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Az előző írásunkban az események tárgya-
lását az 1937. november 5-i esemény értelme-
zésénél, annak esetleges külpolitikai vonatko-
zásainak mérlegelésénél fejeztük be. 

1937. novemberében Lord Halifex Német-
országban tartózkodott, ahol egy nemzet-
közi vadászkiállítást tekintett meg Berlin-
ben. Ribbentrop, londoni német nagykö-
vet meghívta, hogy látogassa meg a Führert 
Berchtesgadenben. Erre november 19-én 
került sor. A beszélgetés elején Halifex 
(mint lordpecsétőr és helyettes külügymi-
niszter) Chamberlain nevében egy fontos 
üzenetet adott át Hitlernek. Azt, hogy ha 
nem történnek „túlzott zavargások”, akkor 
a Versaillesben Németországnak okozott 
közép-európai problémák orvosolhatóak. 
Azaz Ausztria, a Szudéta-vidék, és Danzig 
kérdése rendezhető Anglia tisztességes köz-
vetítésével. Miről is volt szó?

1. A saint-gemaini békediktátum (1919. 
szeptember 10.) révén létrehoztak egy cson-
ka, apró államot 6,5 millió lakossal, ez volt 
Német-Ausztria (Deutschösterreich). Lako-

sai tisztában voltak országuk életképtelensé-
gével, ezért Németországhoz akartak csatla-
kozni (a nemzeti önrendelkezés joga alapján). 
Igen, csak ezt a győztesek megtiltották, mert 
akkor voltaképpen az elveszített területek és 
lakosság ellenére, Németország erősödne meg. 
Ezt pedig nem akarták.

2. Ami a Szudéta-vidéket illeti. Az antant 
vezetői létrehoztak egy, a történelemben soha-
sem létezett államot, Csehszlovákiát. Ehhez 
az új államhoz csatoltak 3,5 millió németet, a 
megkérdezésük nélkül (wilsoni elvek!)

3. Danzig. Csak a legfontosabb tényeket 
közöljük, amelyek majd a diplomáciai tárgya-
lások tárgyai lesznek. Németországot ketté-
szakították azzal, hogy Lengyelország egy 
folyosót kapott, hogy kijusson a Balti-tenger-
hez (korridor), Danzig városát pedig a Nép-
szövetség felügyelete alá helyezték, bizonyos 
gazdasági engedményekkel a lengyelek szá-
mára. 

Térjünk vissza a november 19-i találko-
zóhoz. 

Az angol politikusok: Halifex, Chamber-

lain, Nevile Henderson (berlini nagykövet) 
belátták a versailles-i rendezés baklövéseit, 
és hogy ezek helyrehozatalához, békés úton 
lehetőséget lehet, kell adni Németországnak. 
Az 1937-es évhez egy megjegyzés, amelynek 
van diplomáciai vonatkozása is. John Lukacs 
történész felvet egy nagyon érdekes és elgon-
dolkodtató szempontot. Azt, hogy a II. világ-
háborút megelőző időszak legnagyobb rejté-
lye, hogy 1937-ben Hitler nem foglalkozott 
semmilyen formában (tervezet, beszélge-
tés stb.) a Szovjetunióval. Hogy ennek mi a 
magyarázata, azt a történészeknek még ala-
posan át kell gondolniuk, komoly kutatáso-
kat kell végezniük.

Haladjunk tovább időrendben! Az 
Anschluß  története közismert, lefolyásának 
részleteibe érdemben nem megyünk bele, csak 
a „különösségekre”, az eddig tévesen tárgyalt 
dolgokra térünk ki. 1936.július 11-én Német-
ország és Ausztria egyezményt és gentleman’s 
agreementet kötött. Ez utóbbi egyik pontja 
kimondja, hogy: „A két kormány az őket közö-
sen érintő külpolitikai kérdésekben minden-
kor tanácskozni fog egymással.” És hogy a két 
államot érintő ügyekben konzultálni fognak.  
1938. november 12-én Hitler Schuschnigg 
kancellárt fogadta Berchtesgadenben. Itt Hit-
ler durván, brutálisan bánt az osztrák kan-
cellárral. Sir Ian Kershaw történészt idéz-
zük ezzel kapcsolatosan: „Hitler módszerei - 
finoman szólva - szokatlanok voltak a diplo-
máciában, durvák, brutálisak, kellemetlenek, 
de céljai felismerhetően összhangban voltak 
a hagyományos német nacionalista lármázás-
sal....Hitler lépései merészek voltak, de nem 
meggondolatlanok.” Schuschnigg az elszenve-
dett megaláztatások miatt bosszús volt (jogo-
san!), és provokációt tervezett. 1938. márci-
us 7-én konzultált Mussolinivel, aki figyel-
meztette, hogy nagy hibát követ el. Miről 
van szó? Schuschnigg 1938. március 9-én 
Innsbruckban bejelentette egy tömeggyűlé-
sen, hogy március 13-án népszavazást tar-
tanak arról, hogy Ausztria független akar-e 
maradni, vagy csatlakozik Németországhoz. 
Nos ezzel Schuschnigg az 1936. július 11-i 
egyezményt és az 1938. február 12-i megegye-
zést megsértette, azért mert nem konzultált 
Németországgal. Ez provokáció volt. A többit 
tudjuk, de van, amit pontatlanul. Azt, hogy 
Németország rögtönzött, nem volt kész terv (a 
páncélozott járművek 70%-a lerobbant), nem 
megszállta Ausztriát, hanem ez egy, ahogyan 
sok történész fogalmaz, Blumenkrieg = virág-
háború (szó szerint) volt. Az osztrák-németek 
ugyanis virágesővel fogadták a német csapa-
tokat. 1938. április 10-én népszavazást tar-
tottak az Anschlußról. A szavazók 99,08%-
a mellette tette le a voksát. 

A következő eseménysor Csehszlovákiá-
val kapcsolatos. Az Anschluß után a cseh-
szlovák vezetők veszélyeztetve érezték orszá-
gukat. Hiába volt szerződés Franciaország-
gal (1935. május 2.), a Szovjetunióval (1935. 
május 16.), és ott volt még a Szudéta-vidé-
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ken áthúzódó nagyon komoly, jól felszerelt 
és erős erődrendszer, és a több mint 1 mil-
lió főt számláló, jól felszerelt, és jól kikép-
zett csehszlovák hadsereg. Délnyugati irány-
ból katonailag védtelenné vált ez az állam. 
Hitlerék még az Anschluß megvalósulását 
ünnepelték, amikor Eduard Beneš csehszlo-
vák elnök (1935 óta, amikor elhunyt Masa-
ryk) telekürtölte a világot, a nemzetközi saj-
tót, hogy Németország csapatokat von össze a 
német-csehszlovák határ mentén, és invázióra 
készül Csehszlovákia ellen. Erre hivatkozva a 
csehszlovákok mozgósítást rendeltek el május 
20-án. A német vezetők fel voltak háborodva. 
Német kérésre, német-angol katonai bizott-
ság járta be a határhoz közeli német térsé-
get, és az angolok sajtótájékoztatón közölték, 
hogy semmilyen csapatmozgást, csapatössze-
vonást nem tapasztaltak német részről. Hit-
ler ekkor rendelte el a „Fall Grün” (zöld eset) 

- terv kidolgozását, Csehszlovákia megsem-
misítését. Az ezt követő szeptemberi hónap 
diplomáciai eseményei közismertek: szept-
ember 15. Berchtesgaden, szeptember 22-24. 
Bad Godesberg, szeptember 29-30. München. 
Tehát békés úton került Németországhoz a 
zömében németek lakta Szudéta-vidék. Ezt 
követően súlyos belső válságot élt át a Cseh- 
Szlovák állam. (Nem elírás, München óta így 
nevezték ezt a megmaradt államot), a kül-
ső területvesztések mellett: 1./ 1938. októ-
ber 2-án Teschen visszakerül Lengyelor-
szághoz, 2./ 1938. november 2-án Magyar-
ország visszaszerzi a tőle elvett Felvidék jelen-

tős részét. A belpolitikai gondok: 1./ márci-
us 7-én Emil Hacha csehszlovák elnök elbo-
csájtotta a ruszin kormányt, 2./ Tiso szlo-
vák miniszterelnök Bécsbe menekül, miután a 
csehszlovák (?) csapatok elfoglalták Pozsonyt., 
és ők neveztek ki egy új kormányt. Tiso német 
segítséget kért.  Március 14-én Szlovákia 
kikiáltotta a függetlenségét. Március 15-én 
a magyar csapatok bevonultak Kárpátaljára, 
ezzel megszűnt az önálló Ruszinföld. George 
F. Kennan amerikai történész szerint ez utób-
bi azért fontos, mert Hitler most ejtette  az 
ukrán nacionalizmus támogatását, ami volta-
képpen a Szovjetunió ellen irányult. Ez az első 
lépés volt ahhoz, hogy Hitler és Sztálin között 
egyezmény jött létre. Moszkvában értették ezt 
a diplomáciai gesztust. Ekkor Hacha elnök 
találkozót kért Hitlertől. Meghívták Berlin-
be, ahol ünnepélyesen fogadták. Tehát nem 
úgy történt, ahogyan a marxista szemléletű 
művekben szerepel, hogy Berlinbe parancsolta 
Hitler Hacha elnököt! Némi ráhatásra Hacha 
aláírta a nyilatkozatot, amelyben a cseh nép 
és ország sorsát a Német Birodalom vezéré-
nek kezébe helyezi, azaz „beleegyezik” a Cseh- 
Morva Protektorátus létrehozásába. Aznap, 
1939. március 15-én a hír hatására Cham-
berlain angol miniszterelnök az Alsóházban 
új irányvonalat hirdetett meg. Befejezik Hit-
ler „megbékéltetését”, mert átlépett egy vona-
lat, amely számukra tűrhetetlen. Megszegte 
ígéretét, hogy nem tart igényt újabb terüle-
tekre, és most nem németek lakta területeket 
foglalt el. Ennek következtében angol-fran-

cia garanciát adtak a következő államoknak, 
amennyiben Németország agressziót követne 
el ellenük: 1./ 1939. március 23., Hollandia, 
Belgium, Svájc, 2./ 1939. március 31. Len-
gyelország (erre még visszatérünk egy gondo-
latsor erejéig), 3./ 1939. április 13. Görögor-
szág és Románia, 4./ 1939. május 12. Török-
ország. Tehát visszatérve Lengyelország-
ra. Nagy-Britanniának semmilyen érdekelt-
sége nem volt Kelet-Európában. Miért adta 
Chamberlain a brit történelem első(!) hábo-
rús garanciáját? Egy kitöltetlen biankó csek-
ket adtak a lengyeleknek. Bizonyos értelem-
ben kiszolgáltatták magukat a lengyel poli-
tikusoknak. Még a korábbi miniszterelnök is, 
David Lloyd George is „kelekótya ígéretnek”, 
„tiszta őrültségnek” tartotta az ígéretet anélkül, 
hogy biztosította volna a brit politika Orosz-
ország katonai segítségét. Vagy a müncheni 
szerződés miatti szégyentől, megaláztatástól 
cselekedett így a miniszterelnök, mivelhogy 
bolondot csináltak belőle? Vagy talán azt hit-
te Chamberlain, hogy a garanciával megaka-
dályozza a német-lengyel megállapodást és 
így kétfrontos háborúra kényszerítheti Hit-
lert? No de milyen katonai erőt képviselt Len-
gyelország? Létszámát tekintve 1,3 millió fős 
hadsereg, jelentős, de rosszul felszerelt, rosz-
szul kiképzett;  elavult fegyverekkel, modern 
harceszközök (tankok, repülőgépek) hiányá-
ban? Vagy épp ellenkezőleg. Azt hitte a brit 
miniszterelnök, hogy Nagy-Britannia, Fran-
ciaország és Lengyelország elég elrettentő erőt 
jelent ahhoz, hogy megállapodásra kénysze-

Chamberlain grantálja Európa békéjét (Fotó: Internet)
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rítsék Hitlert Danzig és a korridor kérdésé-
ben? Itt álljunk meg egy pillanatra. 

Rövid visszatekintésben össze kell foglal-
ni, hogy mi képezte a vita tárgyát a németek 
és lengyelek között. A Németországtól Len-
gyelországhoz került területeken 1,5 millió 
német élt, Danzigban 350 000 lakos. Rib-
bentrop külügyminiszter már 1938. október 
24-én ajánlatot tett Józef Lipski berlini len-
gyel nagykövetnek. Az alábbiakról volt szó: 
a lengyelek adják vissza a színtiszta német  
Danzigot, Lengyelország engedje meg, hogy 
a németek a korridoron keresztül építsenek 
egy extraterritoriális autópályát és vasutat. 
Ellentételezésképpen a németek biztosítják a 
lengyelek danzigi gazdasági érdekeltségeit és 
garantálják Lengyelország határait. A néme-
tek szövetségesükké akarták tenni Lengyelor-
szágot, aminek alapjai egyrészt az 1920-21-es 
sikeres lengyel háborús győzelem a bolsevik 
Oroszország ellen , másrészt az 1934. január 
26-i német-lengyel megnemtámadási egyez-
mény, továbbá a korrekt együttműködés  vol-
tak. A baj az volt, hogy az okos reálpolitikus, 
Lengyelország vezetője Józef Piłsudski mar-
sall 1935. május 12-én elhunyt. Őt a tehetség-
telen „ezredesek diktatúrája” követte, amely 
ezredesek a külpolitikában rugalmatlanok 
voltak. 1939. augusztus 23-án megkötötték 
a Molotov-Ribbentrop paktumot, amelyben 
nem csak Lengyelországot, és a balti álla-
mokat, egyáltalán a Németország és a Szov-
jetunió közötti térséget a két diktatórikus 
rendszer felosztotta egymás között. Cham-
berlain ezt egy Lengyelországgal augusztus 

25-én kötött kölcsönös segítségnyújtási egyez-
ménnyel „próbálta” ellensúlyozni. Az augusz-
tus 26-ra kitűzött támadást a németek elha-
lasztották, és további ajánlatokat tettek a len-
gyeleknek, mint korábban is, több mint egy 
éve egyfolytában. A lengyel pánok mindent 
visszautasítottak, meggyőződve, hogy a nyu-
gati hatalmak majd segítenek rajtuk a néme-
tek ellen. Sőt! Berlinben fognak találkozni 
az angol-francia és a lengyel csapatok. Volt 
olyan lengyel vezető, aki szerint ez a találko-
zás a Rajnánál fog bekövetkezni. Mitől volt 
ez a nagy elbizakodottság? Arra épült, hogy 
Hitler csak blöfföl, nincs mögötte igazi, nagy 
katonai erő (lásd Rajna-vidék, Anschluß). Ez 
annyiban igaz is volt, hogy a Versailles-ben 
előírt 100 000 fős hadsereget csak nemrég 
kezdték kibővíteni, fejleszteni. A lengyelek 
jól látták, hogy ez a német hadsereg szám-
szerűleg kisebb, mint a potenciális ellenfele-
ké. Ami igaz is, de sokkal modernebb. Moder-
nebb a felszereltségét, taktikáját, és stratégi-
áját tekintve, és tehetségesebb vezetői voltak.

A végére egy különös dologra szeretném az 
Olvasó figyelmét felhívni, merthogy a két írás 
a diplomáciatörténeti érdekességekkel foglal-
kozik. Térjünk vissza egy kicsit a német-szov-
jet egyezményhez. És tegyünk fel két kérdést! 
Ki nyert ezzel az egyezménnyel? És ki rob-
bantotta ki a II. világháborút? 

Németország annyiban nyert az egyez-
ménnyel, hogy nem kellett kétfrontos hábo-
rút vívnia. Lengyel területekhez jutott, és egy 
szövetségeshez (mégha átmenetileg is), amely 
ellátta élelmiszerrel, és ipari nyersanyagok-

kal. Még mindig azt szokták írni és monda-
ni, hogy a Szovjetunió ezzel időt és terüle-
tet nyert ahhoz, hogy felkészüljön az elkerül-
hetetlen összeütközésre Németországgal. Az 
időtényező csak annyiban számított Sztálin 
számára, hogy Lengyelország legyőzése után 
a Wehrmacht a nyugati hatalmak ellen fordul, 
és az I. világháborúhoz hasonlóan, kölcsönö-
sen kivéreztetik egymást. És ekkor jön el a 
Szovjetunió ideje, gondolta Szálin. Így birtok-
ba veheti egész Európát, egész Európát bol-
sevizálhatja. A területi nyereségre úgy hivat-
kozni, hogy távolabb került a közös német-
szovjet határ, amely a Szovjetunió biztonsá-
gát szolgálta. A modern, gyors harcjárművek 
korában ez nevetséges érv, mert néhány óra 
alatt átrobogtak (1941.) a német járművek a 
megszerzett területeken.

Azt szokták mondani, hogy Hitler robban-
totta ki a II. világháborút. Biztos? Először is 
egy német-lengyel háború tört ki, amelyből 
európai háború lett! Ha Szálin nagyon akarta 
volna,  létre jöhetett volna egy szovjet-lengyel-
angol-francia katonai szövetség. Akkor Hit-
ler mozdulni sem mert volna. Az orosz levél-
tári források alapján egyértelmű, hogy Sztá-
lin Németország és szövetségesei lerohaná-
sára készült. A kitűzött időpont: 1941. július 
6. volt. A II. világháborút megelőző időszak 
diplomáciatörténetének legérdekesebb pont-
ja talán ez. A szerző hinni véli, mint a tör-
ténészek egyre nagyobb része, hogy az, aki a 
II. világháborút útjára engedte, elindította, a 
felelőse, az nem Hitler, hanem Sztálin volt.

A Molotov-Ribbentrop paktum megszületett (Fotó: Internet)


