvába, ahol 
„még azon a napon megkezdte munkáját.” Amint arról Roberts  feljegyzésében 
írta: „Őfelsége követe és a brit misszió vezetője szerint a küldöttség fogadtatás 
nagyon kedvező volt, és az első néhány beszélgetésből arra lehetett következtet-
ni, hogy a szovjet katonai tárgyalók valóban készek a megállapodásra.”722

A problémák azonban rögtön jelentkeztek, mégpedig szovjet és francia rész-
ről. A francia követ, Naggiar  1939. augusztus 12-én, a delegációk megérkezé-
sének másnapján írt jelentésében, már beszámolt külügyminiszterének, Bon-
net -nek, hogy a brit delegáció semmiféle felhatalmazásra sem tudott hivatkozni 
Moszkvában – miután az rögtön megérkezésükkor szóba került. Beszámolója 
e mellett ismerteti az ellentéteket, de legalábbis a helyzetértékelések különbö-
zőségét a franciák és a britek között. Ennek első jele volt, hogy míg Doumenc  
kész volt aláírni megállapodást, ezt Drax  nem tehette. Amikor Naggiar  erre rá-
kérdezett Drax  csak felolvasta előtte a Londonban kapott instrukciók részletét, 
„amelyeknek megfelelően ő nem bocsátkozhat konkrét katonai tárgyalásokba, 
míg a paktum politikai része körüli nézeteltérések nem tisztázódnak.” Naggiar  
megjegyzi, hogy ő és a Moszkvában levő francia diplomaták úgy vélik: „az ad-
mirális instrukciói ellentmondanak a három kormány megállapodásának (ka-
tonai tárgyalásokat folytatni egyidejűleg a továbbiakat rendező politikai tárgya-

722 „… the Soviet military negatiators were really out for business.” DBFP S. 3. VII. 558.
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lásokkal723). Továbbá nagyon veszélyeztethetik [a megállapodást], hacsak a brit 
kormány nem akarja semmissé tenni a már elért oly fontos eredményeket, és 
titokban nem a tárgyalások kudarcát kívánja, amelyek sikerében a nyilvánosság 
előtt reménykedik. Elképesztő elképzelés, amely Neville Chamberlainre vall.”724 
Az oroszok, folytatja Naggiar  „azt gondolják, hogy kompromittálni akarjuk őket 
[…] Németország előtt, hogy missziót küldünk, és ugyanakkor elutasítjuk a ka-
tonai megállapodást, amely bármennyire is gondosan lett kidogozva, így semmi 
gyakorlati erővel nem bír.” Naggiar , megnevezve a francia delegációt és Dou-
menc -t ezen a helyen írja: „Nem kételkedem abban, hogy […]725 az admirálist 
[Drax ] szuverenitása és hazafi sága a jobb döntés elfogadására ösztönzi, ellentét-
be a számára adott instrukciókkal.”726

A tárgyalás első napja – 1939. augusztus 12.

A delegációk teljes létszámban képviseltették magukat a tárgyalások első ülésén. 
A brit delegációt vezető Drax  mellett kilenc fő jelent meg, közülük fontos sze-

repet töltött be a légi marsall Charles Burnett , a harmadiknak említett Heywood , 
valamint Francis Henry Norman Davidson ezredes – az utóbbi kettő a katonai 
elhárítástól. A fegyvernemektől A. C. Collier  a légierőtől – egyébként 1919-ben 
részt vett az Oroszország elleni intervencióban -, B. I. Robertshaw parancsnok 
a haditengerészettől (később vice admirális), T. A. H. Coltman  kapitány, varsói 
katonai attasé, valamint még három attasé: H. Clanchy  a haditengerészettől, R. 
C. Firebrace  őrnagy és C. Hallawell  a légierőtől.

A francia delegáció727 vezetője Doumenc 728 volt, mellette szintén kilenec 
katona: Martial Valin  a légierő tábornoka (később De Gaule  mellett harcol), 

723 „(négociations militaires á poursuivre simultanément avec ce qui reste á regler dans la né-
gociation politiques).”  Documents diplomatiques français 1932-1939. 2 serie, 1936-1939. Paris, 
Imprimerie Nationale, 1984. (a továbbikban: DDF) Tome, XVII. 870.

724 „Hypothése invraisemblable, étant donné le caractére de M. Neville Chamberlain .” DDF, uo. 
725 A kihagyásokat jelző „…” az eredeti dokumentumban található.
726 DDF 871.
727 A tárgyalás első napja hiányzik a francia dokumentumkötetből, amit jeleznek lábjegyzet-

ben. DDF XVIII. 549.
728 Joseph Edouard Aimé Doumenc  (1880-1948) akárcsak Drax , fi atal korától katonai isko-

lákba járt, végigharcolta az első világháborút, 1938-ban lett a Legfelsőbb Haditanács (Conseil 
supérieur de la guerre) tagja, 1939-ben léptették elő hadseregtábornokká. Ezt követően nevez-
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Willaume  korvettkapitány, Krebs  parancsnok,729 André Beaufre  kapitány a ve-
zérkartól (elhárítás, majd ő is De Gaule  oldalán), Sovisch  kapitány, és katonai 
attasék: Palasse  tábornok, Abraham  korvett kapitány, Luget  alezredes.

A szovjet delegáció vezetője Vorosilov  marsall, tagjai Borisz Mihajlovics 
Saposnyikov  I. osztályú hadseregparancsnok (komandarm), Kuznyecov  II. osztá-
lyú fl ottaparancsnok, Alekszandr Dmitrijevics Loktyionov  II. osztályú hadsereg-
parancsnok és Ivan Vasziljevics Szmorogyinov , a vezérkari főnök (Saposnyikov ) 
helyettese, I. Ponomarjov  hadmérnök, Turin  százados, valamint a jegyzőkönyv-
vezető (gyorsíró) Katancsev  hadsereg komisszár.730

Mindhárom delegációban voltak magasrangú és értő katonák, de a brit és a 
francia küldöttség nem reprezentálta a vezérkarokat – ellentétben a szovjettel, 
ahol Vorosilov  hadügyminiszter (és Sztálinnak ekkor Molotov  mellett legköz-
vetlenebb embere), Saposnyikov  pedig a vezérkar „mogulja”, vezetője nemzet-
közileg is jegyzett teoretikus volt. 

E diplomáciai szempontból különösen kifogásolt helyzet azonban nem be-
folyásolta a tárgyalások megtartását, sőt Voroilov miután kiderült, hogy csak 
a francia delegáció rendelkezik felhatalmazással és Drax  nem tud bemutatni 
hasonló dokumentumot, megjegyzés nélkül nyitotta meg az első ülést. A do-
kumentumokból az is megállapítható, hogy megbeszéléseken végig szakszerűek 
voltak és udvarias légkörben folytak. 

Már az első napon bebizonyosodott, hogy a francia követ, Naggiar  aggo-
dalmai nem voltak alaptalanok. Bár a delegációk hamar megállapodtak – ek-
kor már közös megegyezéssel Vorosilov  elnökölt – minden formalitásban, így 

ték ki a francia delegáció élére. http://www.histoquiz-contemporain.com/forum/viewtopic.
php?f=68&t=1177

729 Nagy valószínűséggel Louis Krebs , a világhírű, hajó, léghajó, tengeralattjáró Arthur Krebs 
fi a, szintén hajózó, később a francia ellenállási mozgalom egyik parancsnoka, 1944-ben esett el.

730 DBFP S. 3. VII. 661-562. A tárgyaláson elhangzottakat igyekeztem a lényeges részeken 
a felszólaló, illetve az aznap elnöklő nyelvén készült protokollokból idézni. Úgy tűnik, 
hogy az orosz  és a francia nyelvű dokumentumkötetekben találhatók a legrészletesebb, 
jegyzőkönyv  formátumú feljegyzések, az angol inkább ismertető stílusú és valamivel 
rövidebb. Összevetve a forrásokat nem találtam lényeges tartalmi eltérést, de hiányokat igen – 
értelemszerűen a rövidebb angolnál. Illetve az orosz kötetben, ahol az első nap jegyzőkönyvében 
mellőzték a szovjet delegáció egyes tagjainak felsorolását. (Документы и материалы II. 212.) –  
A. D. Loktyionovot 1941-ben Sztálin  agyonlövette. Viszont az 1981-es kiadásban már ott a névsor 
– nem a  jegyzőkönyvben, hanem Vorosilov  meghatalmázásában. Документы и материалы 
1981. II. 200. A német kötetben (Ursachen, XIII. 422-430.) az orosz jegyzőkönyvből közölnek 
részletet, másik forrásból.
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a tárgyalások titkosságában, minden delegáció saját nyelvén vezessen jegyző-
könyvet, illetve a sajtóközlemények közös jóváhagyásában rövid konzultációk 
után megegyeztek731, azonban amikor a meghatalmazásokra került sor kezdőd-
tek a problémák. Elsőnek Vorosilov  olvasta fel meghatalmazását kormányától, 
amelyben felhatalmazták a tárgyalások folytatására valamint „a katonai meg-
állapodás (konvenció) aláírására Anglia, Franciaország és a Szovjetunió kato-
nai védelmének megszervezéséről egy európai agresszor ellen.”732 Vorosilov  
után Doumenc  előbb jelezte meghatalmazását, majd felolvasta dokumentumát, 
amelyben kormánya „felhatalmazza őt, hogy a szovjet hadvezetés vezérkarával 
minden kérdésben megállapodjon a két ország fegyveres erőinek együttműkö-
déséről.”733 Drax  bejelentette: „neki nincs írásbeli felhatalmazása; ő csak a tár-
gyalások folytatására van felhatalmazva, de nincs felhatalmazva paktum (kon-
venció) aláírására.”734 S hozzátette: követsége nyilván értesítette erről a szovjet 
delegációt, de amennyiben az írásbeli meghatalmazás szükséges „a lehetséges 
legrövidebb idő alatt azt beszerzik.” Vorosilov  biztosította, hogy ő nem kételke-
dik a felhatalmazásban, de annak írásbeli formája az ilyen szintű tárgyalásokhoz 
szükséges. Drax  erre azt válaszolta, hogy a szovjet delegáció kellemes helyzetben 
van, mert közvetlenül tud konzultálni kormányával, s ha Londonban folytatnák 
a tárgyalásokat, ez számukra is rendelkezésre állna. Vorosilov  megjegyzése ol-
dotta a hangulatot: egyszerűbb papírokat utaztatni „mint az egész társaságot.”735 
Ez után Drax  megjegyezte, hogy nem tud olyan tárgyalásról, ahol a delegációk 
„fel lettek volna hatalmazva kormányuk nélkül konvenció aláírására – „így volt 
a Törökországgal és Lengyelországgal folytatott tárgyalásinkkal.”736 A felhatal-
mazás ügy ezzel lekerült aznap a napirendről, hogy majd a későbbiekben újra 
előjöjjön: a franciák és a szovjetek, az előbbiek diplomatikusan, az utóbbiak ha-
tározottabban adták Drax  értésére, hogy e felhatalmazás nélkül nem jöhet létre 
a megállapodás – ezt később Drax  is belátta, s kérte felhatalmazását Londontól. 

731 Документы и материалы 1981. II. 213-214.
732 Uo. 200. Az aláíró Molotov  volt a szovjet kormány elnökeként és M. Hlomov a kormány 

ügyvezetője.
733 Uo. 214, 215.
734 Uo. 2014.
735 Uo. 214-215.
736 Uo. 215. Ezt követően vélte szükségesnek Dumenc, hogy felolvassa saját meghatalmazását.
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A tárgyaláson ezek után minden lényeges kérdést felvetettek, s úgy tűnhetett, 
hogy akár gyors megoldás születhet. Vorosilov , mint elnöklő, rögtön a lényegre 
tért: „Rendelkezik-e az angol és a francia misszió a szükséges haditervekkel?” 
Erre Drax  azt válaszolta, hogy ők a szovjetek meghívására érkeztek, „és felté-
telezte, hogy a szovjet küldöttség terjeszti elő tervezetét.”  Majd újabb kérdésre, 
közölte, hogy mivel „a delegáció elutazása sürgető volt, mi nem rendelkezünk 
pontosan kidolgozott tervvel.” Hozzátette, a németek „már 2 millió katonát 
„mobilizáltak és bevetésük augusztus 15-én várható.” Közölte, elsősorban két 
kérdésre kíváncsiak: „1. A Németország elleni lehetséges kétfrontos háborúra. 
2. A Szovjetunió fegyveres erőinek közvetlen kapcsolatára a másik két hatalom-
mal, azaz Angliával és Franciaországgal.”

Molotov  azt javasolta, hogy előbb az angol és a francia haditervet, vagy külön 
a haditerveket tekintsék át, s csak utána a szovjetet. Drax  ezzel egyetértett és 
másnapra ígérte, hogy „nagy vonalaiban bemutatjuk általános céljaink terveze-
tét, amelyeket meg majd meg lehet vitatni.”

Molotov  szerint viszont nem a „célok tervezetét” kell megvitatni: „Célunk 
meghatározott: az Anglia, Franciaország és a Szovjetunió vezette békeszerető 
országok védelme Európában az agresszív blokkal szemben. Ez szerintem a cél, 
és most meg kell vitatni az eszközöket, amelyekkel e célt elérhetjük.”

Ehhez Doumenc  hozzátette: valamennyi erőnket mozgósítanunk kell az „ag-
resszorok blokkjával szemben.” Három alapelvet jelölt meg: „1. Két tartós fron-
tot létrehozását az ellenséggel szemben – keleten és nyugaton; 2. a frontok állan-
dósítását; 3. az ellenséggel szemben valamennyi erő bevetését.” 737 

A tárgyalás második napja – 1939. augusztus 13.

Aznap, mint a későbbiekben is, két ízben ültek tárgyalóasztalhoz a delegáci-
ók, délelőtt és délután. Vorosilov  ismét azt kérte, hogy ne az „alapelvekről és 
a célokról” konzultáljanak, hanem a haditervekről, s végül ebben mind Drax , 
mind pedig Doumenc  beleegyezett. Ekkor szólalt meg Saposnyikov , aki kérte, 
hogy valamennyi fegyvernemet tekintsék át, Drax  viszont javasolta, hogy mi-
vel a szovjet delegációt mindenekelőtt a szárazföldi erők érdeklik, ezzel kezdje 

737 Uo. 217.



1939. augusztus 11.– augusztus 25.

387

Doumenc . Vorosilov  ebbe beleegyezett, de hozzá tette: „Minket az általános terv 
érdekel.”

Dumenc igen részletesen beszámolt a 110 francia hadosztályról, fegyverze-
tükről, a 200 ezer fős Franco  elől evakuált spanyol köztársasági erőkről, akik 
„kérték vegyék be őket a francia hadseregbe.”738 Ismertette a haderő elhelyezke-
dését, mozgathatóságukat, a tartalékokat, a hadiipar lehetőségeit, majd a rátért a 
hadműveleti elképzelésekre. Ebből kiderült, hogy amennyiben a német haderő 
megtámadja Lengyelországot, a franciák mintegy 6 óra alatt képesek felvonulni 
az „események helyszínére”, elfoglalni a helyüket a megerősített körzetekben, a 
tengerig meghosszabbított Maginot-vonalon. Az egész hadsereg mozgósítására 
10 nap kell, 8napon belül a hadsereg 2/3-a, majd 2 nap múlva a teljes állomány 
elfoglalja a helyét. A védelem mélysége 200 kilométer, amely lehetővé teszi, hogy 
a helyzetnek megfelelően átcsoportosítsák a csapatokat. A 110 hadosztályból 90 
könnyen mozgatható, 20 hadosztály Tuniszban és Korzikán, valamint a Magi-
not-vonalban helyezkedik  el. Megerősítette, hogy amennyiben Hitler  Lengyel-
ország ellen vonul, akkor is legalább 40 német hadosztály marad a francia ha-
tárnál. erősített legalább 40 hadosztállyal támadnak. Doumenc  állította, Hitler 
propagandájával ellentétben a Siegfrid-vonal nem áttörhetetlen. Ez egyben azt 
is jelenti, hogy a németeknek a keleti frontról át kell majd csoportosítaniuk ha-
dosztályokat.739

A délutáni ülésen az elnöklő Doumenc  felkérésére Heywood  válaszolt Voro-
silovnak a brit haderőre vonatkozó kérdéseire.  A brit szárazföldi haderő szer-
vezeti felépítéséről és állapotáról közölte, hogy most dolgoznak azon, hogy 16 
hadosztályból a háború első szakaszára ütőképes egységet szervezzenek. Majd 
ismertette, hogy amennyiben „a háború holnap tör ki, úgy a katonák száma nem 
lesz nagy, de ha hat hónap múlva, akkor már erősen megváltozik a helyzet.” Vo-
rosilov  kérdésére, hogy a 16 hadosztály rendelkezésre áll-e a háború kitörése-
kor, Heywood  azt válaszolta: „rövid időn belül.” Majd ismertette, hogy jelenleg 5 
gyalogos és 1 gépesített hadosztályuk teljesen harckész – hozzátéve, hogy ugyan 
ennyi volt az I. világháború kitörésekor is.740

738 Uo. 219-220.
739 Uo. 221-223.
740 Uo. 225.
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Doumenc  ismertette véleményüket Belgium és Svájc védelméről – magukat 
kell védelmezniük. Lengyelország esetében nem tért ki az ország haderejére – a 
kapott „utasítás” értelmében -, csak arról biztosította Vorosilovot, hogy Fran-
ciaország és Lengyelország kölcsönösen mindent meg fog tenni „ami erejükből 
telik.”741

Az olasz hadseregről, illetve háborúba belépésük esélyéről Drax  szólt: nem 
rendelkeznek pontos adatokkal, de a meglevő információkból „számunkra úgy 
tűnik, hogy amennyiben a Szovjetuniónak lesz katonai szerződése a nyugati ha-
talmakkal, úgy kétséges lenne, hogy Olaszország és Németországgal egyidőben 
támadjanak. Továbbá számunkra úgy tűnik ezen értesülésekből, hogy az ilyen 
katonai szerződés megléte esetén Hitler  nem vállalná a háború kockázatát.”  Eh-
hez Doumenc  hozzátette a „szólást: ’Ha békét akarsz, készülj a háborúra’, s ne-
künk a háborúra kell készülnünk.”742

Ezen az ülésen adták a francia és a brit delegációnak a szovjet delegáció által 
ajánlott egyszerű, mindössze két pontból álló paktumtervezetet. 

A szerződés francia tervezete

A tervezet preambulumában tömören foglalják össze: „Tekintettel a jelenlegi 
katonai helyzetre Európában, az egyezmény azokkal a sürgős intézkedéseket 
foglalkozik, amelyeket abban az esetben kell megtenni, ha a háború közeli jö-
vőben kitör.” A két pont sem kevésbé összefogott: „1. A három fél megállapo-
dik abban, hogy a legfontosabb feladat a folyamatos, tartós és állandó front lét-
rehozása Németország keleti, valamint a nyugati határán. 2. A közös ellenség 
katonai cselekményeivel szembeni azonnali fellépés érdekében a három szerző-
dő hatalom egyetért abban, hogy minden haderőnemmel, légi-, szárazföldi- és 
tengeri haderejükkel, és minden ellenséges fronton fellépnek, ahol hatékonyan 
harcolhatnak a német haderő legyőzéséig. Az erők bevetésének módja a megfe-
lelő főparancsnokságok döntésétől függ. A döntéseket egyeztetjük az események 
alakulásának megfelelően, de elsődlegesek a jelen szerződésben meghatározott 
általános célok.”743

741 Uo. 226.
742 Uo. 227.
743 Uo. 229-230, illetve DDF XVII. 554. Az orosz és a francia szöveg nem lényeges szavakban 

eltér egymástól.
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A tárgyalás harmadik napja – 1939. augusztus 14.

A harmadik napon Vorosilov  elnökölt, s tette fel a kérdést: mit tesz Franciaor-
szág és Anglia, amennyiben Németország megtámadja Lengyelországot, vagy Ro-
mániát, vagy mindkettőt, illetve Törökországot. Vagyis a Szovjetunióval határos 
országokat.

Doumenc  közölte, hogy erre „nagyon könnyen tud” válaszolni, mivel Game-
lin  szerint, s ezzel egyetértek mivel „alárendeltje vagyok,” első feladatunk, hogy 
„keményen kitartsunk”, s az említett országoknak is ez a célja. Azonban „mi se-
gítséget nyújtunk nekik, ha azt kérik.”

Vorosilov  itt két kérdést tett fel: mi történik akkor, ha ezek az országok nem 
kérnek segítséget, illetve, ha megadják magukat? 

Doumenc  erre azt válaszolta: „Az nagyon kellemetlen lenne.” Majd hozzátet-
te: „Ebben az esetben Franciaországnak saját frontján annyi erőt tart, amennyit 
elkerülhetetlennek vél.”

Hasonlót kért Doumenc  a szovjetektől. A Keleti front vonalát Doumenc  egy 
térképen mutatta meg, ez azonos volt a Szovjetunió akkori határaival. „Ez az a 
front, amin a németek semmilyen körülmények között sem törhetnek át. És ez 
az a front, ahol a Szovjetunió fegyveres erőinek állomásoznia kell.”

Erre azt válaszolt Vorosilov , hogy „ezt a ’frontot’ a fasiszták soha sem fogják 
átlépni, akár megállapodunk önökkel, akár nem.”744

A következő kérdés az volt, hogy mit várnak el a Szovjetuniótól egy olyan 
esetben, ha Németország nem közvetlenül támadja meg Franciaországot. Ekkor 
Drax  és Doumenc  hosszan egyeztetett, majd Doumenc  válaszolt: Gamelin  terve 
szerint Lengyelország ebben az esetben hadba lép. A szovjetek a tervben megje-
lölt ponton koncentrálódnak – vagyis a szovjet határon -, Gamelin  és Vorosilov  
szoros kapcsolatot tartanak, „hogy ne kerüljön sor szárazföldi műveletekre nem 
megfelelő számú haderővel.” A francia csapatok is a tervben megjelölt állásokat 
foglalják el és „azonnal légitámadásokat intéznek Németország és kommuniká-
ciója ellen, valamint Nyugaton intézkedéseket tesznek jelentős haderő felkészí-
tésével.”

A Keleti fronton, amennyiben Lengyelország és Románia belép a háborúba, 
francia részről minden lehető támogatást megadnak, ami hadseregeik ellátásá-
hoz szükséges, de „Természtesen a Szovjetunió többet tehet ennek érdekében, 

744 Uo. 232.
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mivel a Vörös Hadsereg helyzete kedvezőbb.” Miután a tolmács tisztázta, hogy 
Doumenc  itt arra gondol, hogy földrajzilag van kedvezőbb helyzetben a Vörös 
Hadsereg, Vorosilov  azt válaszolta, saját határaik védelmére jó a helyzetük, de 
„Az ellenség elleni közös harc szempontjából már nem tekinti helyzetüket ilyen 
kedvezőnek.” Doumenc  megmagyarázta, hogy a kedvező helyzetet a légierő el-
helyezkedésére értette, a többiről később kívánnak szólni.

Vorosilov  viszont ezzel a megjegyzésével azt kívánta megtudni, vajon ez 
„kedvező helyzet” jelenti-e, hogy a franciák számolnak a szovjet hadsereg átlé-
pésére lengyel és román területekre.

A fő kérdés

A tárgyaláson ettől kezdve még gyakoribbak a félreértések, amelyek okai jórészt 
a bonyolult és nem kellően egyértelmű megfogalmazások – ez a tolmácsoknak 
okozott nem ritkán nehézséget. Jellemzők voltak a feltett „célravezető” közelítő, 
többnyire Vorosilov  által alkalmazott kérdések, amelyekkel terelni igyekeztek 
a tárgyaló partnert az általuk fontosabbnak tartott kérdések felé. Vorosilov  és 
Drax  is alkalmazták a „módszert”, e mellett kérdéseiket általában egyszerűen és 
egyértelműen fogalmazták meg. Doumenc  árnyaltabban fogalmazott, gondosan 
kerülve, vagy kitérve az elutasító válasz elől. 

Az egyetlen, amire Vorosilov  nem akar rátérni a francia és a brit tervek isme-
rete előtt, az a szovjet haditervek bemutatása volt. A briteknél és a franciáknál a 
fő kérdés, amire nem adnak egyenes választ – nem is tehették az „utasítás” sze-
rint -, hogy haditerveikben számolnak-e a szovjet hadsereg átvonulásával lengyel 
és román területeken a két országot ért német támadás esetén. Viszont tudták, 
hogy válaszuk elmaradásából a szovjetek megértik a helyzetet. Később a kérdés 
módosult: tudják-e biztosítani, hogy a lengyelek és a románok beleegyezzenek a 
szovjet csapatok megjelenésébe.

Erre a már két napja kerülgetett kérdésre várt egyenes választ Vorosilov . 
Doumenc  és Drax  konzultációja után ismét Doumenc  válaszolt, igyekezve elke-
rülni a számukra nem lehetséges egyenes választ: arról beszélt, hogy egyetért a 
szovjet csapatok elhelyezésével, s hogy „bevetésük az önök belátása szerint tör-
ténjen.” Majd azt fejtegette, hogy szerintük „a lengyel-román front gyengéje a 
szárnyakon és a csomópontokon van.”

Vorosilov  megismételte kérdését kissé pontosítva: „Én nem beszéltem a szov-
jet erők koncentrációjáról, arról kérdeztem, hogy számít-e a francia és az angol 
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vezérkar csapataink átengedésére Kelet-Poroszország vagy más pontok irányába 
a közös ellenségünk elleni harc érdekében.”

Ismét Doumenc  válaszolt: „Úgy gondolom, marsall úr, hogy Lengyelország 
és Románia imádkozni fognak az önök segítségéért.” 745

   Vorosilov  kétségét fejezte ki az iránt, hogy e két ország kész lenne igénybe 
venni a Szovjetunió segítségét. Nem győzte meg őt Doumnec válasza, megje-
gyezte, hogy kell lenni a brit és a francia tervekben erről elképzelésnek, hiszen 
mindketten ismerik a szovjet-lengyel megnemtámadási szerződést, valamint 
mindketten garantálják Lengyelország és Románia határait. 

Ekkor, a jegyzőkönyv szerint, Drax  és Heywood  hosszan konzultált egymás-
sal, majd Drax  a következőket nyilatkozta: „Amennyiben Lengyelország és Ro-
mánia nem veszi igénybe a Szovjetunió segítségét, úgy rövid időn belül egysze-
rűen német tartományokká válnak, s akkor a Szovjetunió dönti majd el, miként 
járjon el velük szemben. Azonban, másrészt, ha a Szovjetunió, Anglia és Fran-
ciaország szövetségben lesznek, akkor a kérdés, hogy kéri-e Lengyelország és 
Románia a segítséget, teljesen egyértelművé válik.”746 Erre következett Vorosilov  
rövid válasza, amelyhez hasonló már előző nap is elhangzott, és a tárgyalások 
folyamán még többször el fog hangzani: „Megismétlem uraim, hogy ez a kérdés 
a Szovjetunió számára a legfontosabb.”747

Drax  kissé kiegészítve megismételte válaszát: „Még egyszer megismétlem 
válaszunkat. Amennyiben a Szovjetunió, Franciaország és Anglia szövetségesek 
lesznek, úgy ebben az esetben, az én véleményem szerint nem lehet semmiféle 
kétség afelől, hogy Lengyelország és Románia kérni fogják a segítséget. De ez 
az én személyes véleményem, és a pontos válaszért, amely kizárja a kétségeket, 
Lengyelországhoz kell fordulni.”

Újabb hasonló érvelések után szünetet tartottak, majd Vorosilov  még egy-
szer, „világosabban” tette fel a kérdést: nem azt tudakolta, hogy a tervekben 
szerepel-e, hanem hogy „átengedik-e” a szovjet csapatokat a Vilnai-folyosón, 
Galícián át, „használhat-e román területeket, amennyiben az agresszor e déli 
irányban tevékenykedik.”748

745 DDF XVIII. 561.
746 Документы и материалы 1981. II. 234. Ez a rész az angol kötetben hiányzik, a francia 

kötetben szerepel egy jegyzettel, miszerint Vorosilov  nemtetszését fejezte ki. 
747 Uo. 234.
748 Uo. 236.
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Miután új elem a vitában nem jelent meg, az elnöklő Vorosilov  ismertette 
a szovjet delegáció válaszát a Heywood  által előző nap végén felolvasott an-
gol-francia memorandumra. A válasz öt pontjából állt, valamennyi a szovjet 
csapatok Lengyelországon, illetve Románián történő átengedésével foglalko-
zott. Lényegük, hogy a Szovjetunió tiszteletben tartva ezen országok szuvere-
nitását azért fordul Angliához és Franciaországhoz, mivel nekik van védelmi 
szerződésük ezen országokkal, a Szovjetuniónak viszont nincs. Elismerik, hogy 
ez politikai kérdés, de hangsúlyozzák, hogy éppúgy katonai is. Valamint, a rövid 
ötödik pontban: „A szovjet katonai misszió kéri, hogy sürgessék a feltett kérdés-
re Anglia és Franciaország kormányaitól a választ.”749

Intermezzo: Musse tábornok visszatér Varsóba

A 14-i tárgyaláson világossá vált mind Párizsban, mind pedig Londonban, amit 
a lengyel követek jelentéseiből is következett: a megoldás Varsóban van. Már-
cius 15-én ezért Moszkvából Varsóba küldték a francia moszkvai delegációból 
André Beauff re -t, valamint ezen a napon érkezett vissza állomáshelyére Varsó-
ba Felix Musse  tábornok, katonai attasé, akit korábban hazarendelte tájékozta-
tára. A franciákhoz csatlakozott a brit katonai attasé E. R. Sword  alezredes kí-
séretében felkeresték a lengyel vezérkar főnökét Wacław Stachiewicz -et. A kis 
delegáció tudatában volt annak, Hitler  keresi a „rést”, amely alkalmas lehet az 
együttműködés megbontására, s azzal is, hogy „A jelenlegi Moszkvában folyó 
tárgyalások összeomlása a gyengeségnek az a jele lehet, amely döntő tényező 
lehet a háború vagy béke döntésben.” Amint arról Sword  részletesen beszá-
molt Kennard -nak, arról igyekeztek meggyőzni a lengyel vezérkart, közvetítve 
a moszkvai két delegáció kérését, hogy ha nyilvánosan nem is egyeznek bele a 
szovjet csapatok belépésébe lengyel területre, legalább ne válaszoljanak eluta-
sítóan. Amint Sword  fogalmazott: „adjunk lehetőséget a Moszkvában tárgyaló 
delegációnak, hogy szabadon vitassák meg az ezzel kapcsolatos különféle kato-
nai tényezőket, konkrét tervet dolgozzanak ki, amely a lengyel kormányt nem 
kötné annak végleges formája bemutatása előtt.”  Igyekeztek kisebbíteni a len-
gyelek beleegyezésének veszélyeit, érzékeltetve, ilyen egy ilyen terv megvalósu-
lásának csekély a valószínűsége, mivel Moszkvában „a fő politikai kérdésekben 
még nem történt végleges egyetértés.”  Végül sürgették a lengyel vezérkart, hogy 

749 Uo. 238.
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minél hamarabb tegyék meg a lépést, hogy „nyitva maradjon a kapu a jövőbeni 
tárgyalások előtt.” 750

A nagy nyomásnak volt eredménye. A lengyel kormány bár fenntartotta el-
utasító véleményét, de megkezdődhetett egy olyan kompromisszumos meg-
fogalmazás keresése, amely alkalmas lehetett Moszkva számára. Ettől kezdve 
azonban egyre távolodott egymástól a brit és a francia delegáció, pontosabban a 
két kormány véleménye a megegyezés lehetőségéről.

A tárgyalások negyedik napja – 1939. augusztus 15.

A tárgyalások katonai szempontból leginformatívabb napja. Ezen a napon a so-
ros elnök Drax  rövid bevezető után átadta a szót Vorosilovnak, aki közölte: le-
hetségesnek tartja a tárgyalás folytatását, miután az angol és a francia delegáció 
eljuttatták kormányaikhoz a szovjet kérést az átvonulással kapcsolatban.751 Ez 
után kezdték meg a következő napirendet, a keleti frontra vonatkozó szovjet ter-
vek hérim variációjának a bemutatását, amit Borisz Saposnyikov  terjesztett elő.

A szovjet haderőről a tábornok többek között a következő adatokat közöl-
te: 120 gyalogos hadosztály, 16 lovas hadosztály, 5000 nehéz fegyverzet (ebben 
ágyúk és tarackok), 9-10 ezer harckocsi, 5000-5500 harci repülőgép (a támogató 
légierő nélkül), vagyis vadászgépek és bombázók. A „megerősített területek” a 
nyugati határtól, a Jeges-tengertől a Fekete-tengerig terjednek. A hadsereg kon-
centrációja 8-20 napot vesz igénybe. A nyugati front mentén 3-5 sávban és 300 
kilométer mélységben helyezkednek el egységek.752

Saposnyikov  az erők ismertetése után vázolta a hadseregek közötti együtt-
működés tervét három lehetőséggel számolva753:

Az „első variáció” arra vonatkozott, amikor az agresszor megtámadja Fran-
ciaországot és Angliát. Ebben az esetben a Szovjetunió a francia és az angol 
bevetett haderő 70%-val támad. Ehhez azonban biztosítani kell az áthaladást a 

750 DBFP S. 3. VII. 135-136.
751 Ezt kommentálva Bezimenszkij megjegyzi: „Ha a szokásos eljárási normákból indulunk ki, 

Vorosilovnak augusztus 15-én reggelre már éppen elegendő oka volt arra, hogy kitérjen a szovjet 
haditerv ismertetése elől. Bezimenszkij 1977. 84. 

752 Документы и материалы 1981. II. 240.
753 Bezimenszkij szó szerint közli a negyedik nap jegyzőkönyvét, benne a szovjet terveket is. 

Az utóbbiak: Bezimenszkij 1975, 80-83.
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Lengyelországon és Litvánián. Megjelöli a brit-francia fl otta lehetséges feladatait 
a Lamanche-csatorna lezárásától, a Balti-tengeren történő felvonulásig, az el-
foglalandó kikötőket, erődítéseket. Az Északi-tengeren megakadályozni a svéd 
acélszállítást, a lezárni a Szuezi-csatornát és a Dardanellákat. A szovjet fl otta a 
Balti-tengeren a brit és a francia fl ottával együttműködik. Ennek érdekében kér-
ték, hogy a brit fl otta foglaljon el állásokat a Balti-tenger kikötőiben.754

A második változat a Lengyelország és Románia elleni agresszió, ahol e két 
ország minden erejével harcol. Egymást is támogatniuk kell a 90 német hadosz-
tály, valamint a magyarok ellen. Franciaországnak és Angliának „azonnal fel kell 
lépnie és hadat kell üzennie az agresszornak.” A Szovjetunió akkor „vesz részt a 
háborúba, amikor Franciaország és Anglia megállapodik Lengyelországgal, s ha 
lehetséges Litvániával, illetve Romániával csapataink belépéséről – és hadmű-
veleteiről a Vilnai-folyosón, Galicián és Románián keresztül. Ebben az esetben 
a Szovjetunió a francia és az angol haderőnek „a Németországgal szemben köz-
vetlenül” bevetett erőinek 100%-ával lép be a háborúba.

A harmadik variáció, amikor a „fő agresszor Finnország, Észtország és Let-
tország területét használva követi el agresszióját a Szovjetunió ellen.” Ebben az 
esetben a francia és az angol hadseregnek „azonnal be kell lépniük a háború-
ba az agresszor, illetve az agresszorok blokkjával szemben.” Lengyelországnak 
is hadba kell lépnie az Angliával és Franciaországgal kötött szerződésüknek 
megfelelően, valamint át kell engedniük a szovjet csapatokat. A Szovjetunió az 
említett 120 hadosztállyal és erőkkel lép hadba, Franciaország és Anglia ennek 
70%-ával. Amennyiben Románia is belebonyolódik a háborúba, úgy teljes had-
erejével kell részt vennie.

Saposnyikov  beszámolójáról a francia és a brit delegáció egymás közötti rö-
vid eszmecseréjét követően a vitát másnapra halasztották. Ezt követően Drax  
„röviden körvonalazta” az angol-francia hadifl otta terveit, általánosságban is-
mertette a fl otta erőit, amit Willaume  kapitány egészített ki francia részről. Majd 
felajánlották, hogy másnap válaszolnak kérdésekre.755

754 Nem ismert, hogy Churchill  tudott volna erről az ajánlatról, valószínűleg nem. A II. világ-
háborúról írt könyvében azt írta: „A legjobb lehetőség a Balti-tengeren kínálkozott. A brit fl otta 
uralma a Balti-tengeren alighanem döntő előnyt jelentett volna […] Ha a brit fl otta ellenőrzése 
alatt tarthattuk volna a Balti-tengert , ezzel mintegy kezet nyújtottunk volna Oroszországnak, s 
így az egész szovjet politikára és startégiára döntő hatással lehettünk volna.” Churchill  1989. 171. 

755  Документы и материалы 1981. II. .240-243.



1939. augusztus 11.– augusztus 25.

395

A tárgyalások ötödik napja – 1939. augusztus 16.

A tárgyalást Doumnec nyitotta meg, majd Drax  kérésére külön kérdésre megadta 
a szót Heywoodnak , aki arra várt választ, hogy a szovjetek mekkora erőket várnak 
a Balti-tengerre a brit-francia fl ottától, s milyen típusú hajókat. Miután a választ 
erre későbbre halasztották, a napirendre az angol-francia légierő került. Bernett 
marsall számolt be a brit légierő helyzetéről, és terveiről: mintegy 3000-nél több 
repülőről, a havi 700-as gyártásról, valamint a 15 oktató intézményről. Megemlí-
tette, hogy Nagy-Britannia a világháború végén a világ legnagyobb légifl ottájával 
rendelkezett – igaz a 22 ezer repülő nem mindegyike volt alkalmas a felszállásra. 
Valen a francia légierőről beszélt, egyben válaszolva Loktyionov  kérdésére, ami a 
„anyagi rész szervezésére” vonatkozott, ismertette, hogy a vadászgépeknél a tar-
talékot 200%-ban, a többieknél 100%-ban állapították meg. Most 2000 repülővel 
rendelkeznek, amelyek 2/3-a korszerű, a vadászgépek 450-500 km/óra, a bom-
bázók 400-450 km/óra sebességre képesek, hatótávolságuk 800-1000 kilométer, 
100-2500 kilogramm bombaterhet képesek szállítani. 1940-re 3000 első vonalbeli 
repülővel számolnak. Az igen részletes beszámolóban a személyzetről, a tartalé-
kokról, a mozgósításról a szárazföldi repülőterekről és a szolgálati helyzetről is 
igen részletesen szólt. Hangsúlyozta, hogy a bombázásokat „kizárólag katonai cél-
pontok ellen intézik, kerülik a békés lakosságot és a polgári létesítményeket.”

A délutánba nyúló tárgyalás feszültséget hozó napirendje volt a francia delegá-
ció három „elvi” pontjának tervezett vitája – a második nap megállapodtak ugyan-
is abban, hogy nem tartanak ebédszünetet, hanem a 4 órára tervezett egész napi 
időt egyben, szünetekkel, 10 órától tartják. Vorosilov  bár egyetértett a pontokkal, 
lesöpörte a vitára ajánlottakat mondván: „Ezek nem tartalmaznak semmi konkré-
tumot, esetleg valamiféle absztrakt nyilatkozatnak felelhetnek meg.” Doumenc  köz-
bevetette, hogy Vorosilov  „igen szigorú”, amit a marsall elismert: „Két nappal ezelőtt 
Drax  admirális közölte, hogy Németország már 2 millió katonát mozgósított és kész 
támadni augusztus 15-én, vagyis tegnap, egy békeszerető ország ellen. Bár Drax  ad-
mirális jóslata, szerencsére, nem teljesedett be, azonban Európában a feszültségek, a 
politikai helyzet nem mérséklődtek, sőt, ellenkezőleg fokozódtak.”  Amennyiben az 
angol és a francia delegáció „komolyan meg akarják találni az agresszor elleni közös 
cselekvés konkrét lehetőségét, úgy nem vesztegethetjük az időt semmit sem jelentő 
deklarációkkal, a leggyorsabban meg kell oldanunk e fő kérdést.” 

Ez után Vorosilov , Doumenc és Drax  hosszú vitája következett arról, hogy 
miként folytatódjanak a tárgyalások. Abban egyetértettek, hogy folytatni kell, 
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viszont Vorosilov ragaszkodott a brit és a francia kormány válaszához. Hogy az 
mikor érkezik meg arról sem Doumenc , sem pedig Drax  nem rendelkezett in-
formációval: „Nem tudok nyilatkozni arról, mikor jön meg a válasz a kormány-
tól, mivel ez magától a kormánytól függ.”756

A tárgyalások hatodik napja – 1939. augusztus 17.

A nap első napirendjében Loktyionov  számolt be a szovjet légierőről. A fran-
ciákhoz hasonlóan sorolta az adatokat: 5 ezer 5.500 repülőgép, aminek 80%-a 
korszerű, a vadászgépek sebessége 465-575, a bombázóké 560-550 kilométer/
óra, hatótávolságuk 1800-4000 kilométer, 600-2500 kilogramm bombateherrel 
repülhetnek. 1-4 óra alatt harckészek. A bombázásokat az ellenség mélységében 
kívánják végrehajtani, kímélve a békés településeket.

Loktyionov  után az elnöklő Vorosilov  ismertette a szovjet delegáció számára 
az előző ülés végén írásban feltett nyolc kérdést, majd vállalkozott azok megvá-
laszolására. A kérdések érdekesek voltak, válaszok kevésbé. 

Az Olaszországra vonatkozó kérdésre azt válaszolta, hogy Olaszország csak 
Németország mellett léphet háborúba. Arra, hogy mely országok ellen indít há-
borút Németország, Drax -t idézte a 2 milliós mozgósításról, illetve az augusztus 
15-i Lengyelország elleni támadás lehetőségéről – amit Drax  fordítási hibának 
tartott, s állította ő 15-e utánra gondolt. Románia esetében Vorosilov  nem tudta 
megjelölni azokat a térségeket, ahol a szovjet hadsereg megjelenne, mivel „nem 
ismeretes a Románia elleni támadás iránya.” Törökországgal érvényes szerző-
dése van Franciaországnak és Angliának, ha a három hatalom szerződése lét-
rejön, a Szovjetunió is teljesíti feladatát. Az ötödik kérdéstől, amely a lengyel 
hadseregnek nyújtandó vasúti szállításokról szól, egészen a nyolcadikig, ahol az 
olajszállítások szerepeltek mindenhol arra hivatkozott, hogy azok a szerződés 
aláírásától függenek. Még egy rövid válasz volt hátra a Balti-fl ottáról, amire N. 
G. Kuznyecov  válaszolt: a meghívandó brit és francia egyesített fl otta hajótípusai 
a feladattól fognak függeni, amelyeket később állapítanak meg.757 

756 Uo. 264-265.
757 Gunnar Åselius  monográfi ájában feltételezi, hogy a szovjetek célja a brit és a francia fl otta 

meghívásával az volt, hogy hajói szabadon léphessenek be a balti- és fi nn vizekre. E valószínű fel-
tételezést viszont azzal próbálja bizonyítani, hogy Saposnyikov  nem tudott válaszolni arra a kér-
désre, hogy milyen hajótípusokra gondolnak. A választ nem Saposnyikov , hanem Kuznycov adta, 
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Vorosilov  viszont megállapította, hogy ezzel a napirendek – és nyilván a 
résztvevők is – kimerültek, s csak az maradt hátra, hogy megállapodjanak a kö-
vetkező találkozóban. Vorosilov  úgy gondolta, hogy ne állapodjanak meg idő-
pontban, az tegyék függővé a kormányok válaszának megérkezésétől. Doumenc  
további tárgyalásokat javasolt, Bernet és Heywood  is kérdések megbeszélését 
pártolta. Vorosilov  viszont kijelentette: „A szovjet delegáció úgy véli, hogy amíg 
nem kap választ az általa feltett kérdésre, be kell rekeszteni tanácskozásunk 
munkáját.” Kenyértörésre azonban nem került sor.

Drax , Doumenc  és Heywood  hosszabb konzultációja után Drax  tett javasla-
tot: folytassák a munkát augusztus 20-án, vagy 21-én. Újabb vita után Vorosilov  
végül elfogadta Drax  javaslatát a 21-i időpontról, azzal, hogy amennyiben a kor-
mányok válasza megérkezik akár rögtön folytathatják a munkát.758 

A tárgyalások hetedik napja – 1939. augusztus 21.

A négynapos szünet után Drax  elnöklésével kezdődött a hosszúra nyúlt tárgya-
lási nap, amely 11 órától este fél 6-ig tartott. Drax  „informálta” a jelenlevőket, 
hogy megérkezett a brit delegáció meghatalmazása, amit felolvastak – a meg-
hatalmazás a tárgyalások folytatására szólt, a szerződés aláírásának lehetőségéről 
nem volt szó benne.

Ezt követően Vorosilov  javasolta, hogy a tárgyalásokat ne 3-4 napra függesz-
szék fel, amit a francia-brit delegáció kért, hanem „jóval hosszabb időre.” Több 
szünettel erről folyta a vita, valamint arról, hogy ne adjanak ki a halasztásról 
sajtóközleményt – az utóbbiban egyetértettek: Drax  javaslatát Doumenc  azzal 
egészítette ki – ezt Heywood  fordította angolra, s rögzítették kézírásban -, hogy 
a közlemény azért sem lenne célszerű, mivel „úgy gondoljuk, a konferencia ha-
marosan folytatni fogja munkáját.”759

s jelezte, hogy konkrét hajótípusok a vállalt feladatoktól fognak függeni (Uo. 300.). A Drax  által 
jelzett kérdéseket az üléshez mellékelt Haditengerészeti kérdések mellékletének elején megismé-
telték (Uo. 303.). A következő ülésen Kuznyecov  nem vett részt, a kérdés nem került napirendre. 
Åselius , Gunnar: Th e Rise and Fall of the Soviet Navy in the Baltic 1921-1941. Frank Kass, Lon-
don-New York, 2005. 163. Azzal az eshetőséggel is számoltak, hogy a balti országok is támadóan 
léphetnek fel a Szovjetunió ellen. Erre azonban a tárgyalásokon csak célzások történtek

758 Документы и материалы 1981. II. 301-303. A jegyzőkönyvhöz csatolták a brit-francia 
delegáció haditengerészeti, illetve hadműveleti kérdéseit. Uo. 303-305.

759 Uo. 323.
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Az ülés további részében Vorosilov  hosszú elemzéséről alakult ki vita. Ebben 
a szovjet delegáció vezetője áttekintette a tárgyalásokat, válaszolni igyekezett a 
felmerült vitakérdésekre. Drax  és Doumenc  viszont újabb kérdéseket kívánt fel-
tenni, illetve ismételt meg korábbiakat. Drax  azt is megállapította, érvelve a tár-
gyalások folytatása mellett, hogy egyetértenek a Saposnyikov  által előterjesztett 
három variációs tervvel, vagyis a szovjet delegáció ezzel szemben tett megállapí-
tásai „félreértéseket tartalmaz véleményünkről.” 

Drax  és Doumenc  egyetértésben érvelt a tárgyalások folytatása mellett, végül 
Vorosilov  nem indokolta újabb érvekkel a halasztást, de megismételte javaslatát, 
hogy ne állapodjanak meg a következő ülés időpontjáról. Saposnyikov  megje-
gyezte, hogy a kérdésekre válaszolni fognak, s „A szovjet delegáció fenntartja jo-
gát, hogy a tárgyalások munkájának folytatásakor a számára szükségesnek ítélt 
kérdéseket feltegye.” Ezzel Drax  egyetértett: „Magától értetődik.”, majd az ülést 
lezárva megjegyezte: „Egyetértek a marsall javaslatával az ülés halasztásáról. de 
ez előtt szeretném a következőket megjegyezni: furcsának tartanám, ha a válasz 
a politikai kérdésre halasztódna.”760

Az elkövetkező eseményekről több beszámoló is rendelkezésre áll, közülük 
a legteljesebb ismertetést a brit delegációban a legjobb elemző munkát végző 
Heywood  tábornok állította össze.

Heywood  tábornok jelentése Moszkvából 

1939. augusztus 23-án a késő esti órákban készült el Moszkvában T. G. G. Hey-
wood  tábornok összefoglaló jelentése.761 A dátumról keletkezésének időpontjá-
ról ismert, hogy ezen a napon Moszkvában nem a brit-francia-szovjet katonai 
szerződést, hanem egy egészen más dokumentumot írt alá a szovjet külügyi nép-
biztos, Vjacseszlav Mihajlovics Molotov  és a német külügyminiszter Joachim 

760 Uo. 327.
761 Ismereteim szerint a dokumentum eddig elkerülte a témát feldolgozók fi gyelmét. Ennek 

oka lehet, hogy a Documents on British Foreig Policy több száz dokumentumot ad közre a témá-
hoz: III. sorozatának VII. kötete tartalmazza a jelentést (604-607.), míg a tárgyalások előkészítő 
és más kapcsolódó anyagai a VI. kötetben találhatóak. Ehhez járul még, hogy sem a hasonló né-
met (Ursachen 13. kötete), sem a két orosz ( Документы и материалы кануна второй мировой 
войны. 1937-1939.), sem a francia  (Documents diplomatiques français 1932-1939. XVIII. kötete) 
nem tartalmazzák Heywood  jelentését.
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von Ribbentrop : a Molotov -Ribbentrop  paktumot. A brit-francia-szovjet szerző-
dés viszont nem került aláírásra. Az események jobb megértéséhez érdemben 
járulhat hozzá a Heywood -jelentés és annak szövegkörnyezete.

Heywood 762 jelentésének címzettje nem a hadügy- vagy a külügyminiszté-
rium volt, hanem a Katonai Műveletek és Hírszerzés (Military Operations and 
Intelligece) igazgatója763. Heywood  ugyanis a brit hírszerzés tábornoka volt, ami-
kor megbízást kapott a részvételre a brit delegációban. Neve, érthető módon, 
nem volt ismert, ellentétben a delegációt vezető Sir Reginald Drax 764 admirálisé-
val. A jegyzőkönyvekből azonban kiderül, hogy Heywood  nem csak a szárazföl-
di brit haderő ismerőjeként volt fontos. A lényegtelenebb: lévén Franciaország-
ban született, tökéletesen beszélt franciául, ami Draxról nem volt elmondható, s 
valószínűleg a francia delegáció vezetője, Aimé Doumenc 765 tábornok sem bírta 
magas szinten az angolt. Így igénybe is vették mindketten Heywood  nyelvtu-
dását. A lényegesebb: tájékozott volt szinte minden felmerülő kérdésben, így a 

762 Th omas George Gordon Heywood  1886-ban született a normandiai partraszállás első cél-
pontjaként megjelölt városban, az 1944-ben szinte földig lerombolt Caen-ben. 1917-ben megkez-
dett hírszerzői pályáját Indiában fejezte be, 1943 augusztusában, repülőgépe lezuhant, ma is az 
Új-Delhiben levő katonai temetőben nyugszik. Kevés információ maradt fenn róla, a legtöbbet 
az 1940-től Special Operations Executive (SOE) elnevezésű, a hírszerzés speciális területét, a né-
met megszállók ellen végrehajtott szabotázs akciókat, illetve az ellenállási mozgalmakat szervező 
és támogató, fedett ügynökökkel dolgozó szervezet ma már kutatható levéltára őrizte meg. Eb-
ben található Heywood  egyetlen személyi lapja. http://www.specialforcesroh.com/showthread.
php?4321-Heywood -Th omas-George-Gordon 

763 Sir Henry Royds Pownall volt ekkor az igazgatója az 1854-ben létrehozott, s azóta többször 
nevet változtatott katonai hírszerzésnek, amely 1922 és 1939 között viselte a Military Operations 
and Intelligece elnevezést. Szeptembertől Pownall a Franciaországban és Belgiumban állomáso-
zó, 1939. szeptember 27-re 152 000 főt számláló Brit Expedíciós Hadsereg (British Expeditionary 
Force - BEF) vezérkari főnöke lett. Ellis, Lionel Frederic: History of the Second World War, Uni-
ted Kingdom Military Series. Naval & Military Press. 2004. 15.

764 Sir Reginald Aylmer Ranfurly Plunkett-Ernle-Erle-Drax  (1880-1967) a csendes-óceáni 
fl ottában is szolgált tengernagy utolsó előtti megbízatása volt brit a tárgyalódelegáció vezetése. 
Ezt követően a Skócia és London között biztosította a konvojokat, majd nyugdíjba vonulása után 
konvojok szállító hajóin szolgált - a leghíresebb „conwoy commodore”-ként. Pályafutása során 
konzervatív nézeteiről volt ismert. http://www.dreadnoughtproject.org/tfs/index.php/Reginald_
Aylmer_Ranfurly_Plunkett-Ernle-Erle-Drax  

765 Joseph Edouard Aimé Doumenc  (1880-1948) akárcsak Drax , fi atal korától katonai isko-
lákba járt, végigharcolta az első világháborút, 1938-ban lett a Legfelsőbb Haditanács (Conseil 
supérieur de la guerre) tagja, 1939-ben léptették elő hadseregtábornokká. Ezt követően nevez-
ték ki a francia delegáció élére. http://www.histoquiz-contemporain.com/forum/viewtopic.
php?f=68&t=1177 
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delegáció vezetők gyakran rá hagyatkozhattak a tárgyalásokon. Ez részben ki-
derül a tárgyalások jegyzőkönyveiből és Heywood  jelentéséből. De ennél jóval 
több is: a tárgyalások végső szakaszának fontos körülményeire és a sikertelenség 
lényeges okaira.

A jelentés szerkezetileg két részből áll: az első rész Heywood  írása, a máso-
dik rész, e szövegbe beépítve, mondható lábjegyzetben, a francia delegáció au-

gusztus 23-án aláírásra ajánlott brit-fran-
cia-szovjet paktum tervezete.766

Jelentésének bevezetőjében Heywood  
utal korábbi, augusztus 17-én kelt beszámo-
lójára767, azonban jelzi, hogy az augusztus 
21-e, hétfő estéjétől történteket ennél részle-
tesebben kívánja feltárni. Ugyanis a francia 
delegáció vezetője, Doumenc  ekkor kapott 
„szabad kezet” közvetlenül Daladier  minisz-
terelnöktől, hogy azonnal aláírjon egy „az ál-
tala elérhető legjobb feltételeket tartalmazó 
paktumot”. Doumenc  ezt azzal magyarázta, 
hogy a „nemzetközi helyzet igen komoly 
volta indokolja a gyors és kétségbeesett kí-
sérletet a paktum aláírására. Ugyanekkor a 
moszkvai francia követ is kapott utasítást a 
külügyminisztériumtól, hogy közölje Mo-
lotovval: „Franciaország alapvetően egyetért 

766 Nem teljesen egyértelmű, hogy Heywood  jelentése eredetileg is tartalmazta-e a francia ter-
vezetet, vagy mások, esetleg a kötet szerkesztői illesztették be a dokumentumba. Az utóbbi mellett 
szól, hogy Heywood  szövege nem törik meg, de amikor először említi a dokumentumot, más sze-
déssel következik a paktumtervezet szövege. Az előbbi mellett szól viszont, hogy ilyen esetekben a 
szerkesztők lábjegyzetet alkalmaznak a kötetben. A francia tervezet lényegesen eltér a tárgyalások 
előtt készült közösen elfogadásra ajánlott tervezettől, amely még a tárgyalások megkezdése előtt, 
augusztus 9-én kelt. Lásd DBFP S. 3. VII. 595-597.  

767 Ebben a jelentésből is kitűnik, hogy Heywood  a két delegáció vezető, Drax  és Doumenc  
mellett a harmadik legbefolyásosabb személy. Szól a felmerült főbb kérdésekről, valamint mellék-
letben közli a szovjet delegációtól ezekre adott válaszokat. Itt a lényeg: a szovjet hadsereg számít 
a lengyel és a román hadseregre, s támadó hadműveleteket tervez a német támadást követően 
kelet-porosz, lengyel és román területen. Uo. 600-604.

A tálcán lengyeleknek, románoknak, 
törököknek, baltiaknak: „Németellenes 

nyilatkozat.” „Utcai cirkusz kicsinyeknek: 
Dudál a dudás, táncol a medve, szökdécsel a 

leány, a tányér üresen áll!”
(Werner Franz Hahmann )
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a szovjet csapatok átvonulásával lengyel területen, ha Lengyelország hadba lép 
Németország ellen.”768

Ezzel érzékelteti Heywood  annak fontosságát, amit mind a francia, mind a 
szovjet diplomácia közvetített kormányának még a tárgyalások előtt: a szovjetek 
átvonulásának támogatása Lengyelország területén alapvető követelmény a pak-
tum aláírásához, illetve, ennek elutasítása a sikertelenséghez vezet.

Heywood  nem fűz mindehhez kommentárt, de nyilvánvalóan azért emelte 
ki e két legfontosabb mozzanatot, hogy hangsúlyozza: a franciák egyrészt hozzá-
járulnak a Vörös Hadsereg átvonulásához lengyel területen, másrészt Doumenc  
rendelkezik teljes felhatalmazással kormányától az ezt is megerősítő katonai 
paktum aláíráshoz. Illetve, hogy mindezekkel a brit delegáció nem rendelkezik.

Ezek után közölte Vorosilov , hogy a tárgyalásokat azt követően folytatják 
majd, „ha a helyzet tisztább lesz”, vagyis, teszi hozzá Heywood , ezek szerint 
majd Ribbentop megérkezése után.

Heywood  megjegyezte, hogy Molotov  este 8 órakor, vagyis nem sokkal Dou-
menc  távozása után fogadta Naggiar  francia, majd Seeds  brit követet, s a hason-
ló kérdések után hasonló válaszokat kapva, elismételte, hogy várja a brit delegá-
ciótól a kormány válaszát.

Ekkor fogalmazza meg Heywood  az azóta számtalanszor, így a Kissinger  ál-
tal is leírt, az általa elfogadott, és sokak által tőle átvett769 elemzést, miszerint: „a 
mi lehetőségeink a sikerre, soha sem voltak nagyok, midőn az oroszok elkezdtek 
két oldalra játszani, s itt lényegében az lett a kérdés, hogy ki tud jobb ajánlatot 
tenni a legrövidebb idő alatt.” S itt található egy rövid mondat, amiből ismét ki-
derül Heywood  szerepének fontossága: „A következtetéseket teljességében ösz-
szefoglaljuk a jelentésben, amelyet az admirális [Drax ], a légimarsall [Burnett ] 
és én állítunk össze Lord Chatfi el számára.”770 (Szerkesztői megjegyzés a doku-
mentum alján: ez a dokumentum nem készült el.)  Ugyanakkor megjegyezte, 

768 Uo. 604.
769 Hasonló következtetést von le Kolontári  Attila : Adalékok az 1939-es szovjet-német 

megnemtámadási szerződés megszületésének körülményeihez. Act Sci Soc 42. 2014. 43–64. 
fi le:///E:/1939/Kolontár%20R-M%20paktum.pdf (Kolontári 2014), a magyar nyelvű feldolgozá-
sok közül, véleményem szerint, legsikerültebb elemzésének végén. 63-64. A brit szolgálatok tör-
ténetéhez lásd Pál István: Nagy-Britannia operatív helyzete 1981-ben Katonai Nemzetbiztonsági 
Szolgálatok. Szakmai Szemle, 2017. december. 8-10.

770 Itt szerepel egy szerkesztői megjegyzés: „Ez a dokumentum valójában nem készült el.” 
DBFP S. 3. VII. 607. Sir Ernle Chatfi eld  admirális ekkor a fl otta elhárításánál volt.
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hogy nagyon szerencsétlen dolog, hogy a következtetéseket most, vagyis a pak-
tum megkötése nélkül kell összegeznünk „egy időre, ha nem éppen örökre.” 

Ezzel fejeződik be Heywood  jelentésének érdemi része. Ezt követően arról 
ír, hogy már nem biztonságos a futárszolgálat Németországon keresztül, illetve, 
visszatérve a témához megjegyzi: elképzelhető, hogy az oroszok a tárgyaláso-
kat fel kívánják használni a németekkel való jobb feltételek érdekében. Majd azt 
mérlegeli, maradjanak-e tovább, vagy utazzanak haza: úgy véli, amennyiben a 
„romhalmazból” bármit is megmenthetnek, úgy érdemes maradniuk. Azonban 
látja, hogy ennek kicsi a lehetősége.771

A brit-francia-szovjet katonai paktum végső tervezete 

Heywood  dokumentuma önmagában is jelentős772, azonban szintén fontos a kö-
vetkező napon, augusztus 23-án küldött jelentésének „mellékleteként”, teljes ter-
jedelemben közölt, a franciák által készített, a brit-francia-szovjet katonai paktum 
végső tervezete. Korábban több hasonló tervezet készült brit és francia részről is, ez 
azonban az előzőknél célratörőbb és konkrétabb volt A tervezetet a delegációk kö-
zös dokumentumaként gondolták átadni Vorosilovnak – amennyiben megérkezik 
a brit kormány beleegyezése ennek aláírására. Doumenc  végül egyedül is kész volt 
francia-szovjet paktumként aláírni a dokumentumot, Vorosilov  azonban ezt nem 
fogadta el. Erről számolt be Heywood  a következőképpen.

Heywood  hangsúlyozta, hogy a tervezet tartalmazza a brit javaslatokat is, 
nem kimondva, de ekkor még remélve, hogy megérkezik kormánya hozzájáru-
lása. A paktum megkötése ugyanis e nélkül a szovjetek számára elfogadhatatlan 
– jegyezte meg. Korábban a franciák felajánlották ugyan, hogy egyedül is készek 
aláírni a szovjet delegáció második embere, Borisz Saposnyikov 773 által ismerte-
tett feltételek alapján készült dokumentumot, de ezt, vagyis az angolok nélküli 
megállapodást Vorosilov  nem tartotta elégségesnek. 

A dokumentum preambulummal kezdődik, amely mindössze két mondat: 
az elsőben közlik, hogy a három hatalom szerződése akkor lép hatályba, ha a 

771 Uo. 607.
772 Heywood  jelentésének részletesebb bemutatását lásd Székely,  2017. 105-115.
773  Volkogonov , D. A.: Győzelem és tragédia, Sztálin  politikai arcképe (magyarul rövidített 

formában jelent meg, Zrínyi Kiadó, 1990.) nagy vihart kiváltó könyvében őt tartotta a legtehet-
ségesebb, Sztálinra, Zsukovra és más főtisztekre a legnagyobb hatással levő tábornoknak. (357.) 
Hasonló véleményt képvise l Bezimenszkij , 1977. 79-80.
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szerződésben meghatározott körülmények bekövetkeznek; a második mondat: 
„Tekintettel a jelenlegi katonai helyzetre Európában a szerződés azokkal a sür-
gős intézkedésekkel foglalkozik, amelyeket meg kell tenni, ha a háború a legkö-
zelebbi jövőben kirobban.” Ez a szövegrész lényegében megegyezik a franciák 
korábbi, két pontos javaslatának preambulumával.

Az ezt követő rész azonban már tíz rövid cikkelyből áll. Mindjárt az elsőben 
igyekeznek eleget tenni a Szovjetunió követeléseinek: a mennyiben „a közös el-
lenség” támadást intéz a szerződött hatalmak ellen, mindhárman hadba lépnek 
ott, ahol az a leghatékonyabb, s addig, amíg „Németországot legyőzik.” Ennek 
során a Szovjetunió beléphet lengyel és román területre, ezen országok megtáma-
dása esetén. 

A második paragrafus: amennyiben Németország támad Franciaország és 
Nagy-Britannia ellen, akkor a Szovjetuniónak a brit-francia haderő 70%-ával, a 
lengyeleknek teljes haderejükkel kell támadnia Kelet-Poroszország ellen. 

A harmadikban azt a helyzetet írják le, ami lengyel vonatkozásban bekövet-
kezett szeptember 1-én: „Amennyiben a támadó Lengyelország és Románia el-
len fordul, úgy azoknak teljes haderejükkel kell ellenállniuk. Franciaország és 
Britannia azonnal, teljes haderejével megkezdi a hadműveleteket a támadó el-
len. A Szovjetunió fellép Németország ellen a franciák és a britek Németország 
ellen felvonultatott haderejének 100%-ával. 

A negyedik: „Amennyiben a támadó Finnországon, Észtországon és Litvá-
nián keresztül támadja meg a Szovjetuniót” Franciaország és Nagy-Britannia 
azonnal hadba lép a szovjet hadsereg „Németország ellen felvonultatott hadosz-
tályainak 70%-ával.” Lengyelországnak és Romániának teljes haderejükkel kell 
megtámadnia Németországot. 

Az ötödik paragrafus a hadműveletek összehangolásáról szól; a hatodik az 
ellenség elszigeteléséről; a hetedik a szükség esetén Törökországnak nyújtandó 
segítségről; a nyolcadik arról, hogy ha a Balkánra is kiterjed a háború, ott is kö-
zösen lépnek fel; a kilencedikben mindhárman kötelezettséget vállalnak, hogy 
amennyiben „a helyzet szükségessé teszi” közösen nyújtanak hadianyag és más 
segítséget Lengyelországnak, Romániának és Törökországnak; a tízedik parag-
rafusban kimondják, hogy „Amennyiben hadüzenetre kerül sor, úgy fogadják 
egymás katonai képviseletét (Military Mission) az első paragrafusban meghatá-
rozottak hadműveletek összehangolása érdekében.”774

774 DBFP S. 3. VI. 605-606. folytatólagosan, a főszöveg alatt az oldalak aljára tördelve.
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Ezekben a napokban már világos volt, hogy Hitler  meg fogja támadni Len-
gyelországot. A francia kormány teljes felhatalmazása mögött annak felismerése 
állt, hogy Lengyelország után Franciaország következhet. Heywood  jelezte ezt, 
ugyanakkor hozzáfűzte, már nem teljes meggyőződéssel, tartva magát a brit 
külpolitika utasításához: a legfontosabb, hogy Nagy-Britannia ne kényszerüljön 
hadüzenetre, így elkerülve a hadba lépést. Ez lényegében egyet jelentette azzal, 
hogy Csehszlovákia után, feláldozható a renitens, a szövetségesek Danzig átadá-
sára és a korridorra vonatkozó javaslatait, illetve a szovjet katonai belépést, át-
vonulást visszautasító Lengyelország. Bár ezzel Nagy-Britanniában már egyre 
kevesebben értettek egyet, végül ez döntötte el a moszkvai háromoldalú tárgyalá-
sok sorsát. 

Heywood  jelentéséből az is kitűnik, hogy Vorosilov  és Molotov  – vagyis Sztálin  
– csak olyan katonai paktumot volt hajlandó aláírni, amely a Lengyelország elleni 
német támadás pillanatában biztosította volna a brit és francia haderő ütőképes 
azonnali támadását Németország ellen. Amint az a Heywood  és Doumenc  által 
ismertetettekből kitűnt, ennek szinte semmi esélye sem volt. A franciák hadosztá-
lyainak száma és minősége nem tűnt Moszkva számára meggyőzőnek, különösen 
nem a védelemre összpontosító francia haditerv. Akárcsak a britek értékeléseiben 
a szovjet hadsereg. A brit haderő pedig nem volt kész az európai háborúra. Ennél 
lényegesebb volt azonban a brit kormány felhatalmazásának a hiánya: a delegáció 
vezetője, Drax  tengernagy nem írhatott alá paktumot, miután a brit kormány nem 
adta beleegyezését semmiféle közös dokumentum aláírásához.775

Heywood  szerint a tárgyalások menete egyértelműen igazolták Doumenc  
értékelését a napról-napra élesebbé váló helyzetről. Ezt erősítette az augusztus 
22-én reggel a sajtóban is megjelent hír, hogy Ribbentrop  másnap Moszkvába 
érkezik.776 S mivel Doumenc  volt a következő tárgyalás levezető elnöke, java-
solhatta Vorosilovnak, hogy még Ribbentrop  megérkezte előtt üljenek össze, 
22-én délután 6 órakor. Hivatkozott Vorosilov  ígéretére, miszerint amennyiben 
megérkezik a válasz kérdéseire bármelyikük kormányától, akkor kész folytatni a 
tárgyalásokat – számolt be a történtekről Heywood .

775 Kissinger  állítása – 331. - félrevezető: ha késve is, de Drax  valóban megkapta felhatalma-
zását. Ami megérkezett az csak a tárgyalások folytatására hatalmazta fel, vagyis nem bármiféle 
„közös katonai terv készítésére,” még kevésbé aláírására.

776 Moszkvában és Berlinben egyidőben, 1939. augusztus 21-én késő este adták ki Ribbentrop  
utazásáról a kommünikét, amely másnap reggel jelent meg a sajtóban.
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Az utolsó lehetőség? 1939. augusztus 22-23

Augusztus 22-e reggelén összeült a brit és a francia delegáció a brit követség 
épületében. Megállapodtak abban, hogy szabad kezet adnak Doumenc -nek, s 
amennyiben Vorosilov  megkérdezi, hogy a brit kormánytól kaptak-e már vá-
laszt, mondja meg: „még nem kaptuk meg.” Doumenc  ebben a szellemben írt 
levelet Vorosilovnak, amelyben hangsúlyozta, hogy ő kormányától teljes felha-
talmazással rendelkezik a szerződés aláírására.777 Vorosilov  azonban nem vála-
szolt délután 6 óráig, amiből azt a következtetést vonták le, hogy nem kíván-
ja összehívni a tanácskozást Ribbentrop  megérkezése előtt. Azonban 6.30-kor 
megjelent Vorosilov  összekötő tisztje Doumenc  szállásán, s közölte, hogy „na-
gyon sürgősen szeretne találkozni vele.” Ekkor azonban, amint azt jelentésben 
Heywood  megemlíti, sem ő, sem Drax , aki éppen a brit követségre távozott, sem 
pedig a Burnett  nem volt a követségen. Doumencnek csak annyi ideje maradt, 
hogy felhívja a francia követséget, s így tudomást szerzett arról, hogy Molotov  
magához kérette a francia követet is. Vorosilovnál megtudta, hogy Drax  is ka-
pott meghívást, de ő nem érkezett meg. Vorosilov  közölte, hogy akkor várnak.

Vorosilov  elnézést kért, hogy nem válaszolt Doumenc  konzultációt kérő 
levelére, majd megkérdezte, hogy tud-e valamit mutatni, ami bizonyítja, hogy 
kormánya teljes felhatalmazásával bír – esetleg megmutatná-e kormánya táv-
iratát. Doumenc  azt válaszolta, hogy „Nincs a birtokomban a dokumentum, de 
kormányom úgy tájékoztatott, hogy az alapvető, a lényegi kérdésekben a választ 
igenlő. Másszóval, a kormány felhatalmazott engem a katonai szerződés aláírá-
sára, amely felhatalmazásban adva lesz a szovjet csapatok átvonulásának az Ön 
által meghatározott pontja, vagyis a Vilnai-folyosó és, amennyiben az aktuális 
helyzet megköveteli, Galícia és Románia.”778 Ezt követően Vorosilov  megkérdez-
te, hogy brit küldöttség kapott-e választ kormányától, mire Doumenc  azt vá-

777 Daladier  miniszterelnök 1939. augusztus 21-én késő délután (16.15) táviratban hatalmazta 
fel Doumenc -et a katonai szerződés aláírására. A távirat 22 órakor érkezett Moszkvába.

778 Az utolsó mondat nem szerepel Heywoodnál és itt eltérések kezdődnek a találkozóról 
Doumnec által készített felejegyzés (DBFP S. 3. V. 7.  606-607.) és a lényegesen részletesebb jegy-
zőkönyv között (Uo. 609-613.). A leglényegesebb eltérés a találkozó hangvételéről írottaknál: 
Heywood  hideg, udvarias, Doumenc  részéről akár gúnyolódó hangot említ. Így a meghatalmazá-
sát kérő Vorosilovnak azt válaszolta Doumenc , hogy „nem szokása rejtjeles táviratot hordoznia 
a zsebében, Vorosilovnak meg kell elégednie a nyilatkozatával.” (606.) A jegyzőkönyv, amely sok 
szubjektív megjegyzést is közöl, ezt nem tartalmazza. A jelen nem lévő Heywood  ezt nyilván hal-
lomásból tudhatta.  A jegyzőkönyv kifejezetten szívélyes, sőt, bizalmas hangulatot jelez.
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laszolta – amiben megállapodtak, s ami tény volt - „Nem tudom, hogy Drax  
admirális kapott-e hasonló választ a brit kormánytól, azonban ismeretes szá-
momra, hogy Drax  admirálisnak az a véleménye, hogy a konferenciát folytatni 
kell.”779 Ezt követően Vorosilov  megkérdezte, hogy a francia kormány válasza 
tartalmazza-e a lengyel és a román beleegyezést a szovjet csapatok átvonulásá-
hoz. Doumenc  válasza: nem, de a kormány válaszában beleegyezett a szovjet 
feltételekbe, „s ő, mint katona, végrehajtja az utasításokat.”780 Vorosilov  javasol-
ta, hogy vonjanak be lengyel és román tiszteket a tárgyalásba, amit Doumenc  
ellenzett. Majd közölte, hogy „Amennyiben minden világos lesz és megkaptam 
a választ valamennyi kérdésre, akkor dolgozni fogunk.” 

Doumnec búcsúzóul megjegyezte: „Egymással mi meglehetősen szabadon 
beszélgettünk, de olyan dolgokról, amelyek nagy pontosságot igényelnek. Igen 
elégedett lennék, ha ön megküldené számomra a feljegyzést beszélgetésünkről. 
Ezt csak az én számomra.”

Mindketten tisztában voltak a helyzettel, amiről még a hosszú beszélgetés 
derekán szóltak. Vorosilov  itt is utalt a „helyzet tisztázódására”, Doumenc  en-
nél határozottabb volt, s tett félre nem érthető célzást: „Őszinte vagyok Önnel. 
Mindemellett már ismertették, hogy valakinek meg kell érkeznie, és nekem ezek 
a látogatások nem okoznak örömet.” Vorosilov  értette: „Ez igaz. De ebben a bű-
nös a francia és az angol oldal.” Majd az egész múltat összefoglalta: „A kato-
nai együttműködésünk a franciákkal évek óta napirenden van, de nem sikerült 
megoldást találni. A múlt évben, amikor Csehszlovákia kimúlt, vártuk a jelzést 
Franciaországból, katonáink készen álltak, de hiába.” Erre Doumenc  csak annyit 
válaszolt: „A mi katonáink is készen álltak.781” 

Vorosilov  ezzel befejezettnek tekintette a beszélgetést. Máshol várták az in-
formációval, ahol csak azt jelenthette, hogy a „bazárban” még nincs reális aján-
lat az árura.

A brit-francia-szovjet tárgyalások vége

A brit-francia szovjet katonai tárgyalások nyolc tárgyalási napon (augusz-
tus 12-17 között, majd 21-22-én), közösen megállapodott napirendekkel akár 

779 „Th e conference can go on.” DBFP S. 3. VII. 610.
780 Uo. 610.
781 Uo. 611.
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naponta két ülést tartva folytak. Az augusztus 22-i találkozó volt a brit-fran-
cia-szovjet katonai missziók utolsó ülése, de nem az utolsó találkozó az egészen 
augusztus1925-ig nyúló konzultációk sorában. 25-én a delegáció vezetők, Drax , 
Doumenc  és Vorosilov  rövid eszmecseréje azonban már búcsú találkozó volt.782

Összegzéskén és áttekintve a tárgyalásokat megállapíthattó, hogy a két hét 
során részletesen áttekintették a három hatalom hadseregeinek állapotát, fegy-
vernemek szerint számoltak be a már rendelkezésre álló, és a közel jövőben szá-
mításba vehető erőkről. Külön megtárgyalták a rendelkezésre álló haditerveket, 
s azok alakítását. Az ezeket tartalmazó jegyzőkönyvek feldolgozása részleteiben 
még nem történt meg, annyi azonban kiderült a tárgyalásokon elhangzottakból: 
a tárgyaló felek egyike sem volt felkészülve a háborúra.

A fő kérdés, ami a tárgyalásokon a megegyezés akadályaként felmerült kettős 
volt, mindkettő a Szovjetunió elleni német támadással, illetve a szovjet haditer-
vekkel függött össze. Az első és fontosabb, bár könnyeben rendezhető a közve-
tett intervenció” volt, annak elismertetése, hogy Lengyelország, a Balti-államok, 
vagy Románia német megtámadását a szerződésben tekintsék támadásnak a 
Szovjetunió ellen. A második, ennek gyakorlati vonatkozása, hogy ezen meg-
támadott országok engedjék területükre a Vörös Hadsereget. Ennek többféle fi -
gyelembe vett megoldása a közül a francia és a brit kormány közvetítése tűnt 
leghatékonyabbnak, de nem vezettek eredményre. A lengyel „csendes” nem 
nyilvános beleegyezéséhez végül Ribbentrop  Moszkvába érkezése kellett: az au-
gusztus 19-én még elutasított kérést egy újabb francia jegyzékre Beck  augusztus 
23-án végül beleegyezően válaszolt. Ennek nyomán felhatalmazták Doumenc -t, 
hogy nyilatkozzon a következő képpen Vorosilov  előtt: „Arra a véleményre ju-
tottunk, hogy a Lengyelország és a Szovjetunió közötti közös cselekvés a német 
agresszió ellen nem kizárt, s ennek során biztosítani kell a később meghatáro-
zásra kerülő technikai feltételeket.”783

Közjáték: Haditanács Párizsban

Még nem tért vissza Moszkvából a tárgyaló delegáció, így nem hangozhatott el 
elemzés a tárgyalásokról, sem pedig a már híre ment Ribbentrop  készülő látoga-

782 DDF XVIII. 603.
783 DBFP S. 3. VII. 150.
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tásának, amikor Párizsban 1939. augusztus 23-án összeült a haditanácsban.784  A 
„Conseil superieur de la Guerre” a már kialakult helyzetet elemezte: a hozzászó-
lók megjegyzéseit annak tudatában tették meg, hogy a tervezett katonai szövet-
ség Németországgal szemben nem jött létre. 

Daladier  miniszterelnök három kérdést tett fel a jelenlevő katonai vezetők-
nek: 1. Nézheti-e Franciaország tétlenül Lengyelország és Románia, vagy egyi-
kük eltünését Európa térképéről? 2. Milyen lehetőségek vannak tenni ez ellen? 3. 
Milyen intézkedéseket kell jelenleg megtenni?

Elsőnek Bonnet  fejtette ki véleményét, amely szerint Lengyelország nem 
számíthat a Szovjetunió támogatására, Románia feltételezhetően el fogja látni 
nyersanyagokkal Németországot, a Szovjetunió már nem támogatja Törökor-
szágot, ezért számításba kell venni egy balkáni konfl iktus esetén. Számítani kell 
arra, hogy „talán néhány hónapon belül” Franciaországnak katonai támadással 
kell szembenéznie.

Gamelin  tábornok, a haditanács alelnöke, a haderő parancsnoka (Chef 
d’État-Major Général de l’Armée) és François Darlan  admirális785 együtt fejtették 
ki véleményüket. Ennek lényeg az volt, hogy törekedni kell „Olaszország semle-
gességének a fenntartására”, valamint reményüket fejezték ki, hogy Lengyelor-
szág „tisztességes ellenállást fog tanúsítani”, ami jelentős német erőket köt majd le. 
Ez „megakadályozza, hogy a következő év tavasza előtt ellenünk forduljanak; és 
erre az időre Anglia már mellénk fog állni.” A Románia elleni támadást még nem 
látják biztosnak, mert az „nagymértékben függ Magyarországtól és Jugoszláviá-
tól.” Viszont a németek a Franciaország elleni támadás idején már számíthatnak 
a „lengyel és a román forrásokra”. Itt történik egy utalás a brit-francia-szovjet 
tárgyalásra, de csak annyiban, hogy már a moszkvai tárgyalásokat megelőzően 
garanciát nyújtottak Lengyelországnak. Megjegyzik, hogy a szárazföldi és tenge-
ri erők készen állnak (a légierő bombázó fl ottájánál erre 1940 elejéig kell várni), 
de „A konfl iktus kezdetére ezek Németország ellen nem elegendők, azonban ké-
pesek erőteljesen harcolni Olaszország ellen, amennyiben e hatalom belép a há-
borúba.”  Valamint a francia „mozgósítás tehermentesíti Lengyelországot, mivel 
jelentős német erőket köt le” a határon.

784 A Conseil superieur de la Guerre. 
785 Darlan  később a Vichy-kormány feje, majd haderejének lett főparancsnoka és Pétain kije-

lölt utóda. 1942 végén merénylet áldozata lett – merénylőjét posztumusz rehabilitálták.
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A harmadik kérdésre a válasz rövid volt: a légvédelmet erősíteni kell, előbb 
a „védelmi erőket” kell készenlétbe helyezni, majd el kell rendelni az általános 
mozgósítást.” 

Daladier  összefoglalva megállapítja, hogy Franciaországnak fel kell készülnie, 
hogy „több hónapon át egyedül harcoljon” és arra a biztonságra támaszkodjon, 
„amelyet a rendelkezésre álló erődítményrendszer nyújt.”786

Amint az a Maginot-vonal koncepciójának kidolgozásával már nyilvánva-
lóvá vált, Franciaország reálisan mérte fel helyzetét és lehetőségeit egy német 
támadással szemben. A támadással, amely ekkor már a küszöbön állt, nem volt 
más lehetősége, mint a védekezés a túlerővel szemben, számítva egy majdani brit 
támogatásra.

A tanácskozáson azonban fel sem merült, hogy a francia hadsereg támadást 
intézzen Németország ellen annak Lengyelország elleni agressziójának pillanatá-
ban. A hadvezetés szerint erre ugyanis a francia hadsereg nem volt felkészülve. 
Az viszont világossá vált, hogy a francia-szovjet katonai szövetség lehetőségének 
szertefoszlásával az ország nyugaton magára maradt Németországgal szemben. 
A megtáűmadott azonban nem Franciaország lett, hanem a garanciáját bíró szö-
vetséges, Lengyelország.

A „sztálini bazárban” végül nem az angolok és a franciák jelentkeztek az 
áruért: csak a franciák, akik biztonságukért minden feltétel teljesítésére hajlan-
dók voltak. Ez azonban kevés volt Németország ellen, s ezt maguk is tudták. A 
szovjetek is tisztában voltak ezzel, s bár saját erőiket túlértékelték, a kockázatot 
csak egy brit-francia együttműködéssel gondolhatták vállalhatónak. Viszont a 
britek nem voltak igazi vevők, a tárcájukat sem hozták magukkal remélve, hogy 
kimaradnak a küszöbön álló háborúból Moszkva végül Londonhoz hasonló utat 
választott: a kimaradás lehetőségét. Bekövetkezett az, amit a brit külügyminisz-
térium által még májusban felkért elemző csoport a legrosszabbnak ítélt: a tár-
gyalások megszakadása, eredménytelensége.787 És még valami, amire mind a brit, 
mind a francia fél, mint legrosszabbra számított.

786 Ursachen, XIII. kötetben közlik Bonnet , George: La Défense de la Paix, Genf, 1953. II. 305-
307. alapján, rövidítve. 495-497.

787 A brit-francia-szovjet tárgyalások koncepciója – 1939. május. A brit külügyminisztérium 
memoranduma. In: Székely , 2014. 103-115.
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A Molotov-Ribbentrop paktum közvetlen 
előtörténete

A brit-francia-szovjet katonai tárgyalásokkal párhuzamos német-szovjet tár-
gyalások folytak. A gazdasági-kereskedelmi tárgyalások a németek részéről 
fokozatosan kiegészültek a politikai megállapodás javaslataival: ez utóbbit a 
szovjetek igyekeztek későbbre, a gazdasági 
megállapodás utáni időre halasztani. Vagyis 
éppen fordított volt a helyzet, mint az a bri-
tekkel és a franciákkal történt: márciustól 
júliusig az angolok kívánták előbb a politikai 
feltételektől függővé tenni a megállapodást, s 
csak utána akartak tárgyalni szorosabb kato-
nai együttműködésről. A szovjetek (és a fran-
ciák) előbb a katonai megegyezést tartották 
célszerűbbnek, gondolva, az előbbi is köny-
nyebben oldódik meg a katonai együttműkö-
dés előfeltételeinek a létrejöttével.

A németek és a szovjetek részéről katonai 
együttműködésről nem volt szó. Ugyanak-
kor Moszkvában is tudatában voltak annak, 
hogy a háború a küszöbön áll. A németek már 
meghatározták a Lengyelország elleni táma-
dás napját, és a szovjetek, de természetesen 
az angolok és a franciák is meglehetősen komoly forrásokból értesülhettek ar-
ról, hogy hamarosan bekövetkezik a támadás Lengyelország ellen.788 Valamint 

788 A katonai tárgyalásokon egyetértett Vorosilov  és Drax , amikor a támadás időpontját Drax  
augusztus 15-e utánra tette. Némi vita után, ami arról folyt, hogy Drax  15-ét mondott-e koráb-
ban, amivel egyébként Vorosilov  akkor egyetértett, vagy 15-e utánt említett. Abban megegyeztek, 
hogy pontosan ezt nem lehet tudni, de „Ha a nagy európai háború megkezdődik, és ez majdnem 

„Az igazi meglepetés. Még van valaki 
a világon, aki képes hinni Hitler 

ígéretében!” („Megnemtámadási paktum 
Oroszországgal” - darabokra tépve Hitler 

korábbi egyezményeit.)



A Molotov-Ribbentrop paktum közvetlen előtörténete

411

mindannyian gondosan követték – és elemezték – a párhuzamos brit-német és 
a szovjet-német tárgyalások állását. Akik nem tárgyaltak ezen a szinten azok a 
franciák voltak.789

A két szerződés alternatívája

Minderről megegyezően írnak a helyzetet elemző feldolgozások. Abban is azo-
nos a vélemény, hogy a szovjetek „bazárt” nyitottak, ahol a britek és franciák, il-
letve a németek licitálhattak a szovjet árura. Az értékelések ott térnek el egymás-
tól, hogy mi volt a britek, és mi volt a szovjetek valódi szándéka. Mielőtt erről 
a nem könnyen megválaszolható kérdésre keresném a választ, egy lényeges, és 
tudomásom szerint az irodalomban fel sem vetett tényre térek ki. Moszkvában 
szovjet részről nem egy, hanem két bazár nyílt meg, egy a britek és a franciák 
számára, és egy másik a németeknek. Az árusok személye sem volt azonos, de 
súlyuk a szovjet vezetésben igen. Mindketten Sztálin  két legközelebbi bizalma-
sai voltak, akiket a „Gazda” a két legfontosabb posztra helyzett. Az egyik bazár-
ban az eladó a legfőbb katonai vezető, Vorosilov  marsall volt. A másikban a több 
hatalmi ágazatot, a miniszterelnöki posztot betöltő és a diplomáciát is irányító 
külügyminiszter Molotov  fogadta a vevőket. Viszont mindkettőben árgus sze-
mekkel fi gyelték, mi történik a másik bazárban, s az alakuló árakat is nyilván 
befolyásolták a „hírek”. A lényeg: Moszkva, úgy tűnik, egy ideig lehetőséget látott 
arra, hogy akár mindkét bazárban üzletet kössenek: megkössenek egy katonai 
szerződést, amelyben a britek, a franciák és a szovjetek kölcsönösen biztosítják 
egymást egy német támadással szemben, és egy szovjet-német megnemtáma-
dási és gazdasági együttműködési szerződést, utóbbit kiegészítve egy „határ- és 
barátsági egyezménnyel”. A dokumentumok egy része, különösen az augusztus 

bizonyos, az hirtelen fog történni és méretét és határait nehéz előre látni.” – mondta Vorosilov .  
Документы и материалы кануна второй мировой войны, 1981. II. 295-303. illetve DBFP S. 3. 
VII. 586.

789 A francia sárga könyv dokumentumaiból úgy tűnik, hogy a francia diplomácia legmaga-
sabb szintű utolsó közvetlen német tárgyalásai az 1938. december 6-i közös nyilatkozattal zárul-
tak. Ezt követően a brit-német tárgyalásokat követik nyomon, illetve óvják Lengyelországot, hogy 
tartózkodjék katonai lépések megtételétől. Így 1939. augusztus 24-én hangsúlyozzák, Danzig 
szenátusa csatlakozási döntése esetében „Lengyelország csak azzal válaszolhat, hogy fenntartja 
minden jogát és diplomáciai úton bejelenti tiltakozását.” 141. 
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24-én Londonból érkezett utasítás Seedsnek ezt bizonyítja, de ennek vizsgálata 
további kutatások tárgya lehet. 

Seeds  24-én délben, már a paktum aláírásának az ismeretében rövid távirat-
ban továbbította Moszkvából üzenetét Halifaxnak: „Megállapítva, nagyjából 
nem kívánatos a maradás. Ellenkező utasítás hiányában a francia-brit misszió 
ma este 22.00 órakor elutazik – jelentette a brit követ, Helsingfors szombat dé-
lelőtt.”790 Halifax  választáviratában két óra múlva utasította Seeds -t, hogy sür-
gősen keresse fel Molotovot és „Őfelsége kormánya nevében tudakolja meg, 
hogy tekintettel a Szovjetunió és Németország éppen megkötött szerződésre, a 
Szovjetunió szabadnak tekinti e magát a kölcsönös segélynyújtási háromhatalmi 
szerződés tárgyalásának a folytatására az eddigi alapokon.” Közölte, hogy felkér-
te a francia kormányt hasonló távirat elküldésére. Továbbá, ez már Seeds-nek 
szólt, : „A katonai küldöttség nem hagyhatja el Moszkvát, csak abban az esetben 
térhet vissza, amennyiben a kérdésre világos elutasító választ kapnak.”791 

Moszkvából ennek megfelelő utasítás érkezett a varsói követ címére. Au-
gusztus 24-én Nyikolaj Csaranov azt válaszolta Jósef Beck  kérdésére, hogy a 
szovjet-német megállapodás nem érinti a moszkvai katonai tárgyalásokat.792 

Az első pillantásra, s a történtek ismeretében is abszurdnak tűnő képlet, a 
brit-francia-szovjet katonai szerződés, párhuzamosan a szovjet-német meg-
nemtámadási szerződéssel megoldás egyáltalán nem tűnt akkor elképzelhetet-
len. Sőt, ezzel mind a szovjetek, mind pedig a németek számoltak. Úgy tűnik, 
hogy az angolok és a franciák számára ez a helyzet, a két szerződés akár egy 
időben történő elfogadása nem lett volna elfogadhatatlan, még kevésbé kizáró 
feltétel. Hasonlóan gondolkodtak a németek is, de ők igyekezte ezt a helyzetet 
elkerülni – nem is akárhogyan. Ugyanekkor az angolok is megtették a maguk 
ellenlépését, mégpedig Berlinben.

Chamberlain  és Hitler , 1939. augusztus 22-23.

A brit kormány, ellentétben a korábbiakkal, már nem látott a birodalom számá-
ra lehetséges megoldást a háború elkerülésére – hacsak nem sikerül Hitlert „el-

790 DBFP S. 3. VII. 184.
791 Uo. 187.
792 Watt , Donald Cameron: How War Came. Th e immediate origins of the Second World 

War 1938-1939. Pantheon Books, New York, 1989. 467.
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rettentenie” a brit fegyverkezéssel, s így Hitlert rávennie, hogy ajánlatot tegyen a 
lengyel konfl iktus békés megoldására. Ugyanakkor Chamberlain  számára egyér-
telművé vált, hogy ha ez nem sikerül, akár a brit-francia-szovjet katonai paktum 
létrejötte, akár annak meghiúsulása egyet jelent a háború vállalásával Anglia szá-
mára is. S ezt mindenképpen igyekezett elkerülni. 

Halifax  és Cadogan  a háború elkerülésének már nem látta sok esélyét. Vansit-
tart  még kevésbé, sok oldalról, így német forrásokból is értesülve Hitler  dönté-
séről. Chamberlain azonban még remélte, hogy személyes kapcsolata és a brit 
fegyverkezési program együtt megállíthatja Hitlert. Ezért Ribbentrop  moszkvai 
látogatásának hírére 1939. augusztus 22-én Chamberlain személyes levelet kül-
dött Adolf Hitlernek, a berlini követ, Neville Henderson  útján. (A táviratban 
küldött levél este 9:50 perckor hagyta el a külügyminisztériumot.)793 

Chamberlain  a szokásos udvariassági formalitások helyett levelében mind-
járt azzal kezdete, hogy Hitler  értesülni fog a rádióból és a sajtóból: Őfelsége 
Kormánya „bizonyos intézkedéseket hozott”. Azzal indokolta a meg nem neve-
zett intézkedéseket, hogy német csapatmozdulatokról értesültek. Megjegyezte, 
hogy szükségesnek tartotta üzenetét annak érdekébe, hogy eloszlassa a „bizo-
nyos német körökben” felmerült feltételezést, miszerint „a német-szovjet meg-
állapodás” következtében „Nagy-Britannia beavatkozása Lengyelország javára 
elvesztette valószínűségét.” Ezt cáfolta: „Ennél nagyobb tévedést el sem lehet kö-
vetni. Bármilyen jellege is lesz a német-szovjet megállapodásnak, az nem fogja 
befolyásolni Nagy-Britannia kötelezettségvállalását Lengyelországgal érdeké-
ben...”794

Tanulságként ismertetett egy olyan, politikusok mellett történészek által is 
felvetett, s máig vizsgált feltételezést, miszerint „amennyiben Őfelsége Kormá-
nya 1914-ben világosabban meghatározza álláspontját, elkerülhető lett volna a 
nagy katasztrófa. Igaz vagy nem igaz ez a feltételezés, Őfelsége kormánya úgy 
döntött, a mai helyzetben nem engedhető meg az ilyen félreértő állásfoglalás.”

Ez után a háború vállalásának a következményeiről írt: „Miután álláspontun-
kat teljesen egyértelműen kifejtettük, szeretném ismételten meggyőződésemet 
az Önök tudomására hozni, miszerint a háború népeink között a legnagyobb 
katasztrófát jelentené, ami csak bekövetkezhet. Meggyőződésem, hogy sem a mi 

793 DBFP S. 3. VII. 127-128.
794 A Hitler  és Henderson  közötti megbeszélésről Karl Heinrich von Losch , a külügyminisz-

térium tolmácsa készítette a feljegyzést. A francia sárga könyv nem közli ezt a dokumentumot.
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népünk, sem pedig az Önöké nem kívánja a háborút, nem tudom elképzelni, 
hogy a Németország és Lengyelország között felmerülő kérdések között valami 
is lehet, amelyet erőszak nélkül ne lehetne, nem kellene megoldani, amennyiben 
a bizalom légkörét helyreállítanánk, amely tárgyalásokkal lehetségessé tenné a 
mainál kedvezőbb légkör létrejöttét.” 

Ennek szellemében tette meg Chamberlain  ajánlatát: vitassuk meg a „leg-
szélesebb értelemben vett nemzetközi kapcsolatokat, benne a ránk és Önökre 
vonatkozó ügyeket.” Ennek érdekében javasolja, hogy mindenkire vonatkozóan 
tartsanak „tűzszünetet” a sajtóvitákban és a vádaskodásokban. 

Chamberlain  végül azt tartotta megoldásnak, ha a lengyel és a német kor-
mány közvetlenül tárgyal. Ehhez ajánlotta a két kormány egyetértése esetén 
„semleges közvetítők” segítségét.  Amihez hozzáfűzte, a létrejövő német-lengyel 
megállapodás akkor lesz valóban eredményes, amennyiben az „más hatalmak 
garanciájával jön létre.” S mindjárt felajánlotta Őfelsége Kormánya garanciáját, 
„amennyiben arra kifejezett kívánság lesz”.

S hogy tisztában volt a háború következményeivel, arról utolsó sorai tanús-
kodtak, egyben fi gyelmeztetésként Hitler  számára: „Az emberiség számára sú-
lyos következményekre tekintettel, amelyek következnek vezetőik döntéseiből, 
bízom abban, hogy Őekszelenciája a legkomolyabban mérlegelni fogja az álta-
lam ismertetett álláspontot.”

Majd zárul a levél ismét a formalitások nélkül, egyszerű aláírással: Neville 
Chamberlain .795

A táviratnak és a a levélnek a követségre érkezését követően Henderson  
azonnal sürgős kihallgatást kért Weizsäcker államtitkártól, s a kérdésre, hogy 
nem halaszthatnák-e el a találkozót Ribbentrop  visszatérte utánra, Henderson  
határozott nemmel válaszolt. Közölte, hogy utasítása van arra, hogy azonnal 
adja át a levelet. Végül a követ fogadására aznap mégsem került sor, azonban egy 
telefonbeszélgetésre Weizsäckerrel  igen. Henderson  a levél legfontosabb három 
tételét ismertette: „1. Őfelsége Kormánya kész volt (sic!) kötelezettséget vállalni 
Lengyelország érdekében. 2. kész arra, hogy hozzájáruljon egy békés légkör lét-
rehozásához, az országaink között meglevő minden probléma megvitatásához, 
3. hogy a fegyverszünet periódusa alatt üdvözli Lengyelország és Németország 

795 Ursachen, XIII. 486-487. itt szerepel az aláírás, a DBFP-ben közölt dokumentumnál nem.
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között a közvetlen tárgyalásokat a kisebbségek ügyében.”796 Weizsäcker  közölte, 
hogy másnap reggel ad választ, majd meghívta Hendersont Berchtesgadenbe, 
ahová végül augusztus 23-án délelőtt 9.30-indultak repülőgéppel. Salzburgba 
11 órakor érkeztek, ahonnan gépkocsival utaztak Berchtesgadenbe. Hitler  nem 
sokkal délután 1 óra után fogadta Hendersont.797

Hitler és Nevile Henderson

Henderson  szerint fogadtatása barátságtalan hangulatú és túl hosszú volt. Majd 
rátért a találkozó ismertetésére. Bevezetőben megköszönte Hitlernek, hogy fo-
gadta, és tolmácsolta kormányának véleményét, miszerint a levél, amelyet átad 
Chamberlain  és a brit kormány személyes üzenete, s kérte Hitlert, hogy „azt ne 
a múlt, hanem a jelen és jövő szemszögéből olvassa. Ami megtörtént azt nem 
lehet most meg nem történté tenni, és most nem lehet béke Európában az an-
gol-német együttműködés nélkül.” Az együttműködésen Chamberlain azt értet-
te, hogy Hitler  ne kezdjen háborút Lengyelország ellen, mert abban az esetben 
háború lesz Angliával: „Mi a történelem századai során soha, amint én azt tu-
dom, nem szegtük meg szavunkat. És most sem fogjuk megszegni, mi britek 
maradunk.” 

A mintegy 40 perces fogadásba belefértek Hitler  „tirádái” - ezt a szót hasz-
nálta Henderson  jelentésében - arról, hogy Csehszlovákia ma is független lenne, 
ha Anglia nem bátorította volna ellenállásra, illetve, hogy a lengyel konfl iktus 
helyzetének oka is Anglia, amely garanciát adott, s ezzel bátorította ellenállásra 
lengyeleket, akik miatt „100 000 német menekült” el az országból. 

Majd miután Henderson  több ízben is kifejtette, hogy a Lengyelország elleni 
támadás háborút jelent, Hitler  kijelentette: „Németország semmit sem veszíthet, 
azonban Britannia sokat; hogy ő nem vágyik a háborúra, de nem retten vissza 
tőle, ha az elkerülhetetlen; s hogy népe (his people) jobban mögötte áll, mint 
szeptemberben (amit én nem tartok igaznak).” – jegyzi meg Henderson 

Ezt követően Henderson  kifejtette, hogy „meggyőződése valamilyen meg-
oldás még lehetséges a háborún kívül, és megkérdeztem, nem lehetne-e a kap-

796 DBFP S. 3. VII. 162. Az eredeti dokumentumban szereplő múltidő után a szerkesztők il-
lesztették be a (sic!) fi gyelmeztetést, lévén az angolban ez értelmezhető úgy, mintha már tejesítet-
ték volna kötelezettségüket – holott ez a már Lengyelország számára biztosított garancia vállalás-
ra vonatkozott. 

797 DBFP S. 3. VII. 145.
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csolatokat ismét felvenni a lengyelekkel.” Hitler  válasza erre az volt, hogy „amig 
az angolok kitöltetlen csekket adnak, a lengyelek semmiféle tárgyalásokra nem 
lesznek hajlandók.” És ekkor Henderson  a következőkkel fejezte be az eszmecse-
rét, illetve jelentését: „Én tagadtam a ’kitöltetlen csekket’”, de ez csak ismét fel-
bosszantotta Hitlert, aki közölte, hogy válaszát két órán belül elküldi vagy átadja 
nekem.” Henderson  e jelentését Halifax -nek azonnal továbbították Varsóba.798

A részletesebb német beszámoló799

Kevésbé ismert a németek által készített dokumentum ugyanerről a megbeszé-
lésről, amelyben egy másik, délutáni találkozóról is említést tesznek. Ez sem 
Henderson  beszámolójában, sem pedig a háború kirobbanása után kiadott Né-
met fehér könyvben800 nem található. 

E szerint Henderson  egy igen furcsa bevezetéssel kezdte. Közölte ugyanis, 
hogy levelet kíván átadni a brit kormánytól, majd hozzáfűzte, hogy e levelet 
„egy alkalmasabbnak kellene átadnia.” Nem nevezte meg ki lenne a nála alkal-
masabb, azonban a kötet szerkesztői magyarázó jegyzetükben Sir Edmund Wil-
liam Ironsaide-ra gondoltak, nem alaptalanul. A beszélgetés ugyanis angol és 
német nyelven folyt, tolmács közvetítésével.801 Hitler  viszont azt szerette volna, 
ha olyan tárgyalópartnerrel beszélhetne, aki jól tud németül. E körből viszont 
kizárta a diplomatákat, illetve Halifax -et is, de megemlítette Ironside -ot, aki-
nek ismeretes volt igen széles nyelvismerte. Nemkülönben, hogy a brit kormány 
nemrég őt küldte Lengyelországba, hogy mérje fel, a lengyel által kért kölcsön 
összege alkalmas-e a lengyel hadsereg szükséges fejlesztésére. Ironside  pontos 
információkkal rendelkezett így a lengyel hadseregről, és benyomásai nem vol-
tak kedvezőek. A brit kormány azonban másként döntött: Hitlerrel végül Ironsi-
de nem találkozott.802

798 DBFP S. 3. VII. 161-163.
799 Ursachen, XIII. 491.
800 Fehér, vagy más színnel jelzett könyvnek azokat a dokumentum kiadványokat nevezték, 

amelyekkel a hadviselő hatalmak egymásra igyekeztek hárítani a felelősséget a háború kirobbaná-
sáért. Ilyen volt a „A francia sárga könyv,” a részben magyarul is 1940-ben kiadott Le livre jaune. 
Hasonló dokumentum köteteket már az első világháborúban kiadtak.

801 A beszélgetést, ellentétbe Henderson  rövidebb beszámolójával, szinte szó szerint lejegyezte 
von Loesch. Ursachen, XIII. 488-492.

802 Erről lásd e kötetben az „Ironside  közjáték” fejezetet. 



A Molotov-Ribbentrop paktum közvetlen előtörténete

417

Hitler  azzal kezdte, hogy már kezében van Chamberlain levelének német 
fordítása, de szeretné megismerni az ehhez kapott szóbeli kiegészítést.

Henderson  azonban csak röviden szólalhatott meg. Egyetlen mondatos köz-
lése az volt, hogy „Angliában megértették, Európa üdve (Wohl) számára szüksé-
ges a német-angol együttműködés.”

Hitler  erre megjegyezte: „erre már korábban is rájöhettek volna.” Majd Hen-
derson  következő közbevetésre, miszerint Anglia már garanciát nyújtott Len-
gyelországnak, s „önöknek most ezt kellene követni,” Hitler nyilván ingerülten 
válaszolt, amit a feljegyzés készítője szó szerint idézett: „Nos, kövessék önök. 
Mivel Önök adtak át a biankó csekket, azt önöknek kell beváltaniuk.” Majd kö-
zölte, hogy Angliának kell a biankó csekk következményeit is vállalnia, „azt nem 
háríthatja át Németországra”. Ebben a mederben folytatta Hitler, s mondandó-
jának lényegét ismételgetve: Anglia a felelős azért, hogy bátorítja a lengyeleket, 
akiknek ő „megfelelő és tisztességes ajánlatot tett. Ezt az ajánlatot a nyugati ha-
talmak szabotálták, mégpedig messzemenően, mint már Csehszlovákia eseté-
ben, a katonai attasék jelentéseivel felerősítve a német mozgósítás hamis híresz-
telésével.” Majd kijelentette, hogy „Németország általános mozgósítást rendel el, 
amennyiben Anglia további katonai intézkedéseket tesz. Ugyan ez vonatkozik 
Franciaországra is.”

Mikor Hitler  már sokadik alkalommal emlegette, milyen nagyvonalú ajánla-
tot tett Lengyelországnak, Henderson  közbevetette: „annak jellege nem ajánlat 
volt, hanem diktátum.” (E megjegyzését már nem közölték a háború kirobbaná-
sát követően, a felelősség áthárítását szolgáló német Fehér könyvben.)803   

A beszélgetés vége felé élesedett a hangulat, amit Henderson  meglehetősen 
furcsán, a Hitlerrel a megegyezést támogató Cliveden Set véleményét ismertetve 
igyekezett tompítani. A következő rész teljesen hiányzik Henderson jelentésé-
ből, talán nem véletlenül. Henderson azt igyekezett megtudni számíthat-e Ang-
lia a háború elkerülésére, illetve mennyire komoly Hitler szándéka a megegye-
zésre a Szovjetunióval.

Henderson  igyekezett kedvezően beállítani Chamberlaint, hangsúlyozta, 
hogy Chamberlain  mindig a megyegyezésre törekedett Németországgal. Ami-
re Hitler  kijelentette, hogy ezt „az év elejéig még így gondolta.” Henderson a 
jegyzőkönyv szerint a következőkkel válaszolt a közbevetésre: „Henderson azt 

803 Dokumente der Vorgeschichte des Krieges. Auswertiges Amt, Berlin, 1939. II. 414. A hi-
ányt jelzik a kötet szerkesztői: Ursachen, XIII. 489. 
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hangsúlyozta, hogy ő személy szerint sohasem hitt az angol-francia-orosz pak-
tumban. Nézete szerint Oroszország az időhúzással Chamberlaintől akar meg-
szabadulni és azután profi tálni a háborúból.” Majd hozzáfűzte, hogy szívesebben 
látna egy szerződést Németország és Oroszország között, „mintha azt Anglia 
tenné” Oroszországgal. Ebből úgy tünhetett Henderson taktikai megállapodás-
nak tekintette Ribbentrop ajánlatát, azonban Hitler ennek ellentmondott: „Ne 
essen tévedésbe. Ez egy hosszú szerződés lesz.” Henderson erre megjegyezte, 
hogy szerinte Hitlernek is pontosan kell tudnia: „az oroszok mindig nehézsége-
ket okoznak.” Amihez hozzátette, viszont „Chamberlain nem változott.” Hitler: 
„Ezt a tettekből kell megítélnem.”

A délutáni találkozón Hitler , ígéretének megfelelően átadta Hendersonnak 
írásbeli válaszát Chamberlain  levelére. Majd megjegyezte: „a brit kormányban 
vannak olyanok, akik háborút akarnak.” Henderson  ennek határozottan ellent-
mondott „és állította, hogy Chamberlain barátja Németországnak.” Erre Hit-
ler azt válaszolta, hogy ugyanezt viszont nem feltételezi a brit hadügyminisz-
terről.804 Henderson védelmébe véve a kormányt megjegyezte, hogy Churchill  
részvételét a kormányban éppen Chamberlain akadályozta meg. S kijelentette, 
ami jelentéséből szintén nem jutott el Londonba: „Németország elleni beállí-
tottság nem az angol nép akarata. Az a zsidókra és a náci ellenesekre vezethe-
tő vissza.”805 Mire Hitler biztosította a követet, hogy „őt [Chamberlant] személy 
szerint nem sorolja Németország ellenségei közé.” Azonban egy sor dologban 
„csalódott Angliában”, amire már „a hatalomátvételkor fi gyelmeztették a szak-
értők.” Majd egy érdekes monológ következett a jegyzőkönyv szerint: „Ma ő 50 
éves, jobb lenne, ha most következne be egy háború, mint amikor 55 éves, vagy 
60 éve lenne. Németország és Anglia között vagy megegyezés lesz, vagy háború. 
Jó lenne, ha Anglia tisztában lenne azzal, hogy ő, mint frontkatona, ismeri a há-
borút és minden eszközt fel fog használni. Jól lesz tudnia mindenkinek, hogy a 
világháborút nem veszítették volna el, ha akkor ő a kancellár.”

Ez után következett a még keményebb fenyegetés: „A következő lengyel pro-
vokációra – folytatta a Führer – cselekedni fogok. A korridor és Danzig kérdé-
sét likvidáljuk, így, vagy úgy. Kérem Önöket, ezt vegyék tudomásul. Higgyenek 
nekem, az elmúlt évben, október 2-án, támadtam volna, így vagy úgy! Erre be-

804 Ekkor a brit hadügyminiszter a zsidó származású Leslie Hore Belisha volt – a dokumen-
tumkötet szerkesztői megjegyzése. Uo. 491.

805 „Die Einstellung gegen Deutschland sei nicht der Wille des englischen Volkes. Sie sei zu-
rückzuführen auf Juden und Nazi-Feinde.” Uo. 491. 
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csületszavamat adom Önöknek.”806 – utalva ezzel arra, hogy amennyiben Mün-
chenben nem jött volna létre megállapodás a Szudéta-vidékről, akkor kirobban-
totta volna a háborút.

Megjegyzendő: korábbi és későbbi dokumentumokból követhető, hogy Hit-
ler  1938 szeptembere után úgy nyilatkozott, megbánta a Münchenben kötött 
paktumot. A britek és a franciák gyen-
geségére ő is gyengeséget mutatta. (Más 
kérdés - bár ez ma is vita tárgya a had-
történet írásban -, hogy a német hadve-
zetésnek más volt a véleménye: még nem 
voltak készek a háborúra, egy kétfrontos 
háborúra pedig végképp nem.)807

Hitler  válaszüzenete

Hitler  hivatalos válaszát Chamberla-
in  üzenetére még aznap, augusztus 23-i 
keltezéssel küldték el Obersalzbergből.808 
Az udvariasan megszólítást nem mel-
lőző szintén személyes hangvételű levél 
egy utalással kezdődik, miszerint éppen 
most adta át a levelet „Őfelsége Köve-
tének”, Hendersonnak, s hangsúlyozta, 
hogy „nagy fontosságot” tulajdonít a 
benne foglaltaknak.

806 Uo. 492.
807 Legalábbis ezt állította Franz Halder  tábornok, valamint Erich von Manstein tábornok 

1955-ben megjelent „Verlorene Siege” című emlékiratában. Ezzel szemben állítja Rolf-Dieter 
Müller  hadtörténész, hogy Halder  és más katonai vezetők csak mentegetni akarják a hadvezetést. 
Bár Hitler  valóban a Mein Kampft ól már tervezte a Szovjetunió megtámadását, de a döntést 1940 
júniusában Franz Halder  vezérkari főnök utasítására dolgozták ki, s erre nem Hitler adott utasí-
tást. A Szovjetunió megtámadásának „Eredete nem a náci élettér ideológiában (NS-Lebensrau-
mideologie) gyökeredzett, hanem – a nemzetiszocializmus minden szándéka mellett – a puszta 
katonai rutinban.” (in schlichter militärischer Routi ne).” Müller, Rolf-Dieter: Der Feind steht im 
Osten. Hitlers geheime Pläne für einen Krieg gegen die Sowjetunion im Jahr 1939. Links Verlag, 
Berlin 2011. 220.

808 Hitler  válaszát Chamberlain levelére angol fordításban és németül is közli DBFP S. 3. 
VII.170-173.

„Határvidék vonulás. 
A brandenburgi SA felvonulása Danzigba.”
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Az üzenet első mondata: „Németország sohasem kereste a konfl iktust Angli-
ával, és sohasem avatkozott bele az angol érdekekbe. Éppen ellenkezőleg – azon-
ban sajnos hiába – éveken át törekedett, hogy elnyerje az angolok barátságát.” 
Ezt követi Danzig és a korridor, amelyek olyan „történelmi” és „létfeltételek 
követelte szükségszerűségek”, amelyektől nem tekinthet el. Előhozza ismét a 
Lengyelországnak nyújtott garanciát, ami az egész konfl iktust mérgezi, nem kü-
lönben azok a híresztelések, amelyek a Románia, Magyarország és mások elleni 
agressziókról szólnak. Ismét előjön a „másfél milliós német kisebbség” súlyos, 
„egy nagyhatalom számára elviselhetetlen” helyzete. Majd következik egy ér-
dekes megjegyzés: „Németország, amennyiben Anglia megtámadja” felkészült 
a hosszú háborúra. Chamberlain  diplomatikus fogalmazására a mozgósításról, 
hozzá fordulva szólt: „A német Birodalmi Kormány értesült arról, hogy a Brit 
Kormány kész mobilizálási intézkedéseket hozni, amelyek egyértelműen Né-
metország ellen irányulnak, az Ön saját, nekem írt levelében található nyilatko-
zata szerint, Miniszterelnök Úr. Ez Franciaországra is vonatkozik.” S a folytatás 
még keményebb: „Közlöm Önnel Ekszelenciás Uram, hogy az ilyen hadi lépé-
sekkel szemben elrendelem a német Wehrmacht azonnali mozgósítását.” 

Majd következik a versailles-i béke, mint eredendő bűn: „Európa problémá-
inak a békés megoldását nem Németország tudja megoldani, hanem elsősorban 
azok, akik a Versailles-i diktátum bűntette óta minden békés revíziót álandó-
an és következetesen megakadályoztak. Csak azt követően alakulhat kedvezően 
Anglia és Németország viszonya, ha megváltozik az ezért felelős hatalmak hoz-
záállása.” Hitler  állítja: egész életében a német-angol barátságért „harcoltam”, de 
nem sok jót tapasztalt a brit diplomácia részéről, azonban „Amennyiben a jövő-
ben ez megváltozik, nálam senki nem lesz boldogabb”.809

Hitler nyílt kártyákkal játszott. Megüzente, hogy eldöntötte: Lengyelországot 
megtámadja. Viszont nyitva hagyta az Anglia elleni háborút, pontosabban, ga-
rantálta, amennyiben Anglia nem lép be a háborúba, úgy számíthat arra, hogy 
Németország nem kezd háborúba ellene, s ezzel az újabb világháború is elhárít-
ható. 

809 Ursachen, XIII. 492-494.
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Utolsó próbálkozások Hitler  megállítására

Párizs – London

Hitler  ígéreteinek azonban már egyre kevesebben hittek Londonban. Párizsban 
még kevésbé.

Ugyan ezen a napon egy rövidebb távirat érkezett Párizsból. Campbell  kö-
vet augusztus 23-án arról számolt be Halifaxnak, hogy Daladier  fogadta, és azt 
mondta, Hitler  két-három napon belül megtámadja Lengyelországot. Daladi-
er  „A legkeményebb kifejezéseket használta a lengyelek ostobaságáról, amiért 
megtagadták az orosz csapatok beengedését.” Közölte, hogy még nem kapott 
információt a francia követtől Molotov  válaszáról javaslatukra. Mire Campbell 
ismertette Molotov válaszát Seeds -nek, amely szerintük „tónusában és tartalmá-
ban szélsőségesen elfogadhatatlan (unsatisfactory)” volt. Campbell szerint Da-
ladier  „szkeptikus volt abban, hogy az oroszok részéről bármely reményt keltő 
jelzés érkezhet.”810

Roosevelt két újabb távirata – rövid amerikai közjáték

Augusztus 23-a mozgalmas napján kelt Roosevelt  elnök távirata is. Címzettje 
Olaszország királya, III. Viktor Emánuel volt. Galeazzo Ciano  olasz külügy-
miniszternek az esti órákban adta át a levelet Phillips amerikai követ. Roose-
velt üzenetében nem nevezte meg az agresszort, de reményét fejezte ki, hogy 
az olasz kormány nyomást tud gyakorolni „a világbéke megőrzése érdekében.” 
Ezen túl nem foglalt állást a konfl iktusban, s nem is ígérte az Egyesült Államok 
semminemű bekapcsolódását. A levélhez fűzött rövid kommentárjában Ciano 
csak annyit írt, hogy a dokumentumot továbbította, „De azt hiszem, nem lesz 
sok értelme.” Ciano ekkor éppen azon munkálkodott, hogy Percy Lorain-nek, 
a nemrég kinevezett brit követnek egy olyan nemzetközi békekonferenciára te-
gyen javaslatot, amelynek Danzig átadása lenne az előfeltétele.811

810 DBFP S. 3. VII. 163-164.
811 Ciano  naplója, 1939-1943. Sumner Welles  előszavával. Atheneum, én. 140.  Roosevelt kö-

vetkező távirata már 1940-ben kelt, ekkor abban reménykedett, Mussolini  biztosíthatja, hogy a 
mediterráneum ne válhasson hadszíntérré – tévedett. President Roosevelt  to the Premier of Italy 
(Mussolini ) [45], [Telegram], Washington , April 29, 1940, 6 p.m. https://www.mtholyoke.edu/
acad/intrel/WorldWar2/fdr13.htm 
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Majd augusztus 24-én Roosevelt  Hitlernek címezte táviratát. Az olasz király-
nak küldött levélnél némileg keményebben fogalmazott, annyiban, hogy emlé-
keztette Hitlert, nem válaszolt áprilisi 14-i táviratára. Ennek ellenére írt ismét, 
mert „remélem a háborút, amely fenyeget és a következménye katasztrófát je-
lent a világon valamennyi ember számára. még el lehet kerülni.” Figyelmeztetett 
arra, hogy mind Lengyelország, mind Németország kormánya „szuverén”, s a 
megoldások is csak olyanok lehetnek, amelyek fi gyelembe veszik egymás „szu-
verenitását és területi integritását.”

Majd a záró sorok: „Az Egyesült Államok kormánya továbbra is készen áll 
arra, hogy hozzájáruljon a világbékét veszélyeztető problémák megoldásához 

az április 14-i 
ü z e n e t e m b e n 
szereplő for-
mában.”812 Nem 
valószínű, hogy 
Adolf Hitler, aki 
a világ nyilvános-
sága előtt, az áp-
rilis 28-án a Rei-
chstagban tartott 
beszédében kigú-
nyolta Roosevelt 
javaslatát a 10 
vagy 25 évre az 
agresszióról való 
lemondásáról kö-

tendő nemzetközi szerződésről, most változtatott volna véleményén. Különösen 
azért sem, mivel az Egyesült Államok ebben az évben is megerősítette semle-
gességi törvényét. Ami azt is jelentette, hogy az Egyesült Államok, ellentétben 
Nagy-Britanniával nem tette egyértelművé, vagy inkább, Hitler olvasatában: 
egyértelművé tette, az Egyesült Államok továbbra sem vállal kötelezettséget Eu-
rópában. Üzenetére Roosevelt most sem kapott választ.

812 https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/WorldWar2/fdr6.htm 

Figyelmeztetések Hitlernek – Roosevelt , Chamberlain , Daladier , a pápa, a 
holland királynő, III. Lipót  belga király. 
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A szovjet-német tárgyalások 
1939. augusztus 

A szovjet-német tárgyalásokkal igen nagy terjedelemben foglalkoznak a feldol-
gozások, amiben segítségre vannak a szintén gazdag, igen mélyen a részletekbe 
menő dokumentumokat közlő kötetek. A közvetlen előtörténet elemzései álta-
lában 1938 szeptemberével-októberével kezdődnek, amikor a német diplomácia 
felhívta a fi gyelmet a Szovjetuniónak a müncheni szerződést követő elszigetelt 
helyzetére. A kapcsolatok újrafelvételére, illetve bővítésére az alkalom a lejáró-
ban levő szovjet-német kereskedelmi szerződés megújítása volt. Ez egészült ki 
1939 tavaszán-nyarán a politikai tárgyalások felvetésével - német részről. Hitler  
célja egy megnemtámadási szerződés megkötése volt, amely biztosítja Szovjet-
unió semlegességét Lengyelország megtámadásakor.

A brit-francia-szovjet tárgyalások tanácskozásain egyáltalán nem került 
szóba, hogy a Szovjetunió tárgyal Németországgal. A diplomáciai iratokból és 
a helyzetelemzésekből tudjuk ugyanakkor, hogy ez ismert volt mindhárom dele-
gáció előtt. Az is ismert volt, hogy a tárgyalások nem katonai jellegűek, sőt az is, 
hogy tudatában voltak annak, a német-szovjet megegyezés bármely formában 
is valósul meg, az megerősíti Németországot, s katonai következményei is köny-
nyen beláthatók voltak: Lengyelország legyőzésével befejeződhet a keleti irány-
ban megkezdett háború. Igaz, folytatódhat is tovább.

A német-szovjet tárgyalásokon sem volt szó a brit-francia-szovjet katonai 
tárgyalásokról. Viszont abban a Berlinben gondosan összeállított emlékiratban, 
amellyel Schulenburg  szinte erőszakkal tört be Molotovhoz, már igen.

1939. augusztus 15-én Schulenburg német követnek, többszöri telefonálás és 
sürgető üzenet után este 8 órára sikerült elérnie, hogy Molotov  fogadja. Az 1 óra 
40 percre elnyúló tárgyalás elején elnézést is kért a tolakodásért, de, mint mond-
ta, kénytelen volt ezt tenni utasítása volt rá. A diplomáciában a kérés sürgős-
ségének e ritka, s a kérelmező számára előnytelen, kiszolgáltatott helyzetet te-
remtő lépés oka nem volt ismeretlen Molotov számára. Georgij Alekszandrovics 
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Asztahov  berlini szovjet ideiglenes ügyvivő már több ízben jelezte, hogy a né-
metek sürgetik a komoly tárgyalások megkezdését – és nem a gazdasági kapcso-
latokról, hanem a „politikaiakról”. Schulenburg  célja az volt, hogy kieszközölje, 
fogadják Ribbentropot Moszkvában. Schulenburg  ugyanakkor nyitott kapukra 
talált Molotovnál, aki egyetértett a javaslattal, s kéretlenül is megjegyezte, hogy 
a közvetlen tárgyalások folytatását azért tartják elfogadhatónak Moszkvában, 
mert az ideiglenes ügyvivőt, Asztahovot  „nem tartják kellően tapasztaltnak”.813 
Ritka eset a diplomáciában, hogy a miniszter saját munkatársát szólja le egy 
külföldi, alkupozícióban levő tárgyalópartnere előtt, még ritkább, hogy véletlen 
legyen ha ez megtörténik. Molotov  megjegyzése valószínüleg kiszámított volt – 
ezzel is bizonyítani kívánta Schulenburg  előtt kapcsolatuk nyíltságát.

A hosszúra nyúlt beszélgetésben a lényegre térve Molotov megkérdezte 
Schulenburgot, vajon „van-e határozott elképzelése a német kormánynak egy 
megnemtámadási egyezményről a Szovjetunióval.” Schulenburg  azt válaszolta, 
hogy erről még nem beszéltek Ribbentroppal . Molotov  viszont azt fontosnak 
tartották, hogy még a találkozó előtt erről szó legyen, amennyiben valóban sze-
retnék a német-szovjet kapcsolatok „felfrissítését.” Továbbá közölte, hogy tisz-
tázni kell a megvitatásra kerülő kérdéseket, mielőtt Ribbentrop  megérkezne, 
hogy „ne csak tárgyalásokat folytassunk.” S talán, ami még fontosabbnak tűn-
hetett, hivatkozott a németek elvárásaira, miszerint „kívánatos, hogy az esemé-
nyek ne elhatározott és kész tények elé állítsanak minket.” Ez egyértelmú közlése 
volt annak, hogy a megállapodást még a háború kirobbanása előtt meg akarják 
kötni. – ez állt a német dokumentumban, amelyet Schulenburg  nem adott ki 
a kezéből, de gondosan felolvasott Molotovnak . Vagyis, amíg teheti, amíg nem 
késő, a Szovjetunió hagyjon fel az időhúzásnak tekintett kereskedelmi szerződés 

813 Ebben nem valószínű, hogy igaza volt Molotovnak . Asztahov , a követség tanácsosa, majd 
ideiglenes ügyvívőjeként a követség vezető munkatársa volt, akit Hitler  1939 júliusában meghí-
vatott a „Német Kultúra Napjára”. Ettől kezdve vitte a német-szovjet ügyeket a valóban nem túl 
tehetséges, de túlélő Alekszej Merekalov (1900-1983) követ helyett. A Moszkvába rendelt Aszta-
hovot  négy nap múlva, 1939. augusztus 19-én a szokásos kémkedés vádjával letartóztatták, 1942-
ben lágerben végez te. Bezimenszkij  ír róla, szerepét kissé túlértékelve: Az ember, aki nélkül nem 
lett volna paktum. 14. fejezet. Гитлер и Сталин  перед схваткой. (Szálin és Hitler a küzdelem 
előtt.) Изд. Вече, Mocва, 2000. http://militera.lib.ru/research/bezymensky3/14.html Molotov  
azt már nem említette, amit persze Schulenburg  tudott, hogy a kitűnő diplomata elődöket, így 
Nyikolaj Kresztyinszkij  követet kivégezték, utóda Berlinben Szergej Besszonov  már a Gulagon 
raboskodott (1941-ig, amikor agyonlőtték). Sztálin  még 1938-ban agyonlövette Asztahov több 
diplomata társát, köztük a tárgyalásokat megkezdő berlini szovjet kereskedelmi kirendeltséget 
vezetőt, David Kandelakit  is.



A szovjet-német tárgyalások 1939. augusztus  

425

előfeltételként követelésével. Molotov  ezt megfordította: „Ezért, ha a német kor-
mány kedvezően viszonyul a megnemtámadási paktumhoz és az ennek meg-
felelő eszmékhez, és ha ezeket a hasonló eszméket csatolják Schulenburg  mai 
nyilatkozatához, úgy konkrétabban beszélhetünk.”814

A nyilatkozatot követően átadott emlékirat hat pontból állt. Az elsőben azt 
fejtegették, hogy az „ideológiai ellentétek” dacára a jelenlegi helyzetben „nem 
zárják ki” az együttműködést. A második pontban megállapítják, hogy Német-
ország és a Szovjetunió között „nincsenek tényleges érdekellentétek.” Valamint 
„Németországnak nincsenek semmiféle agresszív szándékai a Szovjetunió el-
len.”  S itt tértek a lényegre: „A német kormány álláspontja, hogy a Balti- és a 
Fekete-tenger között egyetlen kérdés sincs, amit ne lehetne megoldani mind-
két ország megelégedésére. Ide tartozik a Balti-tenger, a balti államok, Lengyel-
ország, a Dél-Kelet és mások. E mellett a politikai együttműködés a két ország 
között csak hasznos lehet.” A harmadik pont a „történelmi fordulatról” szólt, 
amelyben megint „barátként” és „jól” élhet együtt a két nép. A negyedik arról, 
hogy a bizalmatlanságból az „alkotó munkára” kell áttérni. 

Az ötödik pont célozza meg Sztálinnak a XVIII. kongresszuson elmondott 
beszédében található új irányt, egyben válasz félelmeire, hogy az angolok és a 
franciák vele akarják kikapartatni a „parazsat”: „Tapasztalataik alapján a német 
és a Szovjetunió kormányának számolnia kell azzal, hogy a kapitalista nyugati 
demokráciák kibékíthetetlen ellenségei mind a nemzeti-szocialista Németor-
szágnak, mind a Szovjetuniónak. Ma újra arra törekednek, hogy katonai szö-
vetség kötésével háborúba küldjék a Szovjetuniót Németország ellen. 1914-ben 
ennek a politikának keserves következményei lettek Oroszország számára.”

A hatodik pontban bejelentik a Lengyelország elleni, már mindenki által tu-
dott háborút, s jelzik ajánlatukat Kelet-Európára: „Az angol politika által ger-
jesztett német-lengyel helyzet, és az Anglia által gerjesztett háborús hangulat, 
a törekvések ehhez szövetségek létrehozására, elkerülhetetlenné teszik, hogy a 
német-szovjet viszonyban világosságot vigyünk a legrövidebb időn belül.” Ezt 
követően következett a nyílt fenyegetés: „Másképpen, a német közreműködés 
nélkül az ellenkezője történik, ami megfosztja mindkét kormányt a német-szov-

814 Megjegyzés a dokumentum alján. Lejegyezte V. Pavlov . A 2 órás megbeszélésből mintegy 
40 percet vett el, amikor a Schulenburg  által elmondottakat lejegyezték.
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jet barátság helyreállításától és attól, hogy a megfelelő helyzetben közösen tisz-
tázzuk a területi kérdéseket Kelet-Európában.”815

Két nap múlva, augusztus 17-én816 Molotov  ismét fogadta Schulenburgot, aki 
közölte vele, hogy a Molotov  által elmondottak „egybeesnek a német kormány 
kívánságaival.” Majd felolvasta a Berlinből érkezett választ. Az ismét több mint 
egy órát tartó, s szintén este 8 órakor kezdődött megbeszélésen új fordulat nem 

következett be, részkérdé-
sekben pontosítottak, mint 
amilyen a balti államokkal 
kapcsolatos szovjet elképze-
lés volt: Berlin ismét biztosí-
totta a szovjet igények támo-
gatását e térségre. Fontosabb 
volt a megbeszélés jegyző-
könyvéhez csatolt két mel-
léklet. Az elsőt Schulenburg  
adta át Molotovnak , ebben 
megismételték a paktum ter-
vezetét: „Németország kész 
a Szovjetunió kormányával 
megnemtámadási paktu-
mot kötni, amennyiben a 
Szovjetunió kormánya ezt 
kívánja, 25 év időtartamra, 
felmondás nélkül.” Ezt követi 
az a pont, amiről a brit-fran-
cia-szovjet katonai tárgyalá-

sokon éppen hosszasan egyeztettek: „A német kormány a Szovjetunióval együtt 
kész garanciát nyújtani a balti országoknak,” valamint felajánlják közbenjárásu-
kat a szovjet-japán viszony „javítása és konszolidációja érdekében.” Majd közöl-

815 АВП СССР. ф. 0745, оп. 14, п. 32, д. 3, л. 37-39. In: Год кризиса, д 556.
816 A német dokumentumkötetben közölt irat dátuma eltér, ott augusztus 18. szerepel, ami 

abból adódik, hogy Schulenbug táviratát, benne Molotov  válaszával 1939. augusztus 18-i érkezési 
dátummal közlik. Ursachen, XIII. 448-450.

„Másszóval, uraim, Togo nem veri Joe-t, Joe nem veri Togót… 
hacsak akkor nem esnek egymásnak, amikor én kezdem 

püfölni Joe-t.” (Dr. Seuss)
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ték, hogy Ribbentrop  augusztus 18. után bármikor kész repülőgéppel Moszkvába 
utazni „a Führer felhatalmazásával.”817

A második melléklet hosszabb, a szovjet kormány válasza az augusztus 15-
én előterjesztett német javaslatokra. Az emlékirat eleje a korábbi német, ponto-
sabban hitleri külpolitika kritikája, beleértve az antikomintern paktumot. Ezzel 
magyarázzák a szovjet külpolitika eddigi irányát: „Érthető, hogy a német kor-
mánynak ez a politikája szükségessé tette a Szovjetunió komoly intézkedéseit 
Németországnak a Szovjetunió ellen irányuló lehetséges agressziójának az elhá-
rítására, és a részvételt több ország védelmi frontjának a szervezésében az ilyen 
agresszió ellen.” Ez egyértelmű utalás volt a folyó katonai tárgyalásokra, egyben 
elutasító válasz a német kirohanásaira a „demokráciákkal” folytatott szovjet po-
litika ellen. A folytatásban is az új helyzetet a korábbi német politika változásá-
val indokolják: „Ha, ugyanakkor, a német kormány most fordulatot hajt végre a 
régi politikától a Szovjetunióval való politikai kapcsolatok komoly javítása érde-
kében, úgy a szovjet kormány az ilyen fordulatot csak üdvözölni tudja, és a maga 
részéről kész átalakítani saját politikáját a Németországhoz való viszony komoly 
megjavításának szellemében.” Azonban hozzáteszi: „a szovjet kormánynak soha 
nem voltak agresszív szándékai Németországgal szemben, s nem is kívánja, 
hogy ilyenek legyenek, lehetségesnek tartotta és továbbra is lehetségesnek tartja 
a vitás kérdések békés megoldását Németország és a Szovjetunió között […]” 
A Szovjetunió politikájának továbbra is „elve a különféle politikai rendszerek 
békés egymás mellett élése”. 818

Bár az emlékiratban szerepel, hogy „komoly gyakorlati lépéseket kell ten-
ni”, ennek első lépéseként ismét, mint ahogyan ez már történik hónapok óta, 
nem a politikai, hanem a kereskedelmi és hitelegyezmény megkötését javasolja. 
Majd ezt követően, második lépésként tartja „lehetségesnek rövid határidővel 
a megnemtámadási paktum megkötését, vagy az 1926-os semlegességi paktum 
megerősítését”, s teszi hozzá, „azonos időben egy speciális jegyzőkönyv elfoga-
dásával a szerződő felek érdekeiről a külpolitika egyik vagy másik kérdéséről, 
azzal, hogy az utóbbi szerves részét képezi a paktumnak.”819

817 АВП СССР. ф. 0745, оп. 14, п. 32, д. 3, л. 44. In: Год кризиса, д. 570.
818 Az itt szereplő kifejezés először fordul elő, érdekes módon azonos formában az 1956-

ban, az SZKP XX. kongresszusán Nyikita Hruscsov  által meghirdetett politika elnevezésével: 
„принцип мирного сосуществования различных политических систем. АВП СССР, ф. 
0745, оп. 14, п. 32, д. 3, л. 45-46. Год кризиса д. 570.

819 Uo. 
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Két napi várakozást követően, augusztus 19-én Schulenburgnak Berlinből 
jött sürgetésre ismét el kellett veszítenie türelmét. Most délután két órára kapott 
végül időpontot. Mindjárt az erőszakos jelentkezéséért elnézést kérve közölte: 
Ribbentrop  üzenetét tolmácsolja, aki Hitlerre egyeztetett. Az üzenet lényege az 
volt, „Ribbentrop úgy gondolja, még a konfl iktus kialakulása előtt feltétlenül 
tisztázni kell a Szovjetunió és Németország viszonyát, mivel a konfl iktus idején 
ez nehéz lesz.” Úgy véli, hogy a fontosabb kérdéseket már tisztázták, ezért javas-
latot tesz a paktum szövegére.

A német kormánynak az a véleménye, hogy a paktum legyen „világos és egy-
szerű”, álljon két pontból: 1. A német kormány és a szovjet kormány vállalja, 
hogy egymás ellen semmiféle körülmények között sem lép háborúra, vagy nyúl 
az erő alkalmazásának más módozatához; 2. ez a szerződés azonnal hatályba lép 
és 25 évig marad érvényben nem felmondhatóan.820

Molotov  ezzel nem értett egyet. Ennél lényegesen többet akart. Javasolta, 
hogy a tervezet elkészítéséhez nézzenek meg hasonló mintákat, javasolva a né-
met-litván, vagy a szovjet-lengyel, a szovjet-litván szerződéseket. Majd ismét a 
kereskedelmi szerződés megkötését kérte. Schulenburg  újabb sürgetésére sem 
engedett, bár a követ most már Hitlerre hivatkozott, aki „óriási jelentőséget tu-
lajdonít Ribbentrop  útjának”. Molotov a találkozóra Ribbentroppal az augusztus 
18-a utáni dátumok közül a kereskedelmi szerződés nyilvánosságra hozását kö-
vető augusztus 26-i és 27-i napokat ajánlotta.821

A terjedelmes dokumentumhoz csatolták a szovjet paktum tervezetet, ame-
lyet rögtön átadtak Schulenburgnak. A tervezet öt pontból állt, tartalmában, sőt 
megfogalmazásai többségében megfelel a később elfogadott paktum fő szöve-
gének, egyetlen kivétellel. A szovjet tervezetben nem szerepel a későbbi pak-
tum IV. cikkelye: „A két szerződő fél egyike sem fog részt venni semmiféle olyan 
hatalmi csoportosulásban, amely közvetve, vagy közvetlenül a másik fél ellen 
irányul.”822 

A német által később javasolt egyetlen kiegészítés elejét akarta venni a 
brit-francia-szovjet katonai megállapodásnak. Kérdéses azonban, hogy ez a cik-
kely alkalmas volt-e a katonai szerződés megakadályozására. A brit-francia-szov-

820 A német dokumentumkötet (Ursachen, XIII.) nem közli a dokumentumot.
821 АВП СССР, ф. 0745, он. 14, и. 32, д. 3, л. 47-51. In: Год кризиса, д. 572.
822 Halmosy , 459. A paktum többi hat pontjának tartalma kis eltéréssel szövegszerüen is ben-

ne van az öt pontban. Különbség még, hogy a szovjet tervezet megelégedett az 5 év meghosszab-
bítható érvényességgel, amit Berlinben 10 évre változtattak.
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jet katonai tárgyalásokon természetesen nyilvánvaló volt, hogy a tervezett szövet-
ség a várható német agresszió ellen irányul, azonban a készülő brit-francia-szovjet 
katonai szerződésben, illletve az elkészült francia javaslatban az agresszor elleni 
összefogásról van szó, s amint az szokásos volt, országot nem neveztek meg. Ha-
sonlóképen a Németország és Japán érvényben megkötötte antikomintern pak-
tumhoz, amelyben nem szerepelt a Szovjetunió megnevezése. 

Míg a IV. cikkely német javaslatnak az elfogadása még nem jelentette a 
brit-francia-szovjet katonai szövetség feladását, ennek szándéka már ekkor benne 
volt az alkuban. A tervezet végén ugyanis már ott szerepelt az utalás a későbbi 
„titkos záradékra”, mégpedig igen hangsúlyosan: „Post Scriptum. Jelen paktum 
csak a szerződő felek külpolitikai érdekeltségeit tartalmazó különleges jegyző-
könyv pontjainak egyidejű aláírásával érvényes.”823

Ugyan ezen a napon készül el a szovjet-német hitelszerződés dokumentuma, 
amelyet Dr. Karl Schnurre  írt alá824 és az Izvesztyija napilap825 augusztus 21-i szá-
mában közöltek. Ezzel teljesült a szovjetek feltétele és a németek kívánsága is: 
a kereskedelmi paktum megelőzte, egyben megteremtette a politikai tárgyalás 
előfeltételét.

Hitler  – Sztálin  levélváltás, 1939. augusztus 20.

Adolf Hitler  hosszú táviratot intézett Sztálinhoz a szovjet-német kereskedel-
mi egyezmény megkötését üdvözölve. A hat pontból álló üzenet lényege a még 
alá nem írt megnemtámadási paktum sürgetése volt. Az első pontokban Hitler 
igyekezett megnyugtatni Sztálint, hogy a paktum az ő számára „a német politika 
hosszú távú” irányvonala, amely „évszázadokon át a két állam számára hasznos-
nak bizonyult.” A történelmi valóságnak nem igen megfelelő kitekintés után tért 
rá a lényegre: a szovjetek által kért „kiegészítő-protokoll” olyan kérdéseket vet 
fel, amelyeket csak egy „felelős német államférfi ” tud megoldani „a legrövidebb 
időn belül”, közvetlenül Moszkvában. Majd akárcsak, mint üzente Schulenbur-

823 АВП СССР, ф. 0745, оп. 14, и. 32, д. 3, л. 52-53. In: Год кризиса, д. 572.
824 Schnurre  kereskedelmi atasé (Legationsrat) még 1939 nyarán kezdte meg akkor titkos tár-

gyalásait a berlini szovjet kereskedelmi kirendeltségеn. Ott volt a Molotov -Ribbentrop  paktum 
aláírásánál, s maradt Moszkvában a kereskedelmi kapcsolatokért felelős.

825 A Pravda (Igazság) mellett az Izvesztyija (Hírek) volt a második legnagyobb napilap. Míg 
az előző a párt hivatalos orgánuma volt, addig az utóbbi a kormány szócsöveként jelent meg, így 
az állami kategóriába tartozó közlemények is itt jelentek meg.
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ggal, fi gyelmeztette Sztálint: „Németország és Lengyelország között a feszültség 
elviselhetetlenné vált. A lengyelek magatartása egy nagyhatalommal szemben 
olyan, hogy bármely nap kirobbanhat egy válság. Németország minden esetre 
elszánta magát, hogy ezek ellen az eljárásokkal szemben mostantól kezdve a Bi-
rodalom érdekeit minden eszközzel érvényesíti.”  Majd a Szovjetuniót is ellátva 
a Birodalom jelzővel, ajánlja, hogy „ne veszítsenek időt” a „két Birodalom” új 
kapcsolatának létrehozásával, és fogadják Moszkvában Ribbentropot „augusz-
tus 22-én, kedden, vagy 23-án, szerdán.” A végén hangsúlyozza, hogy „Tekintet-
tel a nemzetközi helyzetre, a birodalmi külügyminiszter moszkvai látogatásánál 
egy-két napnál hosszabb tartózkodásra nincs mód.”

Míg Hitler  távirata a Citissime! (a lehető leggyorsabban!) jelöléssel, és Sztálin  
Úrnak címzett, addig a másnap, augusztus 21-én kelt Sztálin válasz szintén Ci-
tissime! és Titkos jelöléssel „Németország Birodalmi Kancellárjának, A. Hitler 
Úrnak” címzéssel ment el.826 Maga a levél formalitásokat tartalmazott: Sztálin 
örült, hogy a „megnemtámadási egyezménnyel” a  két ország és a két nép között 
„békés kapcsolatok” jönnek létre, a feszültségek a két ország között elkerülhető-
vé váltak, s „országaink között a béke és az együttműködés valósul meg.”827 Majd 
a zárómondat: „A szovjet kormány felhatalmazott engem arra, hogy közöljem 
Önnel, egyetért Ribbentrop  Úr Moszkvába érkezésével augusztus 23-án.”828

A Sztálin  válaszát követő napon, augusztus 22-én kelt Ribbentrop  megbízó 
levele, amelyet Obersalzbergben adott át külügyminiszterének Hitler . Ebben a 
megfelelő formaságok után: Ribbentrop birodalmi külügyminisztert „teljes fel-
hatalmazással ruházom fel a Német Birodalom nevében” szerepel. Majd, hogy 
ez még szélesebb és egyértelmű legyen, Ribbentrop felhatalmazást kap arra is, 
hogy a megnemtámadási egyezményen túl folytasson „tárgyalásokat minden 
vele összefüggő kérdésekben”, „megegyezéseket írjon alá,” hozzátéve, hogy 
mindezek az aláírással „azonnal hatályba lépnek.”829

826 Sztálin  megszólítása Hitler  számára problematikus volt. Hivatalos címe 1934-től, amikor 
a párt főtitkári tisztségét megszüntették (a szerénység jegyében) „a Szovjetunió Kommunista 
(bolsevik) Pártja titkára” volt. Állami nómenklatúrában címmel nem rendelkezett egészen 1941. 
május 6-ig, amikor is átvette Molotovtól a „miniszterelnöki” (a Szovjetunió Népi Komisszárjai 
Tanácsának – értsd Minisztertanácsának – elnöke) címet. A generalisszimus rangot 1945. június 
26-án öltötte magára.

827 A német fordításban: „Aufrichtung  des Friedens”, könnyen félrefordítható.
828 Ursachen, XIII. 452.
829 Uo. 452-453.
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Ez egyet jelentett azzal, hogy Hitler  minden követelésbe belement, egyetlen 
kivétellel: ragaszkodott a paktum IV. pontjának beiktatásához. Ahogyan Hitler 
nagyvonalúan a paktum érvényét 5 évről 10 évre hosszabbította, Sztálin  is elfo-
gadta azt, hogy nem lép be olyan „hatalmi csoportosulásba”, amely Németország 
ellen irányul. Hogy ezt miként gondolta, az hamarosan kiderült.

Ribbentrop útra kel

Ribbentrop  1939. augusztus 22-én foglalta el helyét Hitler  különgépén, egy Foc-
ke-Wulf gyátmányú Condor830 típusú négymotoros gép utasterének középső 
részén kialakított, a Führer számára kényelmesen berendezett, golyóálló ablakü-
vegekkel és páncéllal védett kabinban. Kíséretében volt Paul Schmidt , Hitler fő-
tolmácsa a jelentős állami tárgyalásokon, Friedrich Gaus  a külügyminisztérium 
jogi szakértője, és a nélkülözhetetlen Heinrich Hoff mann , Hitler fotográfusa, 
valamint egy érdekes és kevéssé ismert személy, Hans von Herwarth  (Jonnie), 
aki az olasz és az amerikai követségen gyűjtötte az információkat. Valamint új-
ságírók. A mintegy 30 fős „delegáció” jó része egy másik Condor gépen foglalta 
el helyét. A két gép elkerülve Lengyelországot a Balti-tenger felett repült s érke-
zett Königsbergbe. Itt éjszakáztak. Ezen közben Ribbentrop  több ízben beszélt 
telefonon Hitlerrel, tájékoztatta a fejleményekről. Königsbergből reggel 7 óra 10 
perckor felszállva folytatták útjukat. Litvánia „ideiglenes fővárosa”831 felett elre-
pülve léptek be a Szovjetunió légterébe, ahol mindjárt kisebb incidensben volt 
részük: a szovjet légvédelem Velikije Luki térségében tüzet nyitott a horogke-
resztes felségjelet viselő gépre - a célt azonban elvétették.

A két gép 13 órakor érkezett Moszkvába. A repülőtéren a delegációt „minden 
különösebb ceremónia nélkül” fogadták.832 Szerény kis zenekar, nagydobbal, né-

830 Az 1937 óta gyártott négy motorral, összesen 1200 lóerős 335 utazó és 380 csúcssebességre 
képes különgéphez hasonló gépet kapott Heinrich Himler, az SS birodalmi vezetője. 

831 A függetlenné vált Litvánia Vilniust nyilvánította fővárosává, de az lengyel fennhatóság alá 
került még 1920-ban. A várost a Molotov -Ribbentrop  paktum juttatta vissza Litvániának, s szűnt 
meg Kaunas főváros státusza.

832 A repülést tévedések és a legfantasztikusabb ferdítések kísérik az irodalomban. A tévedések 
egy része abból fakad, hogy összekeverik Ribbentrop  két útját: az augusztus 23-24-it, ahol szerény 
volt a fogadtatás, illetve a szeptember 27-28-it, amikor már zászlóerdő fogadta az érkezőket. A fo-
tókat és a fi lmeket is összekeverik, még a legigényesebb bemutatón is (https://www.youtube.com/
watch?v=cAD4iks5Fu0), mivel a helyszín és az ismert résztvevők jórészt azonosak: aláírásról a 
legjobb kép a második alkalommal készült, szerepel ugyanis rajta, Molotov  és Ribbentrop  kö-
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hány horogkeresztes zászló, a Moszfi lm stúdiójából kölcsönözve, ahol éppen an-
tifasiszta fi lmeket forgattak. Schulenburg  és a német követség munkatársai mel-
lett csak a külügyminiszter helyettes Patyomkin  jelent meg, Vlagyimir Barkov , 
a külügy Molotov  által megtartott protokollfőnöke kíséretében.833 A források 
megoszlanak arról, hogy Sztálin , vagy Molotov  bocsátotta Ribbentrop  rendel-
kezésére gépkocsiját, amellyel a volt osztrák követség épületéhez hajtottak, ahol 
a vendégeket elhelyezték. (Az épületet a delegáció megérkezése előtt rendbe 
tették, hogy fogadó képes legyen – 
nyilván a szovjet elhárítás igényeinek 
megfelelően, amiről természetesen 
a „vendégek” is tudomással bírtak.) 
Hidegtálak és grúz pezsgő fogadta az 
érkezőket. A rövid pihenő után egye-
nesen a Kremlbe vezették Ribbentro-
pot és közvetlen munkatársait.

A rendezés tökéletes volt. Molo-
tov  várta Ribbentropot, s kísérte iro-
dájába. A mit sem sejtő Ribbnetropot 
és Schulenburgot itt fogadta Sztálin . 
(Schulenburg , a moszkvai német kö-
vet négy éve volt már Moszkvában, 
de még nem találkozhatott vele.) Az 
asztalhoz négyen ültek: Sztálin, Mo-
lotov , Ribbentrop  és Schulenburg . 
És voltak még ketten: a Sztálin mö-
gött elhelyezett széken a fi atal tolmács Pavlov , Ribbentrop  mögött pedig Gustav 
Hilger  – mindketten az aláírásról készült fényképeken láthatók. Sztálin felkérte 
Molotovot, hogy vezesse a tárgyalást, de Mo lotov  ezt „szerényen” elhárította. Az 
első megbeszélést így Sztálin vezette. Erről azt lehet tudni, hogy a tárgyalás első 

zött a Szovjetunió későbbi, szeptember 1-jén kinevezett követe, Alekszej Alekszejevics Skvarcev  
(1900-?). A falról pedig eltűnt a Lenin  kép. A legelképesztőbb ferdítés is ezen alapul: Alekszandr 
Oszokin  monumentális, több kiadást megélt könyvében azt feltételezi, hogy Hitler  is jelen volt ti-
tokban Moszkvában, s csak a visszafelé úton szállt át Königsbergben egy ott várakozó Ju-52-esre, 
hogy már Berlinben találkozzon Ribbentr oppal . Осокин, Александр: Великая тайна Великой 
Отечественной: глаза откриты. Время Москва, 2008.

833 Vlagyimir Nyikolajevics Barkov  1935-től vezette az öt tagú protokoll osztályt, 1941-ben 
letartóztatták, 17 év után szabadult. http://www.pseudology.org/mid/protokol/07.htm 

„Porosz tisztelgés Moszkvában” Ribbentrop , 
Molotov, Sztálin . (Mucha, lengyel szatirikus folyóirat, 

1939. szeptember 8.)
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részében az ismert paragrafusokon túl elsősorban a titkos záradékban szerep-
lő határokról volt szó. A határokon Sztálin annyiban kívánt változtatni, hogy 
nem a szinte Varsóig nyúló beszögelésre tartott igényt, hanem Litvániára – ezzel 
mintegy kiegyenesíthette a kijelölt határokat, egyben valamennyi balti államot 
érdekszférájába vonhatta.

A tárgyalások első része iezzel zárult. Ribbentrop , Schulenburg  és a várakozó 
német delegáció a kommunikáció szempontjából biztonságosabb német követ-
ségre távoztak. Erre azért volt szükség, mert Ribbentropnak kapcsolatba kellet 
lépnie Hitlerrel, éppen Litvánia miatt. Hitler  azonnal beleegyezett a változtatásba.

A késő délutáni találkozó

Ribbentrop  és kísérete délután 6 órakor tért vissza a Kremlbe. Az egyetlen ki-
sebb változás a közvetlen tárgyaláson részt vettek összetételében az volt, hogy 
a Paul-Otto Schmidt  helyett Andor  Hencke  jött jegyzőkönyvet vezetni. Henc-
két jól ismerték Moszkvában: a szovjet-német kapcsolatok fénykorában, 1922 
októberétől 1928 szeptemberéig dolgozott a követségen, Ulrich von Brock-
dorff -Rantzau  követ magántitkáraként.834  Rövid eszmecsere után a paktum el-
készült tervezetét Ribbnetrop megkapta és rögtön átadta szakértőinek, akik arra 
hamarosan rábólintottak. Ezt követte az aláírás procedúrája, amelyre augusztus 
24-én, hajnali 2 óra körül került sor. Ribbentrop  kérésére részt vehettek az alá-
írásnál német újságírók, valamint Andor Hencke . A dokumentum egyik erede-
ti példányát a titkos záradékkal együtt Sztálin  páncélszekrényébe helyezték el, 
ahonnan csak 1992-ben került a nyilvánosság elé.835

834 Hencke  a müncheni konferencia, majd Prága megszállásakor ügyvivő Prágában, ő kéri fel 
Frantísek Chvalkovský külügyminiszter közvetítésével Hácha  elnököt, hogy utazzon Hitlerhez. 
Ribbentroppal  érkezik Moszkvába, s vesz részt előbb a háttérmunkába, majd ott van a paktum 
aláírásakor, valamint az azt követő fogadáson. Szeptembertől Moszkvában a szovjet német határ-
kérdések vegyesbizottság (Gemischten Zentralkommission des Deutschen Reichs und der UdSSR 
für Grenzfragen) német delegációjának a vezetője.  Hencke  Magyarországon 1944-ben részt vett 
a zsidók deportálásában. 1945 után internálták, 1947-ben szabadult, pályáját a Német Szövetsé-
gi Köztársaságban a Szövetségi Elhárítás Keleti Részlegének vezetőjeként fejezte  be. http://www.
bundesarchiv.de/aktenreichskanzlei/1919-1933/0011/adr/adrhl/kap1_1/para2_190.html 

835 A dokumentum egyetlen eredeti német nyelvű példánya 1944-ben megsemmisült. A 
fennmaradt orosz nyelvű, aláírt példányt más dokumentumokkal együtt a Новая и новейшая 
история folyóirat 1993. 1-es számában publikálták. A Molotov -Ribbentrop  paktum historio-
gráfi ájáról igen jó összefoglaló tanulmányt közöl https://www.eurozine.com/der-hitler-stalin-
pakt-1939-in-der-europaischen-geschichte-und-erinnerung/
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A Molotov–Ribbentrop-paktum836 

„A Német Birodalmi Kormány és a Szocialista Szovjet Köztársaságok Szövetsé-
gének Kormánya attól az óhajtól vezérelve, hogy a béke ügyét Németország és a 
Szovjet Köztársaságok Szövetsége között erősítsék, és kiindulva az 1926 áprili-
sában a Németország és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között 
kötött semlegességi szerződés alapvető rendelkezéseiből, a következő megálla-
podásra jutottak:

1. cikk. A két Szerződő Fél kötelezi magát, hogy tartózkodik az egymás ell1. 
cikk. A két Szerződő Fél kötelezi magát, hogy tartózkodik az egymás ellen irá-
nyuló minden erőszakos ténykedéstől, minden támadó cselekménytől és min-
den támadástól, akár külön, akár más hatalmakkal együtt.

2. cikk. Amennyiben a Szerződő Felek egyike egy harmadik hatalom részéről 
háborús cselekedetek tárgyává lenne, a másik Szerződő Fél ezt a harmadik ha-
talmat semmilyen formában nem fogja támogatni.

3. cikk. A két Szerződő Fél kormányai a jövőben tanácskozás céljából folya-
matosan érintkezésben maradnak egymással, hogy egymást kölcsönösen tájé-
koztassák a közös érdekeiket érintő kérdésekről.

4. cikk. A két Szerződő Fél egyike sem fog részt venni semmiféle olyan hatal-
mi csoportosulásban, amely közvetve vagy közvetlenül a másik fél ellen irányul.

5. cikk. Amennyiben a Szerződő Felek között bárminő kérdés tekintetében 
viták vagy viszályok keletkeznék, a két Fél ezeket a vitákat vagy konfl iktusokat 

836 Halmosy,  457-460. A titkos záradékot a kötet nem közli, mert azt a szovjet hivatalos diplo-
mácia történet (Patyomkin  és a politika egészen az 1980-as évek közepéig nem ismerte el hiteles-
nek, így nem tartalmazták a „keleti” dokumentumkötetek. A hitelesség cáfolatának alapja az volt, 
hogy a titkos záradékról fennmaradt másolatokról hiányoztak az aláírások. A záradék szövege 
azonban 1946 óta közismert volt. Első szovjet publikációjára a „peresztrojka” idején, a Вопросы 
истории folyórat 1989. 6. számában került sor – akkor még a német szöveg alapján.
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kizárólag baráti eszmecsere vagy szükség esetén békéltetőbizottságok úján fogja 
tisztázni.

6. cikk. A jelen szerződést tíz év időtartamra kötik meg, azzal a kikötéssel, 
hogy amennyiben azt egy esztendővel e határidőnek a lejárta előtt egyik Szerző-
dő Fél sem mondja fel, ennek a szerződésnek a hatálya automatikusan további öt 
évre meghosszabbítottnak tekintendő.

7. cikk. A jelen Szerződést a lehető legrövidebb időn belül ratifi kálni kell. A 
ratifi kációs okmányokat Berlinben kell kicserélni. A szerződés aláírásával hala-
déktalanul hatályba lép.

Kelt két eredeti példányban, német és orosz nyelven.
Moszkva, 1939. augusztus 23.
von Ribbentrop   V. Molotov ”

… és a titkos záradék:

„A Német Birodalom és a Szocialista Szovjet Köztársaságok Szövetsége közötti 
megnemtámadási szerződés aláírásának alkalmával a Két Fél aláíró meghatal-
mazottai szigorúan bizalmas megbeszélésen megvitatták a kétoldalú érdekszfé-
rák elhatárolásának kérdését Kelet-Európában. Ez a megbeszélés a következő 
eredményre vezetett:

1. A balti államokhoz (Finnország, Észtország, Lettország, Litvánia) tartozó 
területek területi-politikai átformálása esetén Litvánia északi határa alkotja egy-
úttal Németország és a Szovjetunió érdekszférájának határát. Egyúttal mindkét 
részről elismerik Litvánia érdekét a vilnai területen.

2. A lengyel államhoz tartozó területek területi-politikai átformálása esetén 
Németország és a Szovjetunió érdekszféráját hozzávetőleg a Narev, a Visztula és 
a Szan folyók vonala határolja el.

Azt a kérdést, hogy a kétoldalú érdekek kívánatosnak tüntetik-e fel egy füg-
getlen lengyel állam fenntartását, és melyek lennének ezen állam határai, végleg 
csak további politikai fejlemények során lehet tisztázni.

A két kormány ezt a kérdést mindenesetre barátságos megegyezés útján fogja 
megoldani.
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3. Délkelet-Európa vonatkozásában szovjet részről hangsúlyozzák érdeküket 
Besszarábiát illetően. Német részről hangsúlyozzák a teljes politikai érdektelen-
séget ezeken a területeken.

4. Ezt a jegyzőkönyvet mindkét fél szigorúan titkosan fogja kezelni.
Moszkva, 1939. augusztus 23.
A Német Birodalmi Kormány részéről v. Ribbentrop
A Szovjetunió Kormányának meghatalmazásában V. Molotov ”837

Randevú. Hitler : „Gondolom, földünk söpredékéhez van szerencsém? Sztálin : Feltételezem, a munkások 
véreskezű gyilkosa? (David Low )

Fogadás a Molotov -Ribbentrop  paktum aláírása alkalmából

A Kremlben 1939. augusztus 23-án a késő esti órákban került sor a Molo-
tov -Ribbentrop  paktum aláírására, a titkos záradékkal együtt. Az ezt követő 
koccintás és beszélgetés áthúzódott a következő nap hajnalára – követve Sztálin  

837 A titkos záradék publikációjának történetét és a dokumentum értékelését lásd  Хавкин, 
Борис : К истории публикации советских текстов советско-германских секретных 
документов 1939-1941 гг.  http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/docs/7Chavkin7.pdf
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szokásos élet- és munkaritmusát. Sztálin és Ribbentrop  mellett részt vett a szo-
kásos diplomáciai formalitásokat nélkülöző fogadáson838 - a dokumentum alá-
írásáról készült felvétel alapján - a német követ, Schulenburg , Molotov , Voro-
silov , Saposnyikov  tábornok, a két tolmács, Pavlov  és Hilger , Schulenburg , majd 
csatlakozott hozzájuk a kereskedelmi szerződést néhány napja aláíró Anasztasz 
Mikojan , mellette Lavrentyij Berija  és Lazar Kaganovics  és mások. Jegyzőkönyv-
szerű feljegyzés készült az elhangzottakról, amelyet Andor  Hencke  készített.839

A fogadáson az „egészen titkos!” (Ganz geheim!) jelzésű feljegyzés szerint 
Sztálin  és Ribbentrop  szinte kizárólag a nemzetközi helyzetről folytatott eszme-
cserét. 

Az első téma Japán volt. Sztálin kifejtette, hogy nem fél Japántól, „ha háborút 
akarnak, megkapják.” Amennyiben azonban „Japán békét akar, az annál jobb.” 
Szükségesnek tartotta a német közreműködést a japán-szovjet viszony rendezé-
séhez. Ribbentrop  elmondta, hogy Berlinben már hónapok óta folytat megbe-
széléseket a szovjet-japán kapcsolatok javításáról a japán követtel.

Olaszországgal kapcsolatban Sztálinnak az volt a véleménye, hogy Albáni-
ával nem nyertek sokat az olaszok, a kérdés az, hogy vannak-e további terveik 
a térségben. Ribbentrop  Sztálin  számára meglehetősen kétséges információval 
szolgált. Albániának stratégiai jelentőséget tulajdonított, Mussolinit  erős em-
bernek nevezte, aki „bizonyította az Abesszin konfl iktus idején, hogy Olaszor-
szág céljait egy ellenséges koalícióval szemben is maga erejéből képes megol-
dani.” Hozzátéve, hogy Németország akkor nem volt abban a helyzetben, hogy 
Olaszországnak „érdemleges segítséget nyújtson.” Megemlítette, hogy Mussoli-
ni  „lelkesen üdvözölte” a német-szovjet megnemtámadási paktumot.

Törökországról Sztálinnak egyszerű kérdése volt: „Mit tart Törökországról Né-
metország?” Ribbentrop  elmondta, hogy Németország baráti kapcsolatokra tö-
rekszik Törökországgal, amely azonban a Németországot bekerítő politika első 

838 Az ilyen szintű és jellegű fogadásoknál szokásos formaságokat hangsúlyozottan mellőzték. 
Kivéve a gyakorlatot „a vendéglátó és a fővendég pohárköszöntőt mond”, valamint „A vendégek 
koccintanak, illetve egymásra emelik a poharukat.”, amit viszont többször megismételtek. Elte-
kintettek attól is, ami a „Politikai alkalmaknál illendő, hogy a házigazda előzetesen díszvendége 
rendelkezésére bocsássa saját pohárköszöntőjének szövegét. Ilyen esetben az is illendő, hogy a 
válasz-pohárköszöntő szövegét a díszvendég is előre elküldje partnerének.” Diplomáciai lexikon. 
A nemzetközi kapcsolatok kézikönyve. Éghajlat Kiadó, Budapest, 2018. 613.

839 A dokumentum német és angol változatban olvasható, nyilván orosz is van, de ezt az álta-
lam ismert orosz dokumentum kötetek nem tartalmazzák. Valamennyi változat Hencke  feljegy-
zésén alapul, azonban ezt még a német dokumentumkötet sem jelzi. Ursachen, XIII. 453. 
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számú országa, vagyis utalt az ismert brit lépé-
sekre – amiről természetesen Sztálin  is tudott, 
a brit-francia-szovjet katonai tárgyalások beszá-
molóiból. Azonban csak annyit tett hozzá, Mol-
otovval együtt, hogy a Szovjetuniónak is vannak 
tapasztalatai a török politika ingadozásáról. 
Ribbentrop  pontos adatokkal is szolgált ehhez 
az angolok mintegy 5 millió fontot fordítottak 
arra a propagandára, amellyel Törökországot 
szembe kívánták fordítani Németországgal. 
Sztálin  viszont úgy vélte, hogy az összeg „amely-
lyel a török politikusokat Anglia megvásárolta 
lényegesen több, mint 5 millió font.”

Az Anglia témánál található talán a legérde-
kesebb része a feljegyzésnek. Itt Hencke  nem 
idézet szerűen fogalmaz, saját megfi gyelését közli: Sztálin  és Molotov  az „angol 
katonai misszióról soha nem szólt.” Az elkövetkezendő eszmecserének a párbe-
széd szerű ismertetése viszont erősítik a kételyeket a dokumentum legalább is 
pontosságával kapcsolatban.

Ribbentrop , amint az a német korábbi dokumentumokban is szerepelt, arról 
beszélt, hogy a britek nem képviselnek erőt, viszont szítják a Németország és a 
Szovjetunió közötti ellentéteket, „és úgy akarják biztosítani igényüket a világu-
ralomra, hogy azért mások harcoljanak.” (Ribbentrop  felkészítése jó volt: szinte 
szó szerint idézett Sztálinnak a pártkongresszuson elhangzott mondataiból.)

A feljegyzés szerint Sztálin  vette a lapot: „Lelkesen egyetértett és a követke-
zőket jegyezte meg: az angol hadsereg gyenge; a brit fl otta már nem olyan jelen-
tős, mint korábban volt. Anglia légiereje ugyan fejlődött, de hiány van pilóták-
ban. Ha Anglia a világ ura, az a többi ország ostobasága miatt van, akik hagyják 
magukat az orruknál fogva vezetni. Nevetséges például, hogy néhány száz angol 
Indiát uralja.”

Ribbentrop  természetesen egyetértett Sztálinnal, és hozzáfűzte, hogy az an-
golok valami olyasmivel készülnek, mint 1914-ben. Ez azonban „egy tipikusan 
ostoba manőver”, s ő javasolta a Führernek, hogy közölje az angolokkal, hogy „a 
német-lengyel konfl iktus esetében bármely ellenséges lépésre a Londonra mért 
bombacsapással fognak válaszolni.”

„Bárcsak tudnám, mit fog tenni ez a 
csizma?”(John Collins )
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Sztálin  azonban lehűtötte Ribbentropot mondván: „Anglia gyengesége elle-
nére okosan és keményen fog háborúzni.”

Franciaországra áttérve Sztálin  megjegyezte, hogy hadseregük „fi gyelem-
re méltó.”  Válaszul Ribbentrop  elmondta, hogy Németország 300 000 katonát 
tud behívni évjáratonként, míg Franciaország csak 150 000-et, a „Westwall pe-
dig ötször olyan erős, mint a Maginot-vonal”. Majd határozottan kijelentette: 
„Amennyiben Franciaország hadat akar viselni Németországgal, úgy bizonyo-
san vereséget szenved.” Sztálin erre nem reagált.

Hosszabban beszélgettek az 1936-ban Németország és Japán között létrejött 
antikomintern paktumról. Ribbentrop  itt mentegetőzik, azt bizonygatja, hogy 
az nem a Szovjetunió ellen, hanem „a nyugati demokráciák ellen irányult.” Sztá-
lin  egyetértett ezzel, mondván „az antikomintern paktum valójában főleg a lon-
doni City-t és az angol kiskereskedőket rémítette meg.” Ribbentrop erre berlini, 
a paktum hírére keletkezett tréfálkozással válaszolt: „Sztálin maga is beléphet az 
antikomintern paktumba.” E rész jelzi világosan, hogy mind Ribbentrop , mind 
pedig Sztálin hajlandó eltekinteni a múlttól: amiről meg kellett feledkezni az 
volt, hogy a komintern paktum rendelkezett egy titkos záradékkal, amelynek 1. 
cikkelyében ugyanis pontosan meg volt nevezve a Szovjetunió, mint amely ellen 
köttetik a megállapodás.840 Elképzelhető, hogy a későbbi csatlakozók, így Ma-
gyarország, amely 1939. február 24-én írta alá az egyezményt, még nem tudtak 
a záradékról, az viszont kevésbé valószínű, hogy azt Moszkvában sem ismerték.

A következő téma a német közvélemény reakciója volt. Ribbentrop  – már az 
aláírást követő percekben – határozottan állította, hogy „a német nép valameny-
nyi rétege, és éppen az egyszerű emberek, lelkesen üdvözölték a megegyezést a 
Szovjetunióval.” Tudták, hogy a korábbi ellentétek oka a „külföldi machináci-
ók, különösen az Angliából érkezők”. Sztálin  megjegyezte, hogy ezzel „szívesen 
egyetért. A németek békét akarnak, ezért üdvözlik a Birodalom és a Szovjetunió 
közötti baráti kapcsolatot.”

Itt azonban, béke vágyának hangoztatásával ellentétben, Ribbentrop  tett egy 
megjegyzést, ami nem éppen e felé mutatott, ugyanakkor bizonyosan nem lehe-
tett meglepetés Sztálin  számára: megjegyezte, hogy „A német nép nem sokáig 
fogja tűrni a lengyel provokációkat.”

840 Az 1936. november 25-én aláírt „Megállapodás a Kommunista Internacionálé ellen” pak-
tum szövegét közli Halmosy , 398-403.
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Ezt követték pohárköszöntők, amit a német eredetiből teljes terjedelemben 
közlünk:

„A találkozó folyamán Sztálin  Úr spontán a következő pohárköszöntőt mondta 
a Führerre: ’Tudom, hogy a német nép mennyire szereti Führerét, ezért szeretném 
az ő egészségére emelni poharamat.’841

Molotov  Úr emelete poharát a Külügyminiszter Úrra, valamint Schulenburg  
gróf követ Úrra.

A továbbiakban Molotov  Úr Sztálin  Úrra emelte poharát, megjegyezve, hogy 
Sztálin ez év márciusában tartott [kongresszusi] beszédét Németországban jól 
megértették, s ez volt az a beszéd, amely lendületet adott a politikai kapcsolatoknak.

A Külügyminiszter Úr a maga részéről emelte poharát Sztálin  Úrra, valamint a 
szovjet kormányra és a Németország és a Szovjetunió közötti kapcsolatok kedvező 
fejlődésére.

A búcsúzkodásnál Sztálin  Úr szó szerint ezt mondta a Külügyminiszter Úrnak: 
A szovjet kormány a paktumot nagyon komolyan veszi, ő becsületszavával erősíti 
meg, hogy a Szovjetunió nem fogja becsapni partnerét.”842

A vendégek éjjel kettőkor hagyták el a Kreml boltíves kapuját.

A fogadás után

Ribbentrop  a fogadás után hajnal 3 órakor telefonált a követségről az izgatott Hit-
lernek. (Hitler  ugyanis már este 8 órakor hívta Moszkvát, ahol még nem rendel-
kezhettek hírekkel – ezt követően fel-alá sétált a Sasfészek teraszán - nézte egy 
ideig a naplementét.) Ribbentrop  megnyugtatta a Führert, aki örömében mindkét 
kezével a falra csapott: „Most Európa az enyém, Ázsia a többieké lehet.”843 Rib-
bentrop  és kísérete ezt követően lepihent. A rájuk várakozó repülőgépek délután 1 
óra 20 perckor emelkedtek a levegőbe. Ribbentrop  gépe vadászrepülőkkel kísérve 
lengyel területeket is keresztezve érte el a valamivel több mint 1000 kilométerre 
levő Königsberg repülőterét.844 Még ott helyben nyilatkozott. Már nem a német 
lakosság „lelkes hangulatáról beszélt”, a lakosságból ugyanis alig voltak ott, ellen-
kezőleg, magyarázkodott, a megdöbbenést igyekezett csillapítani: „Amit a Führer 

841 A belső idézőjellel jelezték a dokumentumban, hogy Sztálint szó szerint idézik.
842 Ursachen, XIII. 453-456.
843 Watt , 462.
844 A másik gép, amelyen kíséret utazott, a balti térségen át, a lengyel területeket elkerülve 

repült, s később érkezett Königsbergbe. 
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tesz, az rendben van.”845 A gép innen egyenesen Berlinbe repült, ahol a Tempelhof 
repülőtérre nem sokkal később érkezett Hitler fogadta külügyminiszterét. A Fü-
hrer öröme határtalan volt, széles mosollyal, előbb széttárt karral, majd a begya-
korlott kézfogással üdvözölte Ribbentropot. Mosolya és gesztusa, amit fi lmszalag 
megörökített, hasonló volt ahhoz, amivel 1933. január 30-ának délelőttjén Hugen-
berget  vette rá, hogy kancellári kinevezését támogassa.846

A „Herwarth epizód” – a titkos záradék nem maradt titokban

Ribbentrop  gépén utazott Hans Herwarth  von Bittenfeld, Schulenburg  követ bi-
zalmasa. Herwarth  diplomata volt, 1927-től Párizsban, majd 1931-től 1939-ig a 
moszkvai követségen volt feladata a brit, a francia és az amerikai követségekkel 
a kapcsolatok tartása. Az amerikai követségen Charles E. Bohlen  és Charles W. 
Th ayer  volt partnere, a brit követségen a diplomáciai pályáját szintén Párizsban 
kezdő, a formaságokra keveset adó skót Fitzroy Maclean -nel847 beszélte meg az 
információkat. Schulenburg  tisztában volt Herwarth  náci ellenes beállítottságá-
val, s nyilván azzal is, hogy kapcsolatai túlterjedtek a szokásos kereteken. Annyi 
bizonyos, hogy magával vitte a Kremlbe, s megosztotta vele információit a titkos 
záradékról. A hajnalban véget ért fogadás után Herwarth találkozott az amerikai 
követség egyik munkatársával, valószínűleg Bohlennel, akivel közölhette mind 
a paktum, mind a titkos záradékának tartalmát. Az információ így került még 
aznap előbb Washingtonba, majd azonnal Londonba és Párizsba, innen Varsó-
ba.848 Ugyanakkor nincs jele annak, hogy az információt akárcsak Varsóban is 
felhasználták volna.

845 Ursachen, XIII. 459.
846 Székely,  1983. 12.
847 A kalandos életű Fitzroy Maclean , a James Bond fi lmek egyik ihletője lett. Az Eastern Ap-

proachec című, először 1949-ben, majd 2009-ig számtalan kiadásban megjelent könyvében emlé-
kezik meg Herwarth -ról, aki nem rokonszenvezett az appeasment politikával, a müncheni egyez-
ménnyel, és informálta őt a Molotov -Ribbentrop  paktumról. Penguin World War II Collection, 
Paperback – International Edition, 2009.

848 Herwarth  szerkesztett memoárja: Herwarth  von Bittenfeld and S. Frederick Starr: Aga-
inst Two Evils: Memoirs of a diplomat-soldier during the Th ird Reich. London: Collins , New 
York: Rawson, Wade, 1981. Haláláról 1999-ben megemlékeztek a német lapok, ismertetve élet-
útját. https://www.tagesspiegel.de/politik/hans-von-herwarth-wollte-vor-dem-hitler-stalin-pakt-
warnen-nur-die-amerikaner-nahmen-ihn-ernst/89776.html  
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A paktum után

1939. augusztus 24-én, a német szovjet paktum megkötésének másnapján, Sir 
Horace Wilson , a Müncheni Egyezmény egyik fő előkészítője, a brit-német kap-
csolatok „felelőse”, a miniszterelnök legközelebbi munkatársa – ekkor a Dow-
ning Street 10-ben volt az irodája - kereste meg az USA londoni követét, Joseph 
Kennedyt, aki köztudottan az appeasement és a német orientáció töretlen híve 
volt. Wilson  a miniszterelnök, Chamberlain  kérését tolmácsolta: „gyakoroljon 
az elnök nyomást a lengyelekre” annak érdekében, hogy változtassanak eddigi 
álláspontjukon és kezdjenek tárgyalásokat a németekkel Danzigról és a korri-
dorról. Jelezte egyben, hogy a miniszterelnököt aggasztja, hogy Nagy-Britan-
nia feltétel nélkül elkötelezte magát (unequivocally obligated itself) márciusban 
Lengyelország mellett egy lengyel-német háború esetére. Kennedy  telefonon 
vette fel a kapcsolatot az amerikai külügyminisztériummal, elmondta, hogy a 
britek „tudják, nem lesznek képesek eleget tenni kötelezettségvállalásuknak” a 
háború kirobbanásakor. Roosevelt  azonnal visszautasította Chamberlain kéré-
sét. Kennedy azt is közölte, hogy Chamberlain „elvesztette minden reményét a 
béke lehetőségében”. Sőt úgy vélte, „Mindezek után, mi nem vagyunk képesek 
megvédeni a lengyeleket. Csak a revans olyan háborújára kényszerülünk, amely 
Európa lerombolását fogja jelenteni.”849

Halifax  nem volt ennyire pesszimista. Kennard  varsói követnek augusztus 
26-án azt az utasítást adta, utalva a Nevile Henderson  előző napi Hitlerrel tör-
tént találkozóján elhangzottakra, hogy amennyiben a németek hajlandók tár-
gyalásokra Lengyelországal „megfelelő alapon, úgy valamennyi ajtó nyitva lesz.” 
Ezt ismertette Raczyńskivel, a londoni lengyel követtel is, de hozzátette, ebben 
nem nagyon reménykedik. Beszámolt viszont Kennard -nak, miként értékel-
te a paktumot Raczyński  . A beszélgetés során a követ azt mondta „hogy a né-

849 U. S. Department of State, Foreign Relations of the United States, 1939. General, Vol. I, 
Wa shington, 1956., 355. A sokak által és többféleképpen értelmezett dokumentummal foglal-
kozik többek között A. J. P. Taylor: Th e Origins of the Second World War. Greenwich, Fawcett 
Premier 1965. 262.; David E. Koskoff  : Joseph P. Kennedy . A Life and Times. Englewood Cliff s, 
Prentice-Hall, 1974. 207. Valamint egy ellenkező előjelű interpretáció Roosevelt  elnök születésé-
nek 100. évfordulóján: „Roosevelt  szerette magát a béke emberének feltüntetni az amerikai nép és 
a világ előtt. Ez ma a leginkább elfogadott kép róla. Azonban Roosevelt  cinikusan visszautasította 
azt a hatalmas lehetőséget, hogy tegyen a béke érdekében, amikor arra módja lett volna.” Mark 
Weber : President Roosevelt ’s Campaign To Incite War in Europe. http://www.ihr.org/jhr/v04/
v04p135_Weber .html 
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met-szovjet paktum a helyzetet bár rontotta, de ő nem kíván riadót fújni.” Úgy 
vélte, hogy akár néhány héten belül is fordulat következhet be: „Amennyiben 
kitör a háború és amennyiben Sztálin  felismeri, hogy Hitler  mindenképpen há-
borút akar és nehézségei támadnak, úgy jószerivel a nyugati hatalmak támoga-
tói között találhatjuk.” Úgy vélte a lengyel diplomata, hogy Sztálinak saját maga 
megnyugtatására, valamint tönkretett hadserege és elkínzott népe miatt kellet 
a paktum: „A paktuma Hitlerrel védekező aktus volt.”850 Arra viszont nem szá-
mított Raczyński, hogy a „nyugati hatalmak” nem lépnek be a háborúba Len-
gyelország megtámadásakor. Még akkor sem, amikor Hitler számára valóban 
„nehézségek támadtak” – a Wehrmacht nem várt veszteségeket szenvedett el, 
különösen légierejében és páncélosaiban.

Kennard  ugyanezen a napon fejtette ki Cadogannak  a Henderson  javaslatá-
val ellentétes, de Chamberlain  indítványával szembe menő – persze erre nem 
utalt - véleményét. Kennard úgy vélte, hogy Lipskinek , a berlini lengyel követ-
nek akár Hitlerhez, akár Ribbentrophoz küldése nem jelentene mást a lengye-
lek számára, „mint Canossa járást.” Majd táviratának végén az egész „semleges 
megfi gyelők küldését mindkét félhez” tervet rossznak tartotta: az itteniek azt 
„egy újabb Runciman  missziónak tekintenék.”851

850 DBFP S. 3. VII. 291.
851 DBFP S. 3. VII. 294.
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A megváltozott nemzetközi helyzet

A brit-francia-szovjet katonai tárgyalások eredménytelensége és a Molotov -Rib-
bentrop  paktum néhány nap alatt átalakította a nemzetközi kapcsolatokat. Be-
következtek mindazok a kedvezőtlen következmények, amelyekre a brit külügy-
minisztérium elemzőcsoportja még májusban számított.

Nagy-Britannia számára a paktum megkötése súlyos vereség volt. Nem is a 
Szovjetuniónak a lehetséges katonai szövetségből kimaradása miatt, ennek érté-
két Londonban nem tartották nagyra. Viszont az ellenkezőjébe fordult mindaz, 
amire az utolsó pillanatig számítottak: a Szovjetunió nem vált az újabb „kon-
tinentális egyensúly” részévé, hogy Franciaországgal együtt ellensúlyozza Né-
metországot; az Egyesült Államok elhatárolta magát a konfl iktustól, így most 
Franciaország után Nagy-Britannia is szigetelődött el; a háborúzó Olaszország-
ra sem számíthatott; nem számíthatott a szovjet ellensúlyra Japánnal szemben 
sem, pedig a Távol-Keleten már a japánok a korábbiaknál is jobban fenyegették 
a Birodalom pozícióit. S ami már bizonyossá vált, s a legkedvezőtlenebb volt: a 
küszöbön álló háború bár akár kétfrontos is lehetett, de nem a várt formában, 
hanem egy keleten lengyel, nyugaton pedig francia-brit német ellenes frontottal. 
Az elkövetkezendő napokban mindez a brit diplomáciát a Berlinnel folytatott 
tárgyalások magasabb szintre emelésére késztette.

Franciaország számára még súlyosabb csapást jelentett a szovjet szövetséges 
elvesztése, amihez járult a már teljes kiszolgáltatottság a brit külpolitikától. Da-
ladier  a már a lengyelekre gyakorolt nyomásban sem reménykedett, pontosab-
ban nem gondolta, hogy akár Danzig és a korridor átadásával elkerülhető lenne 
a német támadás. Nem volt véletlen, hogy az ezekben a napokban keletkezett 
brit dokumentumok már nem a két szövetséges nevében íródtak Hitlernek, ha-
nem Őfelsége kormánya ajánlatait tartalmazták.

Japán számára – Ribbentrop állításával szemben - meglepetésként hatott a 
paktum aláírása. Amikor 1936-ban Berlinben Németországgal aláírták az anti-
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komintern paktumot annak célja a Szovjetunió két tűz közé fogása volt – Japán 
részéről elsősorban a szovjet haderő átcsoportosítása Nyugatra. Szovjet terüle-
tek elfoglalása - okulva az 1918-1922-es szibériai intervenció sikertelenségéből 
- nem szerepelt a haditervek között. Mandzsúria megszerzése, majd 1934-től 
a Japánnal kiegyezést kereső brit külpolitika idején viszont a Szovjetunió és az 
Egyesült Államok ellenérzését kiváltó komoly terveket dolgoztak ki az ázsi-
ai háború kiterjesztésére. Ezt szolgálta az egyre nagyobb, a Németországot és 
a Szovjetuniót is megelőző fegyverkezés - az állami beruházásokat az 1934-es 
34,7%-ról 1938-ra 52,5%-ra emelték. E tervekben szánt szerepet Japán Német-
országnak és Olaszországnak.

Hitler  a moszkvai tárgyalásokról nem egyeztetett Japánnal, viszont több al-
kalommal, így Sztálinnak írt levelében, Schulenburg  közvetítésével, Ribbent-
roppal  küldött szóbeli üzenetében ígérte, hogy segít elsimítani az ellentéteket Ja-
pán és a Szovjetunió között. Japánban viszont azt látták, hogy Hitler nem tekinti 
egyenlő feleknek őket.852

A német-japán konfl iktust csak erősítette, hogy éppen a szovjet-német tár-
gyalások utolsó napjaiban került egyre szorultabb helyzetbe a japán 6. hadsereg 
Mandzsúria és Mongólia határán. Az 1939. július-2-án kezdett off enzívájukat a 
szovjet-mongol csapatok előbb megállították, majd augusztus 26-án kettős be-
kerítésbe fogták.853 Bár a Halhín-golnál megvívott döntő ütközetben nem vettek 
részt nagy hadseregek (az azonos, 75 ezer körüli létszám mellett Zsukov  tábor-
nok technikai fölénye és hadvezetése döntött), a brit és Egyesült Államok fi gyel-
mét felkeltették.

A japán vereség kettős hatással volt a Szovjetunió tárgyalási pozícióira. Egy-
részt növelte a Szovjetunió tekintélyét, Sztálin  magabiztosságát, másrészt vi-
szont megnyugtatta a Távol-Keletre aggodalommal fi gyelő brit diplomáciát. Az 
utóbbi nem kedvezett a háromhatalmi moszkvai tárgyalásoknak, bár Drax  ad-
mirális a vezérkaron belül nem a távol-keleti térséget, hanem a Mediterránumot 

852 Hitler  a japánokat sárga „lakkmajmoknak” (gelbe Lackaff en) nevezte dührohamában az 
1941 áprilisában aláírt szovjet-japán semlegességi szerződés aláírásának hírére.  A sok helyen, de 
forrás nélkül szereplő jelző eredetét próbálja sikertelenül megtalálni Koltermann , Till Philip: Der 
Untergang des dritten Reiches in Spiegel der deutsch-japanischen Kulturbewegung, 1933-1945. 
Freiburger Fernöstliche Forschungen, 9. Harrasowitz Verlag, Wiesbaden, 2009. 57.  

853 A bekerítés után a japánok fegyverszünetet kértek, mit 1939. szeptember 15-én írták alá 
Moszkvában a Mongol Népköztársaság, a Szovjetunió és a Japán Császárság képviselői. Másnap, 
szeptember 16-án a harcok végleg befejeződtek.
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az olasz fl ottától megtisztító, vagy legalább is blokkoló hadműveleteket tartotta 
fontosabbnak a háború kirobbanása esetén.

1939. augusztus 27-én, négy nappal a paktum aláírása után Vorosilov  így 
nyilatkozott az Izvesztyijának, a hivatalos szovjet kormánylapnak: „A szovjet 
katonai delegáció úgy vélte, hogy a Szovjetunió, amelynek nincs közös határa 
az agresszorral, Franciaországnak, Angliának és Lengyelországnak csak akkor 
tud segíteni, ha seregeit átengedik Lengyelország területén, miután nincs más út 
arra, hogy a szovjet csapatok érintkezésbe kerüljenek az agresszor csapataival.”854 
A nyilatkozat nem volt egyértelmű, nehezen volt értelmezhető – Németország 
nem volt megnevezve.

Az utolsó órák a háború előtt

Chamberlain  és Halifax  közvetlenül és a követek útján is üzenetekkel fordult 
Hitlerhez, amelyben az angol-német kapcsolatok javítását, illetve „napjaink 
nyugtalanságot keltő kérdéseinek megoldását” javasolták. A német diplomácia 
is hasonlóképpen működött, Hitler , Ribbentrop  augusztus 28-tól naponta több-
ször közvetlenül foglalkoztatták Nevile Hendersont, aki nem győzte továbbíta-
ni, majd kiegészíteni a német javaslatokat, nyilatkozatokat, amelyek célja nem 
volt más, mint annak bizonyítása, hogy a helyzet elmérgesedéséért a lengyelek a 
felelősek.855

E bonyolult helyzetben a brit diplomácia ismét magas, bár először nem mi-
niszterelnöki szinten tett kísérletet Hitler  újabb megbékítésére. Előbb, tovább-
ra is az 1936 óta folytatott politika jegyében a németeknek küldött üzenetek-
kel párhuzamosan erős nyomás alá helyezte a lengyel kormányt, ugyanakkor 
a német diplomáciával közölték, hogy Lengyelország megtámadása a hatályos 
szerződéseknek megfelelően angol-francia ellenlépéssel fog járni. A lengyel kor-
mánynak azt javasolták, hogy közvetítők nélkül kezdjenek tárgyalást Hitlerrel, s 
tegyenek engedményeket.

Amit – többek között - fi gyelembe vettek az Nevile Henderson  berlini követ 
1939. augusztus 30-án délután 1 órakor beérkezett távirata volt, amelyben kül-
ügyminiszterével ismertette két találkozását Ribbentroppal , illetve találkozását 

854 Izvesztyija, 1939. augusztus 27.
855 Henderson  naponta tucatnyi táviratot továbbított, több ízben jelezve tanácstalanságát. 
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Hitlerrel, Hitler  reakcióját Halifax  üzenetére, majd hozzá tette saját véleményét, 
két lehetőséget vázolva.

Henderson , aki pontosan közvetítette a német üzeneteket és szinte az utol-
só pillanatokig az angol-német megegyezés lehetőségét látta és mellette érvelt, 
most kezdte felismerni, hogy erőfeszítései hiábavalók voltak. Már látta mi fog 
történni, ha a brit politika további engedményeket tesz Hitlernek, a német aján-
latokat már saját kritikus megjegyzéseivel továbbította külügyminiszterének.

„1. Az Ön üzenetét a külügyminiszter ma reggel 4 órakor kapta meg. Én ha-
sonló kijelentést tettem tegnap este,856 amire Herr Hitler  azt válaszolta, hogy 
Varsóból repülővel Berlinbe másfél óra alatt el lehet jutni.

2. Én megismételtem az üzenetet ma reggel telefonon a külügyminiszternek, 
aki azt mondta, hogy azt már továbbították Herr Hitlernek. Hozzátette, hogy a 
lehető leghamarabb valamit tenni kell.

3. Bár azt is javasoltam, hogy a lengyel kormány fogadja el ezt a 11 órás erő-
feszítésünket annak érdekében, hogy ők közvetlen kapcsolatot teremthessenek 
Herr Hitlerrel, még ha csak azért is, hogy meggyőzzék a világot arról, készek 
áldozatokra a béke megóvása érdekében, azonban mindez függhet a német vá-
laszból levont lengyel következtetésektől, amely válasz tartalmazza Herr Hitler  
eltökélt szándékát, hogy végső célját úgynevezett békés tisztességes eszközökkel 
érje el, ha tudja, ha nem, akkor pedig erővel. Természetesen sok függhet attól a 
német részletes tervtől, amelyet a németek válaszának utolsó paragrafusa tartal-
maz.857

4. Mindazonáltal, ha Herr Hitlernek lehetősége van továbbra is a kezdemé-
nyezésre, úgy tűnik számomra, hogy eredményt csak vagy háborúval érhet el, 
vagy ismét győzelmet arathat az erejének és eltökéltségének a felmutatása, s így 
folytathatja e politikát tovább a jövő évben és azt követően.”858

Hitler  követelése egyértelmű volt, amit közölt is Hendersonnal: „Válaszul ő 
[Hitler] megismételte nyilatkozatát, hogy a közvetlen tárgyalások Lengyelor-

856 Itt arról van szó, hogy közvetlen tárgyalásokat javasoltak a lengyeleknek és a németeknek, 
egyenlő felekként. A külügyminisztérium korábbi memorandumában az szerepelt, hogy lehető-
leg semleges országban, vagy Olaszországban kerüljön sor a tárgyalásokra. Ettől azonban Hitler  
elzárkózott, és az angolok engedtek, amint e megjegyzésből is kitűnik.

857 A német követelés tartalmazta a lengyelek beleegyezését Danzig átadásába, illetve, hogy az 
oda vezető korridor területén keresztül Poroszországba vezető vasút és autópálya területen kívüli 
státuszt kapjon. A lengyelek ezt már több ízben visszautasították – a brit és a francia nyomás elle-
nére. DBFP S. 3. VII. 1939. 294. H. W. Kennard  levele A. Cadogannak , 1939. augusztus 26. Varsó.

858 Th e British War Bluebook, http://avalon.law.yale.edu/wwii/blbk80.asp 
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szággal, bár ő azokat elfogadja, sikertelenségre lennének ítélve. Én azt mondtam 
Őexcellenciájának, hogy a siker vagy kudarc az ő jóindulatától függ, vagy annak 
az ellentettjétől, és hogy a választás rajta múlik. Azonban kötelességemnek tar-
tottam, hogy ne hagyjak kétséget afelől, a kísérlet arra, hogy rákényszerítse aka-
ratát Lengyelországra óhatatlanul közvetlen konfl iktust jelent velünk.”859

Hitler  eleve alárendelt szerepet osztó, vagyis a kapitulációval egyet jelentő 
tárgyalásokra hívta Józef Becket , vagy teljhatalmú megbízottját, amit Varsó el-
utasított. A politikai tárgyalásokat irányító Józef Beck  szeme előtt Csehszlovákia 
példája lebegett, s ezt Beck nem is rejtette véka alá üzenetében Londonnak, amit 
a varsói követ, Kennard  szintén pontosan továbbított Halifaxnak.

 „2. Megkérdeztem M. Beck  milyen lépéseket javasol annak érdekében, hogy 
létrejöjjön a kapcsolatot a német kormánnyal. Azt mondta, most utasította M. 
Lipskit , hogy kérjen kihallgatást a külügyminisztertől, vagy a külügyi államtit-
kártól, s közölje, hogy Lengyelország elfogadta a brit javaslatokat. Sürgettem, 
hogy ezt késedelem nélkül tegye meg.

3. Ezt követően megkérdeztem, hogy milyen álláspontot foglal el a lengyel 
nagykövet, ha Mr. von Ribbentrop  vagy más átadja neki a német javaslatokat. 
Azt mondta [Beck], M. Lipski  nincs felhatalmazva arra, hogy egy ilyen doku-
mentumot elfogadjon, mert, tekintettel a múlt tapasztalataira, elképzelhető, 
hogy azt valamilyen ultimátum kíséri860…

6. Hozzátette, amennyiben meghívást kap, hogy utazzon Berlinbe, akkor ter-
mészetesen nem megy, mert nem kívánja, hogy úgy kezeljék, mint Hácha  elnö-
köt.”861

E pengeváltásokkal párhuzamosan szánta rá magát London az utolsó kor-
mány szintű erőfeszítésre. Az 1939. augusztus 30-án kelt, éjfél körül átadott me-
morandumban nemzetközi garanciát ajánlottak Hitlernek a lengyel válság keze-
lésére. Az ajánlat hasonló volt ahhoz, ami a müncheni egyezményhez vezetett, 
egyetlen mozzanat kivételével: „A kérdés később lesz vitatva, hogy kinek kell 

859 DBFP S. 3. VII. 376. 
860 Az ultimátumot általában úgynevezett a szóbeli jegyzék formájában adják át, ami elneve-

zésével ellentétben írásbeli diplomáciai érintkezési mód volt, de az ilyen jegyzéket „nem írják alá, 
csak kézjeggyel látják el.” Diplomáciai lexikon, 620-621.

861 DBFP. S. 3. VII. 450-451. Utalás a brit-francia-olasz-német 1938-as Müncheni Szerző-
désre, amelynek tárgyalásába be se vonták a csehszlovákokat, s aláírásakor Hácha  csehszlovák 
köztárssági elnöknek egy mellékszobában kellett várakoznia. Sir H. Kennard  to Viscount Halifax  
(érkezett 7:15 p.m.).
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részt vennie ebben a garanciában, és Őfelsége kormánya reméli, elkerülendő 
az időveszteséget, hogy a német kormány azonnal lépéseket tesz a Szovjetunió 
egyetértésének elnyerése érdekében, amelynek részvételére a garanciában Őfel-
sége kormánya mindig számított.”862 A közvetítésre Mussolinit  kérték fel. Len-
gyelország nem kis nyomást követően elfogadta a javaslatot.863

Hitler  viszont a javaslatot visszautasította: követelte Danzig azonnali átadá-
sát, az „úgynevezett korridor” sorsának német-lengyel rendezését szavazás út-
ján, amelyben minden 1918. január 1-jén a területen élő német részt vesz. (A 
Szovjetunió bevonásának lehetőségéről a továbbiakban nem esett szó.)

Hitler ultimátumát Londonban Dirksen , Párizsban Welczeck  közvetlenül 
Lengyelország megtámadása előtti napon, augusztus 31-én 21 óra 15 perckor 
juttatta el a brit, illetve a francia külügyminisztériumba.864

Az első nyilatkozatok - a felelősség elhárítása

Amint az történt a Nagy Háború kirobbanását követően, az történt már szep-
tember 1-jén és másodikán, vagyis még a brit és francia hadüztenetek átadása 
előtt: a kormányok elhárították magukról a felelősséget a háborúért. A Szovjet-
unió a békés szemlélő kényelmes pozíciójából üzent. A megtámadott lengyelek 
vállalták a kilátástalan harcot.865 Hitler elkerülte a kétfrontos háborút: az egyet-
len front Keleten húzódott.

862 A dokumentumot 1939. augusztus 30-án „24 óra tájban” küldték el. Ursachen, XIII. 573-
574.

863 Ezt erősíti meg 1939. augusztus 31-én Léon Noël  Varsóból, majd jelzi, hogy Berlin és Varsó 
között többször „megszakad az összeköttetés”. A francia sárga könyv, 207. (Máig nem tisztázot-
tak a körülmények a más irányú, Németországot érintő telefon és rádió kapcsolatok zavarainak 
okairól, bár elképzelhető, hogy a zavarokat a vonalak rendkívüli terheltsége idézte elő.) 

864 Ursachen, XIII. 581-584. A terjedelmes „javaslat” már előző este, vagyis a brit memoran-
dum előtt kész volt, s elküldték a követségekre, de csak másnap engedélyezték az átadását. A né-
met rádióadók augusztus 31-én este 21 órakor ismertették a dokumentumot, a berlini brit és a 
francia követségek csak 15 perccel később kapták meg a szöveget. Uo. 581.

865 A lengyel hadsereg jelentős volt, létszáma elérte az 1 milliót - a mintegy két és félmilliós 
tartalékost azonban nem tudták mozgósítani. 880 tankot, 400 repülőgépet és 4300 ágyút vetettek 
be. A Wehrmacht jelentős fölényben volt: 1,8 millió katonával, 2800 tankkal, mintegy 3000 repü-
lőgéppel, 10 000 ágyúval támadott, amihez még némi szlovák haderő csatlakozott.
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Berlin: a birodalmi kormány nyilatkozata a Reichstagban, 1939. szeptember 1.

Hitler : „Minden egyes esetben tettem nem egy javaslatot, személyesen, az elvi-
selhetetlen feltételek felülvizsgálatára. Mint tudják, ezeket a javaslatokat eluta-
sították. Nem kell részletesen felsorolni őket most: a fegyverek korlátozására 
vonatkozó javaslatokat, ha szükséges, a fegyverzet leszerelését, a hadviselés kor-
látozására vonatkozó javaslatokat, a modern hadviselés módszereinek betiltásá-
ra irányuló javaslatokat, amelyek véleményem szerint összeegyeztethetetlenek a 
nemzetközi joggal. Önök ismerik milyen javaslatokat tettem a német szuvere-
nitás helyreállítására a német birodalmi területeken, a végtelen próbálkozáso-
kat, amelyeket Ausztria problémájának békés megoldására tettem, majd később 
a Szudeta-vidék, Csehország és Morvaország problémájára. Minden hiábavaló 
volt. Azonban egy dolgot lehetetlen követelni: az elviselhetetlen helyzetet békés 
felülvizsgálat útján rendezni, s ugyanakkor következetesen megtagadni a békés 
felülvizsgálatot. (Lelkes helyeslés.) A versailles-i diktátumok számunkra néme-
tek számára nem törvény. (Viharos helyeslés.) […]

Ünnepélyesen biztosítottam, és ezt megismétlem, nem követeltünk semmit 
a nyugati államoktól, és soha nem is fogunk követelni. Megerősítettem, hogy a 
határok Franciaország és Németország között véglegesek. Ismételten felajánlot-
tam a barátságot Angliának, és szükség esetén a legszorosabb együttműködés-
sel. De a szerelem nem lehet egyoldalú, a másiknak is viszonoznia kell. Német-
országnak nincs nyugati érdeke. Ugyanakkor a Nyugati-falunk minden időkre a 
birodalom határa. Németországnak nincs semmiféle érdekeltsége Nyugaton. A 
Nyugati-fal minden időkre egyben a birodalom határa is. Nincs semmiféle más 
célunk a jövőben és a Birodalom álláspontja nem fog változni.

Addig folytatom ezt a harcot, teljesen mindegy ki ellen, amíg megvalósul a 
Birodalom biztonsága és jogainak garantálása! (Lelkes helyeslés, taps.)…

Céljaink. Elszántam magam arra: először Danzig kérdését, másodszor a kor-
ridorét megoldom, és harmadszor, hogy gondoskodom arról, fordulat követ-
kezzen be Lengyelország és Németország viszonyában, amely fordulat biztosítja 
a békés együttélésünket […] Lengyelország ma nem először intézett támadást 
reguláris katonákkal területünkön. Ma 5 óra 45 perckor viszonoztuk a tüzet! 
(Élénk taps.) És mostantól a bombára bombával válaszolunk! (Taps.) Aki harcol 
a mérgesgázokkal harcol, azt mérgesgázzal pusztítjuk el. (Megújult taps.) Bár-
ki, aki eltér az emberséges hadviselés szabályaitól, nem számíthat tőlünk sem 
másra, mint hogy ugyanazt a lépést tesszük meg. Én ezt a harcot addig fogom 
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folytatni, teljesen mindegy kik ellen, amíg a Birodalom biztonsága és jogai telje-
sülnek! (Viharos taps, karlendítés.)

Több mint hat éve dolgozom már a német Wehrmacht fejlesztésén. Ez idő 
alatt több mint 90 milliárdot költöttünk a Wehrmacht építésére. 866 (Hatalmas 
taps.) Ma a legjobban felfegyverzett hadsereg, s messze felülmúl mindenkit az 
1914-es évhez képest! Bizodalmam benne megrendíthetetlen.”867

London: a miniszterelnök beszéde az alsóházban, 1939. szeptember 1.

Mr. Chamberlain : ”Én nem javaslom, hogy ma este sok szó essen a történtekről. 
A cselekvés ideje jött el, nem a beszédé. Tizennyolc hónappal ezelőtt e Házban 
azért fohászkodtam, hogy ne nekem kelljen vállalni a felelősséget azért, hogy 
kérjem országunkat lépjen be egy szörnyű háborúba. Félek, hogy nem kerül-
hetem el ezt a felelősséget… Senki sem mondhatja, hogy a kormány nem tett 
meg mindent annak érdekében, hogy nyitva maradjon az út a tisztességes és 
méltányos rendezés előtt Németország és Lengyelország vitájában.  Abban sem 
vagyunk elmarasztalhatók, hogy ne nyilvánítottuk volna ki kristálytisztán a né-
met kormánynak, hogy amennyiben ismét oly módon erőt használ, mint azt a 
múltban tette, arra mi is erővel válaszolunk. Most, hogy az összes vonatkozó 
dokumentum nyilvánosságra került, kiállhatunk a történelem színe elé, annak 
tudatában, hogy a felelősséget e szörnyű katasztrófáért egy embernek kell vállal-
nia, a német kancellárnak, aki nem habozott, hogy a világot pusztulásba taszítsa 
saját értelmetlen ambíciói érdekében…

Nincs vitánk a német néppel, kivéve azokkal, akik lehetővé teszik, hogy az 
országot nácik kormányozzák. Amíg e kormány létezik, és alkalmazza azokat a 
módszereket, amelyeket az elmúlt két évben következetesen alkalmazott, addig 
nem lesz béke Európában. Az egyik válságból a másikba jutunk, és láthatjuk, 
hogy az egyik országot a másik után támadják meg olyan módszerekkel, ame-
lyek visszataszító technikáját ma már ismerjük. Elhatároztuk, hogy ezeknek a 
módszereknek véget vetünk. Ha vége lesz a harcnak, akkor ismét helyreállítjuk a 

866 A szám eltúlzott, a valós szám ennél kevesebb, 60 milliárd körül volt. (A kötet szerkesztői 
jegyzete.) Ursachen, XIII. 600.

867 Ursachen, 587- 602. A dokumentumkötetben kihagyásokkal közlik Hitler  beszédét és nem 
jelzik a tetszésnyilvánításokat. Az eredeti parlamenti jegyzőkönyv: https://www.reichstagsproto-
kolle.de/Blatt2_n4_bsb00000613_00046.html 
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világban a jóhiszeműséget és a lemondást az erőszakról, miközben teljes indok-
lást kell adnunk azon áldozatok vállalásáról, amelyeket elszenvedtünk.”868

Párizs: Edouard Daladier miniszterelnök és Camille Chautemps  közös 

nyilatkozata a képviselőház, illetve a szenátus 1939. szeptember 2-i ülésén

„Franciaország pontos köte-
lezettségeket vállalt Lengyel-
ország irányában. Ezeket a 
kötelezettségeket a legutóbbi 
események hatása alatt kibő-
vítettük. Ennek következté-
ben, ha Lengyelország fegy-
verhez nyúl, Franciaország 
azonnal az oldala mellett fog 
teremni…

Kötelességünk, hogy 
egyszer s mindenkorra vé-
gezzünk az erőszak és az 
agresszió szellemével, ha le-
het, akkor békés úton – ezt 
is meg fogjuk még kísérelni. 
(Osztatlan taps.) S ha más-
képp nem lehet, s ha minden 
erkölcsi érzék és a józanész-
nek minden világossága ki-
veszett ellenfelünkből, akkor 
karunk erejével!”869

868 A mentegetőző mondat igen diplomatikusan fogalmazott: „If out of the struggle we again 
re-establish in the world the rules of good faith and the renunciation of force, why, then even the 
sacrifi ces that will be entailed upon us will fi nd their fullest justifi cation.” https://avalon.law.yale.
edu/wwii/gb1.asp 

869 A francia sárga könyv, 241.

A háborúhoz vezető évek (Ralph Lee)
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Mikor tört ki a II. világháború?

A II. világháború kirobbanását általában 1939. szeptember 1-jére teszik, ezen 
a napon jelentette be Hitler : „Most, 5 óra 45 perctől visszalőttünk!”.870 Oroszor-
szágban/Szovjetunióban a dátum inkább 1941. június 22, ami a német támadás 
dátuma, mintegy hangsúlyozva ezzel is, hogy nem vettek részt a náci Német-
ország oldalán a háborúban. Az Egyesült Államokban a Kongresszusi Könyvtár 
Központi Olvasó Termének szabadpolcain a Pearl Harbour-i támadás időpont-
ját, 1941. december 7-ét részesítik előnyben, mintegy elismerve, eddig az idő-
pontig nem voltak közvetlenül részesei a háborúnak. Az eltérő időpontok jel-
zése a világháború kirobbanásának fontos előzményét rejti: amikor Adolf Hitler 
döntött a háború kirobbantásáról Lengyelország ellen, nem kellett számolnia sem 
a Szovjetunióval, sem pedig az Egyesült Államokkal. Ehhez járultak még a brit és 
a francia diplomácia tétova nyilatkozatai, amelyekből joggal vonta le a következ-
tetést, hogy nem kell számítania a kétfrontos háborúra. 

Amikor Hitler  úgy számolt, hogy el tudja kerülni a kétfrontos háborút, jól 
számolt. Keleten frontot nyitott megtámadva Lengyelországot és a francia-brit 
csapatok nem mozdultak. A támadást követő két és fél napban a brit és a francia 
kormány bizonytalankodott, tovább reménykedtek, próbálkoztak. Miután végül 
hadat üzentek nem változott a helyzet. Lengyelország még két és fél hétig harcolt 
- egyedül. Nem kapott segítséget a Nyugati front megnyitásától. Keletről sem a 
segítség érkezett, de még a remélt németek elelőli menekülésből is Katyń tragé-
diája, jobb esetben Sztálin gulágja lett.

Hitler  számára a világháború valóban 1941. december 7-ével kezdődött. Ja-
pán vele nem egyeztetett támadása kényszerítette hadüzenetre a világ legerősebb 

870 „Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen!” Természetesen ez sem volt igaz: az első táma-
dást még 4. 37 perkor indították, amikor három hullámban 29 zuhanóbombázó (Stuka) lerom-
bolta a katonai célpontnak aligha tekinthető kisváros Wieluń nagy részét, majd 4.45-kor nyitott 
tüzet a Westerplatten levő lengyel állásokra a Schleswig-Holstein sorhajó. 
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hatalma ellen. Addig azonban szinte az egész kontinentális Nyugat-Európa szinte 
valamennyi katonai és gazdasági pontenciálját sikerült megszereznie birodalom-
építő terveihez, s remélhette Nagy-Britannia térdre kényszerítését, de legalább 
semlegességét „a világot fenyegető bolsevizmus elleni kereszteshadjáratához.”

Két nagyhatalom maradt ki a háború első szakaszából: a Szovjetunió és az 
Egyesült Államok. Az előbbi, miután elfoglalta a lengyel és balti államok terü-
leteit és külön háborút folytatott 
Finnországgal már 1940 novembe-
rében nem volt kész Hitlert támo-
gatni Anglia elleni háborújában Ezt 
követően vált Hitler  fő célpontjává. 
A háborúra már felkészült Egye-
sült Államoknak a belépéshez Ja-
pán támadására volt szüksége Pearl 
Harborra. Winston Churchillt , a 
német agresszió fő terheit ekkor vi-
selő Nagy-Britannia miniszterelnö-
két 1941-ben két örömhír is érte: a 
Szovjetunió német megtámadása és 
az Egyesült Államok hadbalépése. 
A háború már valamennyi konti-
nenst elérte.

Azonban mind a Szovjetunió, 
mind pedig az Egyesült Államok 
hadbalép ése ellenére a Hitler  által 
rettegett kétfrontos háború valójá-
ban 1944. június 6-án, a szövetsé-
gesek normandiai partraszállásával 
kezdődött. Addig mellék hadszínte-
reken a Wehrmacht kezdeménye-
zett és harcolt sikerrel, leszámítva 
a korántsem nagy hadseregeket felvonultató hadműveleteket Afrikában, illetve 
Olaszországban. Több milliós hadseregének és nem túl jelentős erőket képvi-
selő szövetségeseinek fő erői a keleti fronton harcoltak a szovjet hadsereg ellen 
– szembenézve az Egyesült Államok és Nagy-Britannia egyre jelentősebb anyagi 
támogatásával is. Japán már a kezdetektől sem jelentett komoly megterhelést az 

1941. az első háborús plakát: „Kérlelhetetlenül 
szétzúzzuk és megsemmisítjük az ellenséget.” A 

papíron: „Megnemtámadási szerződés a Szovjetunió 
és Németország között.”(Kukrinyikszi)
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Egyesült Államok gazdasági és katonai potenciáljának, amiből a kezdetektől ju-
tott bőven hadianyag, majd katonai támogatás Európai szövetségeseinek.

D-day – Normandia (Harald Rudyard Engman)

A második font a D-day napjára összeállt szövetséges partraszálló hadse-
reggel valósult meg, amelynek létszáma megközelítette a hárommilliót. Ezzel 
egyidőben a keleti front újabb támadása május 31-én kezdődött: a „Bagratyion” 
hadművelettel több mint 2 millió 300 katona indult Nyugat felé.
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A II. világháború mérlege

A II. világháború volt az emberiség történelmének legpusztítóbb háborúja. 
Mintegy 60 millió volt a meggyilkolt áldozatok száma, ami a föld akkori népes-
ségének (2,3 milliárd) mintegy 3%-a. A háború közvetett áldozatainak – járvá-
nyok, éhínség – száma is meghaladta a 20 milliót. A polgári lakosság szenvedte 
el a legnagyobb veszteségeket: az összes áldozatok mintegy 80 milliós számából 
mintegy 50-55 millióval 
részesedtek. A katona-
ként harcolók közül 21-
25 millió esett el, ebben 
a számban ott vannak 
mintegy 5 millió katoná-
val a hadifoglyok, akik 
nem élték túl fogságot. 
A legnagyobb vesztesé-
geket két hatalom szen-
vedte el: a Szovjetunió 
26 milliós veszteségével 
és Kína, amelynek 15-20 
millió polgára pusztult el.

Az országonkénti 
bontásban Magyarország 
a legsúlyosabban érintet-
tek között van. A nem-
zetközi statisztikák az 
ország emberveszteségét 
564 000 ezerre teszik, ez a 
szám az akkori 9 129 000 „És ma, hogy érzi magát?” (Bernard Partridge )
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fős össznépesség 6,18 százaléka volt – a résztvevő országok átlagának (3–3,7%) a 
duplája. E számban szerepel a holocaust, amelynek során az 1940-ben zsidóként 
nyilvántartott mintegy 550 000-es polgár 73,9%-át gyilkolták meg, a más orszá-
gok átlaga itt 55,1%.871

A világháború mérlegéhez tartozik, hogy Európa majd fél évszázadon át a 
béke kontinense volt, amire nem volt még példa történelmében. Máshol azon-
ban zajlottak háborúk, de az újabb világháborút sikerült elkerülni. A II. világhá-
ború elkerülhetetlen volt, remélhetően a III., a semmibe vezető világháborúra 
nem kerül sor.

871 Az adatokat, táblázatokat és statisztikákat: https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKL-
wHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/World_War_II_casualties.html A számok különösen 
Magyarország esetében eltérők, függenek attól, hogy mely területek lakosságát  vették fi gyelembe. 
http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/74.html
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