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Harsányi Iván 

 

A második világháború kirobbanásáról folyó vitákhoz 
 

mint ez várható volt, a második világháború kirobbanásának 70. 
évfordulója élénk, olykor dühös, elkeseredett vitákra adott alkal-
mat, nem annyira tudományos alapozású és célzatú tanulmányok, 

inkább álláspontokat megjelenítő zsurnalisztikus állásfoglalások formájában. S 
mivel a háború kereken hat éven át folyt, várható, hogy nagyobb eseményeinek 
az évfordulóján a vita ismételten föllángol. Az írásokra nem csak az jellemző, 
amiről írnak, hanem sokszor mindenekelőtt az, amiről nem. S bár a történelmi 
idő ma aligha kedvez a nyugodt tisztázási kísérletnek, nehéz szó nélkül hagyni 
bizonyos vonatkozásaikat. Különösen azért, mert az ehhez szükséges források – 
sok esetben évtizedek óta – rendelkezésre állnak. Egyfajta tisztázásra teszek most 
(meglehet, vesztemre) sporadikus kísérletet, a terjedelem adta keretekben. 
 

Ki akarta a háborút? 

 
Elképedtem, amikor az EBESZ, sőt az Európa Tanács Parlamentje1 a háború 

kirobbanásáért a felelősséget – ha nem is egyenlő arányban – megosztotta a 
nemzetiszocialista Németország és a Szovjetunió között. A sztálini vezető gár-
da sok mindenért felelős akkor is, később is, többek közt nem mosható tisztára 
az 1939. augusztusi, illetve szeptemberi Molotov–Ribbentrop paktum(ok) 
háttérmegállapodásai és ezek súlyos következményei ügyében sem. De hogy a 
háború kirobbantásáért rá hárítják a felelősséget, az nem elfogultság, egyszerűen 
elemi tények mellőzése. Kénytelen vagyok néhány axiómának látszó igazságot 
előrevetni. Az 1930-as években a nagyhatalmi játékok szereplői között voltak, 
akik nem is nagyon titkoltan, majd szinte teljes nyíltsággal, programszerűen 
készültek a háborúra. Hitler már 1936 nyarán, a gazdaság vezetőihez intézett 
emlékiratában egyenesen beszélt: „A következő feladatot tűzöm ki: I. A német had-
seregnek 4 éven belül bevetésre készen kell állnia. II. A német gazdaságnak 4 éven belül 
alkalmasnak kell lennie a háborúra.”2 Más hatalmak – különböző, itt nem tárgyal-
ható körülmények és szempontok miatt – szerették volna ezt elkerülni; ennek 
érdekében tisztességes és „nem tisztességes” eszközökhöz is nyúlva. (Bocsánat 

ezért a nem historiográfiai veretű minősítő jelzőért.) Ilyen cél érdekében beve-
tett manipulációs fegyvertáruk kimeríthetetlen volt, anélkül, hogy ez által a 
háború kezdeményezőivé s így felelőseivé avanzsáltak volna. Elemi tény pél-
dául, hogy az USA sokáig minden erejével igyekezett magát távol tartani a vi-
lágkonfliktustól. A második világháborúban egymással 1941 után szembenálló 

                                                 
1 A híradások egy része alapján ezt a tekintélyes, minden létező európai integrációs szervezet-

nél ‚öregebb’, 1949 májusában létrehozott társadalmi testületet sokan összetévesztették az Európai 
Tanáccsal, „parlamenti közgyűlését” pedig az Európai Parlamenttel. 

2 Magyarul lásd NÉMETH István: Demokrácia és diktatúra Németországban 1918-1945. Összegzés és 
dokumentumok. 2. köt. A „harmadik birodalom” (1933-1945). 355. 
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táborok (a tengelyhatalmak blokkja, illetve az Egyesült Nemzetek 1942. január 
1-jén létrehozott katonai-politikai szövetsége) közötti frontvonal túlnyomórészt 
kirajzolja a két kategória (akarta–nem akarta) közötti határt. 

A felelősség kérdése azért is fontos, mert a nagy háborúk szükségképpen 
hozzák magukkal a kegyetlen vérengzést, leszámolásokat. A győztes hatalmak 
rovására is írhatók ilyenek, s ezekről az évforduló kapcsán is szó esett (a katyńi 
vérengzés közel 4.500 áldozata, az 1945 tavaszi lipcsei és drezdai bombázás, a 
hirosimai atomtámadás stb.). Mindez joggal róható föl a győzteseknek, feltéve, 
ha ennek nem az a célja, hogy a hatéves vérfürdő tudatos előkészítőinek és ki-
robbantóinak a felelősségét maszatolják el vele.  

Eddig az volt a helyzet, hogy a győztes hatalmak kormányai és katonái (hi-
degháború ide vagy oda) egyöntetűen értelmezték az alapvető felelősség 
ügyét. Ez önmagában nem történettudományi argumentum, de azzá válik azál-
tal, hogy az alapos kutatások ezt látszanak alátámasztani. A németek, bár ez 
nyilván nekik lehetett a legnehezebb, más-más hangsúlyokkal, de keleten és 
nyugaton is mintaszerűen tették magukévá ezt a gondolatot. Nem a vereségü-
ket ünnepelték (mert az nagyon súlyos volt, és a terhe nem csak azokra nehe-
zedett, akik kitervelték és kibontakoztatták a háborút), hanem azt, hogy miután 
ez a különlegesen és nyíltan embertelen rendszer folytathatatlanná vált, foko-
zatosan ismét megnyílt előttük a népek családjába való beilleszkedés útja. Ki-
sebb-nagyobb ellenzéki erők (olykor nem is alaptalanul, például a tömeges ki-
telepítés által érintve) másképp látták a dolgot, a neonáci csoportok pedig ért-
hetően „őrizték a tüzet”. Május 8-án és 9-én viszont (ez sem teljesen mindegy) 
minden érintett ország fővárosában közösen koszorúztak a szovjet és az angol-
szász nagykövetek, katonai attasék, Bonnban, Nyugat- és Kelet-Berlinben ma-
guk a németek is. 2009 az első év, hogy egyes európai szervezetek, ha nem is a 
májusi koszorúzók, az említett módon megtörték ezt a pozitív hagyományt, 
ami különös. A magyar kormányzat pedig habozás (és gondolkodás) nélkül 
kapásból csatlakozott hozzájuk, ami viszont nem különös. Kár, és ennek még 
komoly következményei lehetnek, nem a nagyhatalmakra nézve… 

A tisztánlátást súlyosan akadályozzák a hidegháború lerakódásai. Mind a 
Szovjetunió, mind a nyugati demokráciák nagy mulasztásokat követtek el, 
amelyek gyengítették a háború elhárítására tett erőfeszítéseiket. Emiatt a má-
sodik világháború után, amikor megromlottak a kapcsolataik, mindent elkövet-
tek, hogy egymásra terheljék ennek a felelősségét, vagyis nem elemezték, ha-
nem a politika szekere elébe fogták a történelmet. A lefoglalt német dokumen-
tumok bőségesen elegendők voltak rá, hogy kölcsönösen besározzák egymást 
(s ennek során egyaránt megfeledkeztek a maguk saráról.) Washingtonban már 
1948-ban napvilágot látott a szovjet–német kapcsolatokat a háború előestéjén 
ábrázoló „Náci–szovjet kapcsolatok 1939–1941” című iratgyűjtemény.3 Válaszul a 

Szovjetunió külügyminisztériumának Irattári Osztálya két kötetben közzétette 
azoknak a beszédes dokumentumoknak a számottevő válogatását, amelyeket 

                                                 
3 Nazi-Soviet Relations 1939-1941. Washington, 1948. 



 
 

Eszmék, forradalmak, háborúk. Vadász Sándor 80 éves, ELTE, Budapest, 2010 

  
231 

az előrenyomuló szovjet hadsereg Herbert von Dirksen volt moszkvai, tokiói, 
illetve londoni (1938–1939!) nagykövet gröditzbergi kastélyában, illetve a 
Wilhelmstraße berlini irattárában zsákmányolt. Ezek valamivel nagyobb idő-
szakot (1937–1941) fognak át.4 Mindkét gyűjtemény szelektív volt, együtt 
azonban kirajzolták a valóság jelentős részét. 

Nem arról van szó, hogy a színvonalasabb nyomtatott és elektronikus sajtó-
termékek ma általában hamisítanák a történelmet. Ellenkezőleg, az idei évfor-
dulón kevésbé ismert mozzanatok is fölbukkantak. 

Mi az hát, amiről nem beszélünk?  
Hozzunk egy példát. A Klub rádióban Németh István és Vitári Zsolt hosz-

szú, érdekes és történelemtudományi szempontból jól megalapozott interjúban 
próbált a lehető legtöbb dokumentumra hivatkozva reális képet nyújtani az 
1939-es év eseményeiről, megfelelően kitérve a fordulatos hónapok ellentmon-
dásos fejleményeire. Németh meg is említette, hogy azokban a hónapokban 
„mindenki mindenkivel tárgyalt”. Valahogy mégis elkerülték a „harmadik dimenzi-
ót”. Részletezték a német–szovjet kapcsolatkeresést, amelynek során elsősorban 
a Reich emberei tüsténkedtek; érintették az 1939. tavaszi-nyári szovjet–angol–
francia politikai és katonai tárgyalásokat (bár bizonyos vonatkozásaiban nem 
volt idejük elmélyedni), ahol a gyorsítást szinte az utolsó pillanatig a szovjet fél 
szorgalmazta. Ám a Hitler-kormányzat és az angolok háttérben folyt (bár évti-
zedek óta ismert), roppant beszédes 1939 nyári megbeszéléseit ők is mellőzték. 
(Később erre visszatérek.) 

 
Egyezmények és paktumok 

 
Roppant fontos a vitákat hordozó terminológia, maga is a hidegháborús lera-

kódások egyik mozzanata. A vitaírások például kellő súllyal emlegetik a mün-
cheni egyezményt. München persze egy régóta közeledő jéghegy egyik csúcsa 
volt. De ki nevezné ezt Chamberlain–Hitler–Daladier–Mussolini-paktumnak? 
Ezt szigorúan anonim megállapodásként emlegetik. Pedig 1938-ban, két hét le-
forgása alatt nem Sztálin, hanem Chamberlain utazott három alkalommal Hitler-
hez, szeptember 15-én Berchtesgadenbe, 26-án Bad Godesbergbe, 29-én pedig 
Münchenbe.5 A „paktum” a Molotov–Ribbentrop (mások fogalmazásában Hitler–
Sztálin) egyezmény neve. Más szóval: az én paktumom anonim egyezmény, a te 
egyezményed nevesített paktum, és kész. A hidegháborús frontok két oldalán az 
idők során kétféle történeti-politikai terminológia is született. Mindkettő elfogult 
volt, tele kiélezett, diffamáló bélyegzőkkel, egyoldalúságokkal. A hidegháború 

                                                 
4 Okmányok és adatok a második világháború előzményeiről. Közzétette a Szovjetunió Külügymi-

nisztériuma. Révai Könyvkiadó Nemzeti Vállalat, Budapest, 1948.  
5 Lásd München 1938. Diplomáciai és politikai dokumentumok. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 

1988. 57-61. (Chamberlain feljegyzése berchtesgadeni tárgyalásaikról; 71-73. (Godesbergről); 11-15. 
(a müncheni egyezmény és kiegészítő dokumentumai).- Az idős Lloyd George, a brit liberálisok 
nesztora, nálamnál kevésbé visszafogott kifejezéssel élt: „…egymás után háromszor sietett a Führer 
ölelő karjaiba”. (W. P. and Zelda K. COATES: A History of Anglo-Soviet Relations. London, 1945. 614. 
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azóta lezárult, szerencsére atomkatasztrófa nélkül, de az egyik fél győzelmével. S 
mi ennek a félnek az anakronisztikus, de diadalmas terminológiáját örököltük, ez 
zúdul ránk a sajtóból, sokszor még a szaklapokból is.  

A szovjet és orosz történészek és politikai tényezők hetven éve panaszkod-
nak arra, hogy az egykori antanthatalmak a német agressziónak igyekeztek ke-
leti irányt szabni, a Szovjetunió ellen fordítani. Ennek a megállapításnak az ős-
forrása Sztálinnak az SZK(b)P XVIII. kongresszusán, 1939. március 10-én el-
hangzott beszámolója, amelyben többek közt azt hangoztatta, hogy – miután a 
nyugati hatalmak Münchenben szétzilálták az európai kollektív biztonság 
amúgy is törékeny részrendszerét –, a Szovjetunió nem hajlandó mások érde-
keiért elvérezni.6 Az erre hivatkozók töredék-idézetek mellett még olyan ke-
véssé konspirált forrást sem vettek kézbe, mint a Pravda. Ha megnézték volna 
Dmitrij Manuilszkijnak, a szovjet vezetés egyik, nemzetközi és Komintern-
ügyekben illetékes felső vezetőjének akkor nagy visszhangot keltő felszólalá-
sát, ő azt hangsúlyozta, hogy „az angol reakció szeretné a Szovjetunió öklével kitö-
retni a német imperializmus tépőfogait”.7 Egyetlen alkalommal sem használt szov-
jet vezető ilyen kifejezést a nyugati hatalmakra. Ebben a tekintetben még a 
külügyi népbiztosságon 1939. május elején lezajlott, bizonyos vonatkozásokban 
sokat mondó Litvinov–Molotov váltás, sőt (horribile dictu) az augusztusi pak-
tum sem abszolút határvonal. 1939. augusztus 27-én, négy nappal a paktum 
aláírása után Kliment Vorosilov, aki a meghiúsult angol–francia–szovjet kato-
nai tárgyalásokon előzőleg a szovjet küldöttséget vezette, így nyilatkozott az 
Izvesztyijának, a hivatalos 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 Lengyel-
ország területén, miután nincs más út arra, hogy a szovjet csapatok érintkezésbe kerül-
jenek az agresszor csapataival.”8 

Annak az érvnek az ütőerejét, hogy a nyugati nagyhatalmak megpróbálták 
keletre terelni az agresszor terjeszkedését, persze tompította az, hogy kizárólag a 
nyugati hatalmak ‚csínytevéseire’ világítottak rá. Sőt, utána közel másfél éven át 
(1939 októberétől 1941 áprilisáig) ők maguk helyezték a nyugati demokráciák – 
később, a francia katasztrófa után már csak Nagy–Britannia – háborús felelőssé-
gét azonos szintre a németekével. (Lám, nincs új a nap alatt, most ezt a dőreséget 
kapták vissza az Európa Tanácstól.) Mert amúgy a ‚terelésről’ szóló állítás bizo-

nyítható. Sőt, hosszú évekig kizárólag a két legfőbb nyugat-európai demokráciá-
nak állt módjában a maguk kotyvasztotta versailles-i rendszer, valamint saját 
szerződéses és potenciális szövetségeseik rovására tett engedményekkel terel-
getni az agresszió irányát. Ennek állomásai ismertek. Először az 1939. augusztusi 

                                                 
6 SZTÁLIN: A leninizmus kérdései. Idegennyelvű Irodalmi Kiadó, Moszkva, 1945. 593-598. 
7 Pravda, 1939. március 12. 
8 Izvesztyija, 1939. augusztus 27. – Az agresszor szó kiemelése tőlem származik. Ezt a minden-

ki számára (ha akarta) hozzáférhető nyilatkozatot az eltelt immár több mint hetven év alatt senki 
sem kegyeskedett elolvasni, legalábbis senki nem hivatkozott rá. (Magam 36 évvel ezelőtt már 
idéztem.) 
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paktum tette lehetővé, hogy – mint épp mostanában írta egy nyugati kommentá-
tor –, a Molotov–Ribbentrop egyezménnyel most már a szovjet kormány kerül-
jön abba a helyzetbe, hogy a nyugatiakat „saját pénzükkel fizesse ki”.  

 
Ázsia is létezik – az Arita-Craigie egyezmény 

 
A „keletre terelés” európai fogalom. Ám a szovjet Távol-Kelet határán 1938 

óta folyt a háború a japánokkal, amely éppen 1939 júliusában és augusztusában 
érte el tetőfokát!9 Ennek, már az európai háború kirobbanása után, csak egy 
erőteljes szovjet offenzíva és a japán csapatok súlyos veresége vetett véget. Ez 
nem csupán azt magyarázza, hogy a szovjet vezetés tartott egy kétfrontos há-
borútól, amelyben senkit nem tudhatna a maga oldalán. Azt is, miért reagált a 
szovjet kormány olyan indignáltan a brit diplomácia távol-keleti manővereire. 
Júliusban a brit diplomácia Tokióban (a háromoldalú moszkvai megbeszélé-
sekkel párhuzamosan) a japán kormány képviselőivel tárgyalt. Japán ugyanis, 
kínai terjeszkedését folytatva, blokád alá vette a tiencsini angol és francia kon-
cessziós területeket. Július 21-én Hasiro Arita japán külügyminiszter és Sir Ro-
bert Craigie tokiói brit nagykövet egyezményt írt alá. Ebben az angol kormány 
elismerte a japán hadműveletek nyomán kialakult status quót, sőt azt is tudo-
másul vette, hogy „a Kínában tartózkodó japán fegyveres erőknek különleges köve-
telményeik vannak saját biztonságuk megőrzése és az ellenőrzésük alatt álló területen a 
közrend fenntartása céljából.” Azt is kinyilvánította, hogy „Őfelsége kormányának 
nincs szándékában támogatni olyan cselekményeket vagy intézkedéseket, amelyek a fent 

említett célkitűzéseknek a japán haderők által való elérését hátráltatnák”.10 Ígéretet 
tett: „tudomására hozza a kínai brit hatóságoknak és a Kínában élő brit állampolgárok-
nak, hogy tartózkodniuk kell az ilyen cselekményektől”. Az egyezményt (ugye, nem 
paktum?) a komoly szakirodalom nem egyszer minősítette „keleti Münchennek”, 

mivel hátba döfte Kínát (a Kuomintangét!), s ezzel az 1937. augusztusi szovjet–
kínai barátsági és megnemtámadási egyezmény révén közelről érintette a Szov-
jetuniót is. Münchenben a „megbékítők” Csehszlovákiát feláldozva az agresszort 
keletre, Tokióban viszont Csang Kaj-seket áldozatul vetve nyugatra, Mongólia 
és a szovjet Távol-Kelet felé próbálták terelni. (Ami, mint tudjuk, nem jött be; 
Hitlerék a háború első évében nem a Kreml bástyáit, hanem az Eiffel torony 
csúcsát mászták meg, amint rövidesen a japánok sem Vlagyivosztok, hanem 
Szingapúr felé vették az irányt.) 

Az évforduló közeledtével, majd a vita hevében orosz publicisták és törté-
nészek cikkek tucatjaiban értelmezték az 1939-es eseményeket, illetve azok 
újabb, őket nyugtalanító nyugati interpretációját. Könyvek és dokumentum-

                                                 
9 Lásd a TASZSZ 1939. június 29-e és szeptember 1-je közötti hadijelentéseit. IN: SZSZSZR v 

bor’be za mir nakanunye vtoroj mirovoj vojni (szentjabr’ 1938 g. - avguszt 1939. g.) Izdatyelsztvo 
Polityicseszkoij Lityeraturi, Moszkva, 1971. Többek közt 354. 364. 374. 380. 387. 401. 447. 449. sz. 
dok.) SZSZSZR (1971). 

10 Teljes szövegét ld.: HALMOSY Dénes: Nemzetközi szerződések 1918-1945. Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó, Budapest, 1966. 454-456. 
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gyűjtemények százai jelentek meg. Többek közt láthatta ezeket a magyar kö-
zönség is a könyv 2009. évi magyarországi ünnepén, ahol kiállításon mutatták 
be őket.11 Az Orosz Föderáció kormánya még azt is szükségesnek tartotta, 
hogy külön rendeletben történész bizottságot hozzon létre a II. világháború 
„téves magyarázatainak” bírálatára. Ez persze sehova sem vezet, rég rossz, ha ez-
zel hivatal szerepében tetszelgő szerv foglalkozik. Saját pozitív érveikkel illene 
próbálkozniuk, a birtokukban lévő, ma már igen jelentős részben publikus do-
kumentumok alapján. (Ezt nehezíti, hogy a második világháború kulcskérdései 
körül az orosz történészek között is éles vita folyik, illetve, hogy az országban a 
történetírást az orosz történelem utolsó 300 évének az értékelése is megosztja, 
különösen a birodalomba az évszázadok során beolvasztott nem orosz lakos-
ságú területek kapcsán. Végül is ez a historiográfia 1992-ig zömmel egy pozitív 
fényben ábrázolt hódítástörténet volt, s most csoda lenne, ha a nemzetiségi tör-
ténetírás a ‚helyreigazítást’ nem a fordított torzítás, hanem a makulátlan tárgyi-

lagosság talaján hajtaná végre.) 
 

Ki akart komolyan megállapodni? 

 
Sokszor hasonlóan furcsa megvilágításba helyezik azt a kérdést is, hogy me-

lyik félnek volt inkább érdeke a szovjet–angol–francia tárgyalások sikere, kinek 
a szándékai voltak komolyak. Itt a sztereotip mai verdikt úgy szól, hogy Molo-
tov külügyi népbiztosi kinevezése után a szovjet vezetés egyértelmű német 
orientációra váltott. Sir Samuel Hoare, a brit politika egyik meghatározó sze-
replője már az ’50-es években úgy vélekedett, hogy „Molotov a mi ajánlatainkat 
csupán emelőknek használta annak érdekében, hogy előnyös feltételeket érjen el Hitler-
nél.”12 Valamivel később Halifax is úgy emlékezik, hogy „a Szovjetunió kizárólag 
saját érdekeivel törődött.”13 Való igaz, hogy 1939 nyara folyamán, a Hitler ellenes 

blokkterv kudarca esetére a veszett fejsze nyeleként, a Hoare említette (tegyük 
hozzá sovány) ‚ajánlatok’ fényében – fölvetődött valamilyen, a németekkel kö-
tendő megállapodás eshetősége. Ám vannak eléggé megbízható mutatók, ame-
lyek bizonyítják, hogy ezt a szovjet kormány akkor végső esetre tartogatta. Az 
egyik ilyen, hogy a szovjet, illetve az angol–francia fél a megbeszélésekre mi-
lyen szintű képviselőket küldött. Az angol és a francia kormány először, már-
cius 28-án egyoldalú szovjet garanciát kért Lengyelország és Románia számára. 
A szovjet külügy azonnal, még aznap válaszolt: csak átfogó három- vagy több-
oldalú megállapodást tart alkalmasnak az agresszió elhárítására, mégpedig 
úgy, hogy a kölcsönös segítségnyújtás katonai módozatait is rögzítsék. Erről 
azonban azonnal hajlandó tárgyalni. (Ebben az a tapasztalata tükröződött, 
hogy az 1935 májusában kötött szovjet–francia kölcsönös segítségnyújtási 
egyezmény szövegét azóta sem látták még el a katonai realizálását szolgáló 

                                                 
11 A rendkívüli értékű könyvtömeget az orosz kiállítók Magyarországnak adományozták, s a 

Széchenyi Könyvtárban található. 
12 Viscount Templewood (HOARE, Samuel): Nine Troubled Years. London, 1954. 359. 
13 Lord HALIFAX: Fullness of Days. New York, 1957. 210-211. 
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függelékkel.) A nyugatiak végül belementek a háromoldalú moszkvai tárgya-
lásba, azzal, hogy elsőnek a politikai megállapodást kell megkötni. A szovjet 
küldöttséget előbb Litvinov, majd Molotov vezette; az angol fél Stranget, a 
külügyminisztérium közép-európai osztályának vezetőjét küldte ki. Seeds 
nagykövettel ők alkották a brit ‚delegációt’. Azonnal kiderült, hogy csak tárgya-
lásokra vannak felhatalmazva, egyezmény aláírására nem. 

Június 10-én Molotov utasította Ivan Majszkijt: közölje lord Halifax brit kül-
ügyminiszterrel, hogy „Moszkvában üdvözölnék, ha odautazna”.14 Ő ezt nagy elfog-
laltságára hivatkozva elhárította. Lloyd George már említett nyilatkozatában ezt 
így kommentálta: „Erre csak egy magyarázatot lehet adni. Neville Chamberlain úr, 

Lord Halifax és John Simon [hadügyminiszter – H. I.] nem akarnak szövetséget Orosz-
országgal.” Anthony Eden, a megbékítési politika ellenfele ekkor bizalmasan fel-
ajánlotta, hogy ha Halifaxnak valami okból kényelmetlen Moszkvába utaznia, ő 
vállalja a missziót. Ám falba ütközött: Chamberlain elhárította az ajánlatot. A 
szovjet vezetés erről az epizódról akkor nem értesült; később Ivan Majszkij, 1932-
től 1943-ig londoni szovjet „politikai képviselő” [„polpred” (polityicseszkij 
predsztavityel’), az 1941 előtti szovjet nomenklatúrában a nagykövetnek megfe-
lelő rang] szerzett tudomást róla és írta le egyik önéletrajzi írásában.15 

Majszkij, aki Londonban tűkön ült, leírja, hogy „a tárgyalások kezdetétől júni-
us végéig […] a Szovjetunió csak 26 napot fordított a válaszok elküldésére, Anglia és 
Franciaország viszont 59-et”. A jegyzékváltás üteme ez után is hasonló volt. A 
június 21-i angol–francia javaslatra a szovjet fél már 22-én válaszolt. Angol–
francia viszontválasz: július 1. (9 nap); Szovjetunió: július 3. (2 nap) – Anglia–
Franciaország: július 8. (5 nap); Szovjetunió: július 9 (1 nap), Anglia–
Franciaország július 17. (8 nap). 

A katonai tárgyalópartnerek nem repülőn, hanem lassú járatú kereskedelmi 
gőzösön érkeztek Leningrádba. Reginald Drax admirális a külügyminisztertől 
azt az utasítást kapta, hogy „a politikai egyezmény megkötéséig a delegáció ne sies-
sen saját tárgyalásaival.”16 

Ami a katonai tárgyalásokat illeti, az aránytalanság még komolyabb. Szov-
jet részről ismét Vorosilov, illetve a fő haderőnemek népbiztosai és vezérkari 
főnökei vettek részt. Megbízólevelük, amelyet átadtak tárgyalópartnereiknek, 
tartalmazta a felhatalmazást, hogy „Katonai egyezményt írjanak alá Anglia, Fran-
ciaország és a Szovjetunió katonai védelmének megszervezéséről az európai agresszió 
ellen.”17 Az asztal másik oldalán alacsony beosztású katonatisztek ültek. Közös 
vezetőjük, Drax nyugalmazott brit tengernagy volt minden haditengerészeti 
beosztás nélkül, az idő szerint a portsmouthi kikötő katonai parancsnoka. 
Dirksen akkori londoni német nagykövet szerint „a három fegyvernem képviselői 
közül egyik sem rendelkezik olyan képzettséggel, amely lehetővé tenné, hogy hadműve-

                                                 
14 SZSZSZR (1971): 323. 
15 MAJSZKIJ, Ivan Mihajlovics: Ki segített Hitlernek? Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1964. 174. 

Szerepel az ügy Churchill emlékirataiban is.  
16 Documents on British Foreign Policy 1919-1939. Third series. VI. köt. 736. 
17  SZSZSZR (1971): 536. 
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leti szakkérdésekről tárgyaljon.”18 Draxnak még megbízólevelet is elfelejtettek ad-
ni, noha Molotov augusztus 2-án az angol és a francia nagykövettel folytatott 
megbeszélésén külön felhívta a figyelmet a megfelelő felhatalmazás fontossá-
gára. A Philip Doumenc tábornok vezette francia küldöttség megbízása csupán 
arra terjedt ki, hogy „egyezményt kössön a szovjet fegyveres erők főparancsnokságá-
val a két ország fegyveres erői közötti együttműködésre vonatkozólag.”19 Nincs szó 
benne országok közötti katonai egyezményről, még kevésbé háromhatalmi 
szerződésről. Később igen alapos viták folytak az üléseken, amelyek nagyrészt 
már 1971, teljes egészükben pedig 1981 óta szöveg szerint ismertek.20 Sietségről 
azonban nyugati részről továbbra sem beszélhetünk. Drax augusztus 21-én (!) 
jelentette be, hogy megérkezett a megbízólevele. Ugyanekkor jegyezte meg, 
hogy jobb lett volna az ülést 3-4 nappal később tartani…21 Vorosilov még 22-én 
is tárgyalt Doumenc-kel, ám ennek a beszélgetésnek a tárgya már az a szovjet 
bejelentés volt, hogy addig nem kívánják folytatni a tárgyalást, amíg világos 
választ nem kapnak három, előzetesen föltett kérdésükre. (Ezek közül a legfon-
tosabb a lengyelországi áthaladásé volt.) Mint más dokumentumokból kiderül, 
Juliusz Lukasiewicz párizsi lengyel követ Georges Bonnet francia külügymi-
nisztertől azt a tájékoztatást kapta, hogy Lengyelország és Románia független 
államok; ha a Szovjetunió azt akarja, hogy területüket fölhasználhassa csapatai 
felvonultatásához, közvetlenül hozzájuk kell fordulnia.22 

1939 tavaszán–nyarán tehát két folyamat futott versenyt. Az egyik a német 
hadsereg közvetlen előkészületei a Lengyelország elleni agresszióra (Fall 
Weiß), a másik a háború kirobbanásának megakadályozására irányuló angol–
francia–szovjet tárgyalássorozat. Az első gyorsuló ütemben folyt, a másik csi-
galassúsággal. Július közepén a teljes értékű háromhatalmi politikai és katonai 
megállapodás – megfejelve a lengyelek által a Vörös Hadsereg számára biztosí-
tott, megszabott útvonalakra szóló, kelet-poroszországi irányú áthaladással – 
még alkalmas lehetett volna az agresszor elrettentésére. Augusztusban, amikor 
a német hadigépezet felpörgött, már legfeljebb a kirobbanó konfliktus sikeres 
katonai lefojtását ígérhette. A chamberlaini brit álláspont magukat a hosszan 
elhúzódó, ködös célú megbeszéléseket is elégségesnek vélte a békementésre, 
ami totális tévedés volt. A francia és a brit álláspont sem volt teljesen egységes, 
sőt Daladier miniszterelnök és Bonnet külügyminiszter sem értett teljesen 
egyet. Az előbbi tett erőtlen kísérletet arra, hogy a lengyeleket rávegye a szov-
jet áthaladás elfogadására. A brit diplomácia arra szorítkozott, hogy közvetítse 
a szovjet javaslatokat Varsónak. Ha Chamberlain csak tizedannyi nyomást 
gyakorol Sławoj-Składkowski kormányára, amennyit a Csehszlovákiát össze-
roppantó müncheni egyezmény elfogadása érdekében 1938 nyarán–őszén 

                                                 
18 Dirksen 1939. augusztus 1-jei távirata Ribbentropnak. SZSZSZR (1971): 19. 
19 A felhatalmazás teljes szövegét lásd SZSZSZR (1971): 546. [Kiemelés tőlem - H. I.] 
20 Dokumenti i matyeriali kanuna vtoroj mirovoj vojni 1937-1939. 1-2. köt. Minyisztyersztvo Inosztrannih 

Gyel SZSZSZR. Izdatyelsztvo Polityicseszkoj Lityeraturi, Moszkva 1981. SZSZSZR (1981). 
21 SZSZSZR (1981): 2. köt. 135. dok., 321. 
22 SZSZSZR (1981): 126. dok., 308. 
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Benešre, lehet, hogy a lengyel vezetés gondolkodóba esik. Ha pedig őszintén 
megmondja Becknek, hogy a háromhatalmi megállapodás meghiúsulása esetén 
a brit–francia garanciák nem jelenthetnek a németekkel szembeni effektív ka-
tonai műveleteket, akkor is új helyzet állhatott volna elő. (Bár arról hivatalosan 
példálózott, hogy „az új kötelezettség, amelyet Anglia magára vett, nem kötelezi arra, 
hogy Lengyelország fennálló határainak minden hüvelykjét védelmezze.”23) 

A francia kormányzat a szeptember 3-i hadüzenettel „lélektani hőstettet” haj-

tott végre, önmagán tett erőszakot. Hadakozni ugyanis a Daladier-kormány 
sem akart, éppen ezért szorgalmazta a britekhez képest erősebben a lengyel 
közreműködést. Megértette viszont, hogy legalább jelképesen helyt kell állnia 
március végi könnyelmű ígéretéért. Most vált érthetővé Lloyd George április 
eleji dohogása arról, hogy a hirtelen kimondott garancia, ha nem vonják be a 
Szovjetuniót, óriási felelőtlenség, amelyből még nagy baj lehet. 

Az ezredesek kormánya talán nem tudott arról, hogy Hitler április 3-án alá-
írta a Lengyelország elleni támadás tervét. Azt azonban nem lehetett félreérte-
ni, hogy a német kormány 27-én hivatalosan fölmondta az 1934-es megnemtá-
madási szerződést. Ennek a fényében a lengyel kormány – és ez az, amiről ma 
mindenki mélyen hallgat – óriási lehetőséget packázott el. Erős, persze nem 
előzmények nélküli russzofóbiájától vezettetve elmulasztotta a részvételt egy 
olyan nemzetközi diplomáciai konstrukcióban, amelynek a keretében a II. vi-
lágháború három fontos későbbi győztes hatalma szerződésben garantálta vol-
na Lengyelország területi épségét, azon a területen, ahol Lengyelország a két 
világháború között feküdt. Egy ilyen szerződést Sztálin később is aligha lökhe-
tett volna könnyedén félre. Az ezredesek makacssága az ‚oroszokat’ néhány hó-
napon belül sokkal rosszabb formában zúdította Lengyelországra, mint amilyet 
a harci folyosók létesítése jelentett volna. S akkor nem kellett volna a lengyel 
diplomatáknak Londonban és Párizsban az angol–francia hadüzenet utáni na-
pokban a Foreign Office-ban és a Quai d’Orsay-n kétségbeesetten szaladgálnia, 
reklamálva a komoly hadműveletek sürgős megkezdését, amire még kezdeti 
előkészületek sem történtek. Megtakaríthatták volna azokat a szemrehányáso-
kat is, amelyeket különösen Párizsban kellett bezsebelniük, az előző években 
folytatott külpolitikai stratégiájuk miatt. 

Muszáj leírni azt is, hogy ha a Lengyelország elleni német támadásra nem 
kerül sor, szovjet csapatok sem jelentek volna meg lengyel területen.  

De ne vágjunk a tények elébe. 
 

Érdekelt volt-e a Szovjetunió a nácik 1933-as győzelmében? 
 

Kicsit furcsa, szinte anakronisztikus ennek a kérdésnek a felvetése 1939-es 
események kapcsán, de nem az én leleményem. A vitacikkekben elhangzott az 
állítás, miszerint a szovjet vezetés, mintegy az 1939-es paktum kontinuus 
előzményeként, már a ’30-as évek elején a nemzetiszocialisták hatalomra ju-

                                                 
23 The Times, 1939. április 1. 
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tásában volt érdekelt. A Komintern német szekciójának, a Kommunisták 
Németországi Pártjának (KPD) közvetítésével pedig a gyakorlatban is ezen 
munkálkodott.  

Itt újra két dolog alaptalan összekeverésével van dolgunk. Ha ugyanis azt a 
kérdést tesszük föl: hozzájárult-e a KPD politikája a nácik fölülkerekedéséhez, 
az a pontos válasz, hogy bizonyos vonatkozásokban nyilvánvalóan igen. A 
Komintern 1928-as VI. kongresszusán megerősített „osztály osztály ellen” politi-

ka abból a téves várakozásból indult ki, hogy a kapitalizmus súlyosbodó el-
lentmondásai talaján a közeljövőben a proletárforradalmak új hulláma várható. 
Aki tehát most a burzsoázia bármelyik csoportjával valami módon együttmű-
ködik, az a maga sajátos módján a fasizmus szerepét játssza (amelyet egyszerű-
sítve pusztán a tőke újonnan fölfedezett támaszának tekintettek). Így lettek a 
katolikus jobboldal hívei „kleriko-fasiszták”, a nacionalista parasztpártok „zöld 
fasiszták”. S ennek az alapján született a „szociálfasiszta” bélyegző is, amelynek 

durvaságánál lényegesebb, hogy alaptalan és káros volt. (Éppúgy mint szociál-
demokrata bon mot-társai, a kommunistákra alkalmazott „vörös fasiszták”, vagy 
a nácikra aggatott „barna bolsevisták” jelző.) Mindhárom, meg persze a mögöt-

tük rejlő szemlélet akadályozta, hogy a munkásság a válságos hónapokban ösz-
szefogva próbáljon ellenállni a hatalomra törő náciknak.  

A kommunista történeti szemlélet is ezen az alapon hangsúlyozta a német 
szociáldemokrácia szerepét Hitler győzelmében. Nem vitás, hogy ez ügyben az 
SPD vezetés akkori hangadóira is hárítható bizonyos, más típusú felelősség. Az 
SPD – háta mögött az Általános Német Munkásszövetség (ADGB) sokmilliós 
erejével – alapvető parlamenti erő, országos politikai tényező volt. Sokáig elég-
gé hatásos egyeztető politikát folytatott a munkáltatók szervezeteivel és a ható-
ságokkal. A válság idején nem forradalomról szónokolt, hanem rengeteg ki-
sebb-nagyobb ügyben védelmezte, nem is egészen eredménytelenül, az 1918-
ban kivívott, a weimari alkotmányban is rögzített szociális jogokat, munkaügyi 
vívmányokat, anélkül, hogy az egyre romló tendenciákat megállíthatta volna. 
(1932-ben már tagságának közel 40%-a munkanélküli volt.) 

Az SPD tragikus tévedése, amely szegről-végre összefüggésbe hozható a 
nácik győzelmével, abban összegezhető, hogy nem vette észre: ezúttal olyan új 
erő készülődik ellenük, amellyel szemben a kompromisszumos egyeztető poli-
tika hatástalan.24 Ennél is súlyosabb hibaként azt sem érzékelték, hogy a jobb-
oldal fontos parlamenten belüli csoportjai is radikalizálódtak, és maguk is egy-
re inkább meg akarnak szabadulni a törekvéseik útjában álló demokratikus ál-
lamberendezéstől, ennek feltételeként pedig az ennek útjában álló munkás-
szervezetektől. Emiatt az 1932. április 10-i köztársasági elnök-választásra nem 
állítottak önálló jelöltet. Paul von Hindenburg tábornagy, hivatalban lévő elnö-
köt támogató szavazásra szólították föl híveiket, akit a demokratikus intéz-

                                                 
24 Erről, lásd GREBING, Helga: Gewerkschaftliches Verhalten in der politischen Krise der Jahren 

1930-1933. IN: Gewerkschafts-Zeitung. Organ des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes. Jahrgang 
1933. Bonn, Verlag J. H. W. Dietz Nachfolger GmbH, 1983. 45-46. 
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ményrendszer védelmezőjének képzeltek. „Minden egyes, Hindenburgra leadott 
szavazat pörölycsapás szabadságotok ellenségeire!” – hirdették plakátjaik.25 Ezen az 

alapon utasították el a kommunisták javaslatát, akik fölajánlották jelöltjük, 
Ernst Thälmann visszavonását, ha az SPD önálló jelöltet indít.26 Ezek után ter-
mészetesen megdöbbentek, amikor a bizalmukkal kitüntetett, általuk sikerre 
segített elnök 1933 januárjában Hitlert nevezte ki kancellárrá. De lehet-e ezen 
az alapon azt állítani, hogy az SPD akarta a nácik hatalomra jutását? Ez ugyan-
olyan kolosszális ostobaság lenne, mint a kommunisták esetében.  

Hogy kiknek állt valójában érdekében az NSDAP kormányra segítése, hogy 
kik támogatták ezt anyagi és politikai erőik teljes latba vetésével, az olyannyira 
dokumentált, hogy szégyellném magyarázni. Ha róluk a felelősséget csak rész-
ben is megpróbálnánk másokra hárítani, ez súlyos történelemhamisítás lenne. 

Ami a szovjet kormányzatot illeti, tudnivaló, hogy a weimari köztársasággal 
igen jó kapcsolatban állt (beleértve még az élénk katonai tapasztalatcserét is, 
amely évtizeddel később kétélű fegyvernek bizonyult). A történészek, nem alap-
talanul, inkább arra utalnak, hogy ez a szovjet kormánypolitika időnként ellenté-
tes volt a KPD Komintern-vezetők által sugallt politikájával, mindenekelőtt a vi-
lágháborút követő forradalmi periódus éveiben. A válság éveiben azonban nem 
került sor a weimari demokráciát balról kikezdő fegyveres akciókra. Ez ügyben 
legfeljebb azt állapíthatjuk meg, hogy a német politikai életet keresztül-kasul át-
szövő paramilitáris tevékenység során a kommunisták voltak azok, akik az SA és 
az SS terrorakcióival esetenként fizikai erőt is szembeszegeztek. 

Nem igen írták és írják le, de a válság által a végsőkig meggyötört német 
munkásság ekkor már összefogva sem tudta volna visszaverni a birtokon belü-
li társadalmi-politikai erők és a tisztikar zöme által masszívan támogatott, mil-
liós paramilitáris osztagokat mozgató nácikat. Zömét az urnáknál még balra 
húzta a szíve: az 1932 őszi üzemi tanácsi választásokon is az ADGB még a sza-
vazatok négyötödét szerezte meg.27 Egyéb akcióiban azonban már nem volt 
erő. A Poroszországban június 20-a óta kormányon lévő nácik az ország szívét 
ilyen szempontból már szoros ellenőrzésük alá vonták.  
 

Ki döntötte meg a lengyel kormányt 1939 szeptemberében? 

 
Mielőtt valaki azt gondolná, hogy nem tudom, ki rombolta le, kik rombol-

ták le akkor a lengyel államot néhány hét leforgása alatt, szeretném közölni, 
hogy az események kortársa vagyok. Én azonban a lengyel kormányzat eltávo-
lításáról akarok most beszélni, ismét azért, mert erről „senki nem beszél”. A len-
gyel kormányzatéról, kormányostól, köztársasági elnököstől. Ezt ugyanis nem 
a németek, nem is az oroszok rakták ki pozíciójából. 

                                                 
25 Gewerkschafts-Zeitung, 1932. március 5. 145. 
26 A roppant tanulságos elnökválasztás részleteiről lásd VADÁSZ Sándor: Gewerkschafts-

Zeitung 1932. Yearbook 2009. International Labour Movement. Évkönyv 2009. A nemzetközi mun-
kásmozgalom történetéből. XXXV. évf. Budapest, Magyar Lajos Alapítvány, 2009. 216-225.  

27 Lásd HARSÁNYI Iván: Egy régi május 2-a története. Egyenlítő, 2008/5. sz. 32-37. 
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A francia külpolitika álláspontja a Józef Piłsudski marsall halála utáni kor-
mányzattal kapcsolatban 1935 és 1939 között végig fenntartásos volt. A két or-
szág között 1921 februárja óta állt fenn szövetségesi viszony, amelyet 1925 ok-
tóberétől hivatalos szerződés is megerősített. A Szovjetunióval szembeni biz-
tonságát viszont a lengyel szanációs rendszer – a francia diplomácia gyakran 
használt kifejezésével – a németekkel folytatott ‚flörttel’ próbálta biztosítani. Ezt 
nemzetközi jogi aktussal is megerősítette, amikor, még 1934 januárjában, a 
megnemtámadást is tartalmazó közös lengyel–német nyilatkozatot írtak alá.28 
1935. május 2-án azonban megszületett a francia–szovjet, majd 16-án a cseh-
szlovák–szovjet kölcsönös segélynyújtási egyezmény. S éppen a kettő között, 
12-én elhunyt Piłsudski marsall. Utóda a jóval szürkébb Ignacy Moscicki, a 
kormány erős embere pedig Józef Beck ezredes lett. A lengyel kormányzat kö-
vetkezetesen elhárította a franciák óvatos próbálkozását, hogy Varsót valami-
lyen formában közelítse ehhez a hármashoz. S bár Franciaországban 1935 és 
1939 ősze között 15 kormány és 8 külügyminiszter váltotta egymást (olyan kü-
lönböző kormányfőkkel, mint Albert Sarraut, Pierre Laval, Léon Blum, Camille 
Chautemps, Edouard Daladier), Párizs mindvégig szorgalmasan kereste azokat 
a lengyel kormánnyal ilyen vagy amolyan módon szembenálló varsói politiku-
sokat és katonákat, akiktől remélte, hogy inkább hajlanak a francia érdekeknek 
kedvezőbb álláspontra.29 

1938-tól a súrlódások erősödtek. Az, hogy a lengyel kormány nyíltan támo-
gatta az Anschlusst, még annak a fényében is irritálóan hatott Párizsban, hogy 
maga a Quai d’Orsay sem tett ez ügyben számba vehető lépést. A francia dip-
lomácia München előestéjén is (hasztalanul) szondázta Varsó szándékát, vajon 
hajlandó volna-e francia lépés esetén Csehszlovákia közös védelmére. Ezt az 
elutasító álláspontot rövidesen értelmezte az a fejlemény, hogy 1938 szeptem-
berében szervezett tüntetések hullámzottak végig Lengyelországon, a Cseh-
szlovákiával szembeni lengyel területi követelések alátámasztására. Találéko-
nyan vették át Henlein szudéta aktivistáinak más módszereit is: „Sorozatos ösz-
szeütközések kezdődtek lengyel kisebbségiek és a csehszlovák karhatalom között az Olza 
vidékén” – írta a varsói magyar követ.30 Ezekre hivatkozhatott azután a mozgó-

sítás, a jegyzékáradat, mígnem 1938 novemberében lengyel csapatok lépték át a 
szorult helyzetben lévő, már nem is Beneš vezette maradék csehszlovák állam 
határát, birtokba véve Cieszyńt (Teschent) és környékét, a két ország között 18 
éve vitatott körzetet.  

                                                 
28 Lásd: Nyilatkozat a Németország és Lengyelország közötti politikai kapcsolatokról. In: HALMOSY 

Dénes (és mások): Nemzetközi szerződések 1918-1945. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 
1966. 328-30. 

29 Erről részletesebben lásd Yves BEAUVOIS egy tanulmányát. Le renversement par la France du 
«régime des colonels» polonais (septembre 1936-septembre 1939). Revue d’Histoire moderne et 
contemporaine, 1999. július-szeptemberi szám.  

30 Lásd Hory András varsói magyar követ október 3-i jelentését. Diplomáciai iratok Magyarország 
külpolitikájához 1936-1945. II. A müncheni egyezmény létrejötte és Magyarország külpolitikája. 1936-1938. 
(Összeállította: ÁDÁM Magda.) 448. dok., 701-705. – Olyan volt ez, mintha egy, a macska szájában 
vergődő egér vígan ropogtatna egy cserebogarat.  
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Mint láttuk, a francia kormány a német támadás után két nappal hadat 
üzent Németországnak. Beck a varsói francia követ közvetítésével, szemrehá-
nyó stílusban azonnali hatékony francia katonai lépéseket sürgetett. Ugyanezt 
tette Lukasiewicz követ Párizsban. Georges Bonnet külügyminiszter kemény 
válaszában31 leszögezte, hogy „a francia kormány nem szolgált rá semmilyen szem-
rehányásra.” Felsorolta a Párizs által két nap alatt tett intézkedéseket (már 1-jén 
elrendelték az általános mozgósítást; másnap a parlament megszavazta a hadi-
hiteleket, harmadnap délután pedig „megnyitották a hadicselekményeket”). „Beck 
úr tehát – írta továbbítás céljából Léon Noël varsói követnek – semmilyen bírála-
tot nem gyakorolhat velünk szemben. Úgy gondolom viszont, hogy mérlegelhetné a hi-
bát, amelyet azzal követett el, hogy annyi éven át bizalmával tüntette ki a Reich kor-
mányát, olyannyira, hogy az elmúlt év januárjában Párizst elkerülve hagyta el Fran-
ciaországot, hogy Hitler úrral találkozzék Berchtesgadenben. Ugyanazon év, 1938 
szeptemberében, egy beszélgetésben, amelyet egy táviratomban leírtam, ezt mondtam 
Lukasiewicz úrnak, aki kormánya nevében mereven elutasította, hogy oldalunkon vé-
delmezze Csehszlovákiát: «Jövő ilyenkor Önökre kerül a sor, a korridorral és 
Danziggal».”32 

A konfliktus akkor fordult élesbe, amikor 1939. szeptember 17-én a széles 
értelemben vett lengyel kormány (Moscicki elnökkel és kíséretével) menekülés 
közben átlépte a román határt, azzal a céllal, hogy Párizsba jusson, és ott emig-
ráns kormányként működjön tovább. Román földön azonban internálták őket. 
Erre jó ürügy volt, hogy hosszú, zászlókkal feldíszített autókaravánnal (mint-
egy hivatalosan) érkeztek, amivel, Grigore Gafencu külügyminiszter szavaival, 
megsértették Románia semlegességét. Ráadásul Moscicki másnap rádiónyilat-
kozatot is adott. Valójában az internálás német nyomásra történt. A francia 
kormány az internálásban, amely ellen formálisan szelíd szóbeli tiltakozást 
nyújtott át Bukarestben, azt a lehetőséget látta, hogy most megszabadulhat 
Becktől és csapatától, helyükre a francia álláspont iránt megértőbb kormányt 
állítva. Franciaország – írja Yves Beauvois egy tanulmányában – nem volt ér-
dekelt abban, hogy erősebb nyomást gyakoroljon a román diplomáciára a kor-
mány „szabadon engedése” érdekében. Moscickinél Bonnet azt szorgalmazta, 
hogy mondjon le, továbbá alkotmányos jogával élve nevezzen ki utódot és új 
kormányt. Az elnök ajánlatai azonban nem nyerték meg a Quai d’Orsay tetszé-
sét. Az utódjául ajánlott Wieniawa tábornokot sem fogadták el. Végül szept-
ember 29-én Daladier Adrien Thierry bukaresti francia követ közvetítésével 
olyan levelet továbbított Moscickinek, amely konkrét személyi megoldást su-
gallt, és amely elől már aligha lehetett kitérni. „Sürgősen adja Moscicki elnök tud-
tára: a francia kormány igen kívánatosnak tartja, magának a lengyel ügynek az érdeké-
ben, hogy kedvező választ kapjunk […], kiemelve Raczkiewicz nevét. Tegyék hozzá, 
hogy ez szabadon, tőlünk függetlenül hozott döntés, és semmilyen formában ne hivat-

                                                 
31 BONNET varsói követe előző napi 1390. sz. táviratára reagált. Lásd Documents diplomatiques 

français, 1932-1939 (a továbbiakban: Ddf 1932-1939) 2e Série (1936-1939), tome XIII. Paris, Ministère 
des Rélations Extérieurs, 1986. 401. dok. (BONNET). 

32 BONNET: 412. dok.  



 
 

Harsányi Iván: A második világháború kirobbanásáról folyó vitákhoz 

  
242 

kozzanak a mi részvételünkre.”33 Moscicki erre az üzenetre valóban lemondott, és 
új kormányt nevezett ki. Így lett Władysław Raczkiewicz szeptember 30-án a 
térképről egyelőre letörölt Lengyelország elnöke, a minisztertanácsé pedig 
Władysław Sikorski marsall. Ő előttük azután megnyílt a francia, később, 1940 
júniusától az angliai emigráció lehetősége. 

Ettől persze még Sztálin volt az, aki – miután nem nagyon tehetett mást –
bevezényelte csapatait Lengyelországba; Molotov szájából pedig a Szovjetunió 
Legfelső Tanácsának ülésén, október 30-án elhangzott a szégyenletes, bár – mint 
tudjuk – kevéssé előrelátó mondat, amely szerint „megszűnt Lengyelország, a 
versailles-i rendszer torzszülött gyermeke”. Hamarosan megindult a foglyul ejtett 

lengyel katonák és családtagjaik, valamint más, a szovjet hatóságok szerint biz-
tonsági kockázatot jelentő személyiségek deportálása és internálása, többszázez-
res nagyságrendben.34 1940. június végén pedig sor került több mint 4.400 fogoly 
vezérkari és egyéb tiszt hírhedt katyńi lemészárlására, legfelső szintű utasításra. 

Ez esetben ez az, amiről beszélünk. Amiről kevesebbet vagy csak a szakiro-
dalomban, az többek közt a „másik két” lengyel hadsereg sorsa. 1941. június vé-
gén ugyanis, amikor Anglia és a Szovjetunió, a német támadás nyomán percek 
alatt megtalálta az 1939-es tárgyalás fonalát,35 Sztálin csapatának tudomásul 
kellett vennie, hogy a halottnak tűnő Lengyelország létezik, sőt Londonban 
kormánya is van. Churchill-lel való megállapodás alapján létrejön a szovjet 
kormány és a Sikorski-kormány kapcsolata is. Londonban Majszkij és Sikorski 
egyezményt ír alá, amely érvénytelennek nyilvánítja az 1939. augusztusi pak-
tumot, benne a lengyel területekre vonatkozó passzusokat. Sikorski Moszkvába 
látogat. Megegyeznek abban, hogy a foglyokból lengyel hadsereg alakul. Sztá-
lin lenyeli a békát, némi huzavona után fölszerel egy hadilétszámú hadtestet. 
Belemegy, hogy ezt Władysław Anders tábornok (korábban a moszkvai politi-
kai börtön, a Lubjanka lakója) vezesse. Ezután Iránon, Irakon és Palesztinán át 
mintegy százezer fő, a hadtest katonái és családtagjaik a Közel-Keletre távoz-
nak, majd a férfiak a brit hadsereg kötelékében harcolnak Észak-Afrikában, 
Olaszországban és az atlanti partraszállásnál.36 

A szovjet–lengyel viszony, elsősorban a katyńi vérengzés felszínre kerülése 
miatt még több kanyart vett, de Lengyelország létezése a továbbiakban nem 
volt kérdéses. Nincs módom írni a Szovjetunió területén létrehozott „harmadik” 
lengyel katonai erőről (a szovjetek által kezdeményezett Kościuszko Hadosz-
tály 1943. májusában, majd I. Lengyel Hadsereg). Erről itthon csak azt tudják, 
hogy volt benne négy páncélos és egy kutya, valamint Wojciech Jaruzelski, és a 
háború végi hatalmi játékokban jutott neki némi szerep. Mindazonáltal az el-
hurcolt lengyelek egy nagy csoportjának csak 1956-ban, az SZKP XX. kongresz-
szusa után nyílt lehetősége a hazatérésre. 

                                                 
33 BEAUVOIS: 569. 
34 Lásd SZOKOLAY Katalin: Lengyelország története. Balassi Kiadó, Budapest, 2006. 220. 
35 Igaz, ehhez Churchill kellett, aki 1939 nyarán sem értett egyet Chamberlain politikájával. 
36 SZOKOLAY: 220. illetve ANDERS, Władysław: An Army in Exile. MacMillan & Co. 

London, 1949. 
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Ugyancsak kevés szó esik arról, hogy a háború alatt az ország területén 
elképesztő gyilkolászás folyt, sok esetben a németektől és az oroszoktól 
függetlenül is. Etnikai, világnézeti, vallási alapon mészárolták egymást 
lengyelek, litvánok, ukránok, beloruszok, s mindannyian zsidókat. Az 
egyetlen esemény, amely e tekintetben kiemelt figyelmet kapott a magyar 
sajtóban, a jedwabnei mészárlás volt, ahol helyi lengyel nacionalisták, a 
németek szeme láttára, de közreműködésük nélkül a teljes zsidó lakossá-
got likvidálták.37 
 

Angol–német tárgyalás 
 

Ígéretemhez híven vissza kell térnem a tárgyalások harmadik dimenziójához, 
a júliusi moszkvai megbeszélésekkel szintén párhuzamosan sorra került londoni 
angol–német epizódhoz. Ennek két főszereplője Hellmuth Wohltat, a négyéves 

német hadigazdasági tervet irányító hivatal miniszteri rangban lévő igazgatója és 
sir Horace Wilson, Chamberlain személyes főtanácsadója volt. Wohltat a nem-
zetközi bálnavadász kongresszusra érkezett július közepén Londonba. Egyéb 
megbeszéléseiről a szovjet kormány csak annyit tudott, amennyi Robert Spear 
Hudson brit külkereskedelmi miniszter feltehetően szándékos indiszkréciója 
folytán napvilágra került: eszerint Anglia óriási, egymilliárd fontig terjedhető 
kölcsönt ajánlott Németországnak. A felajánlás tényét Chamberlain 24-én az al-
sóházban elismerte, de Hudson személyes kezdeményezésének állította be. 
Majszkij viszont aznapi jelentésében joggal húzta alá, hogy ekkora kölcsön „csak 
nagyszabású politikai rendezés keretében jöhetett szóba”.38  

18-án, 20-án és 21-én Wohltatot bizalmas megbeszélésre hívták meg. Sir Jo-
seph Ball, a konzervatív párt vezére, Wilson és Hudson kifejtette neki egy 
olyan angol–német együttműködés tervét, amely a két országot az érdekszfé-
rák nagyarányú újraelosztásával a világ vezető erőivé teheti. Az együttműkö-
dés alapjául az angol fél két egyezményt javasolt. Hangsúlyozták, hogy ezt 
magasabb állású államférfiakkal egyeztették. (Ilyennek hozzájuk képest csak 
Halifax és Chamberlain tekinthető.) Az egyik egyezmény szerint a szerződő 
felek Európában, túl a kölcsönös megnemtámadáson, általában lemondanak az 
erőszak alkalmazásáról. A másikban kimondják, hogy kölcsönösen tartózkod-
nak a beavatkozástól egymás nagy érdekszféráiba. Németország ilyennek is-
merné el a brit gyarmatbirodalmat, Anglia pedig a „nagynémet érdekterületet”, 
azaz Kelet- és Délkelet-Európát. Anglia, támogatva a lengyel kérdés „realiszti-

kus megoldását”, visszavonná a Lengyelországnak és Romániának nyújtott ga-
ranciát, mint szükségtelent. Az angol vezetők három térséget jelöltek meg, ahol 
a két ország közösen tevékenykedhetne. Az egyik Kína, amelynek piacán Ja-
pánnal egyetértésben kellene eljárniuk. A másik Afrika, ahol hatalmas (harma-
dik országok birtokait is magában foglaló) kondomíniumot hozhatnának létre. 

                                                 
37 SZOKOLAY: 205. 
38 SZSZSZR (1971): 381. dok., 504. 
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Harmadikként „Oroszországot” nevezték meg…39 Wilson nagyvonalú ajánlatá-
nak szóbeli kommentárjában burkolt fenyegetés is rejlett. Ha a javaslatok eluta-
sításra kerülnének, mondta, elkerülhetetlenné válik a háború. Anglia mindent 
megtesz majd a győzelemért, a békekonferencián pedig – úgymond – ezek a 
dolgok másképp fognak fölvetődni. 

Von Weizsäcker német külügyi államtitkár ekkor megbízta Dirksent: tudja 
meg, hajlandó-e Anglia az egyezség keretében lemondani a bekerítés politiká-
jával kapcsolatos tárgyalásokról, mindenekelőtt Moszkvával.40 Az augusztus 
eleji válasz szerint „Nagy-Britannia felmondaná a garanciákat, amelyeket a német 
érdekszféra egyes államainak nyújtott”, továbbá „abban az irányban fog cselekedni, 
hogy Franciaország felbontsa szövetségét a Szovjetunióval, és felmondja összes kelet-
európai kapcsolatait. Nagy-Britannia megígéri, hogy megszakítja jelenleg folytatott 
tárgyalásait a Szovjetunióval kötendő egyezményről.”41 

A német kormányt érdekelték az ajánlatok, de elsősorban azt akarta szon-
dázni, mire kell számítania a lengyel hadjárat megindítása esetén, mekkora 
Anglia harckészsége. A tárgyalások kiszivárgott ténye pedig számára előnyö-
sen zavarta a moszkvai megbeszélések menetét. A szovjet kormány nem látott 
a kulisszák mögé, csupán tárgyalópartnereinek halogató taktikájából tudott 
következtetéseket levonni.  
 

* 
 

Mindezek csupán mozaikok azoknak a hónapoknak a viharos eseményei-
ből. Rengeteg érdekes anyag szedhető össze, amelyek árnyalják a képet. Ilyen 
pl. egy 1939. júliusi konzultatív cikk az SZK(b)P egyik központi folyóiratában, 
amely gondosan elmagyarázza a párt kádereinek, mi a különbség Németország 
és a háborút nem akaró, szintén veszélyeztetett nyugati demokratikus államok 
között42 (amely különbséget néhány hónappal később a szovjet vezetők majd 
hosszabb időre elfelejtenek, hogy 1941-ben újra fölfedezzék…). 

Semmiképp nem szeretnék az elmondottakból bombasztikus, nagy követ-
keztetéseket levonni, azon túl, hogy a korszak és forrásai sokkal bonyolultab-
bak, olykor kuszábbak, mintsem egy-két szövegrész alapján rövidre zárt, átpo-
litizált következtetéseket vonhatnánk le belőlük.  

                                                 
39 Lásd Wohltat feljegyzését tárgyalásairól, és Horace Wilson ehhez csatolt tervezetét. SZSZSZR 

(1971): 383. dok., 508-15. 
40 Weizsäcker távirata Dirksen londoni nagykövetnek. 1939. július 31. SZSZSZR (1971): 388. 

dok., 518. 
41 SZSZSZR (1971): 391. dok., 523. 
42 Bolsevik, 1939. 13. sz. 73. – Bővebben idézve lásd HARSÁNYI Iván: A Komintern a háború első 

évében. IN: A nemzetközi munkásmozgalom történetéből. Évkönyv 1990. Kossuth Könyvkiadó, 1989. 
Még a Pravda augusztus 14-i vezércikke is ebben a szellemben íródott. 


