Háborúk, békék, terroristák. Székely Gábor 70 éves. Főszerkesztő: Majoros István. Szerkesztők: Faragó Gábor – Forgó
Zsolt – Háda Béla – Madarász Anita, ELTE, Új-és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, Budapest, 2012.

Enyedi Zsuzsa

A francia-német kapcsolatok a leszerelési konferencia időszakában
Az 1930-as évek kezdete fontos változásokat eredményezett Franciaország kollektív biztonsági rendszerre épülő külpolitikájában. A kihívás mindenekelőtt Németország irányából érte, mely Hitler és a náci párt 1933-as hatalomra jutását követően nagyhatalmi pozícióinak visszaszerzésére és az újrafegyverkezés megvalósítására törekedett. Németország megerősödése, illetve Hitler céljainak megvalósítása az I. világháború utáni európai hatalmi rendszer egyik alapját képező
versailles-i béke rendelkezéseibe ütközött, így hamarosan elkerülhetetlenné vált a
két állam érdekeinek ütközése a nemzetközi színtéren.
Hitler külpolitikájában kiemelt fontosságú szerephez jutottak a Franciaországgal,
mint a kontinens legerősebb államával folytatott kapcsolatok. Az időszakot a két állam nyílt összecsapásai mellett a szorosabb együttműködésre tett kísérletek is jellemzik. A francia- német kapcsolatok javítására és a két ország közeledésének előmozdítására már a korábbi időszakban is több kísérlet születetett. Ezen kezdeményezések egyike volt a francia és német bankárokból, gyáriparosokból, és egyéb hivatalos megfigyelőkből álló Comité franco-allemand d’information et de documentation
elnevezésű bizottság. Létrejöttét Emil Mayrisch, luxemburgi gyáros kezdeményezte
1926-ban, halálát követően pedig Pierre Viénot, a népfront kormány későbbi államtitkára vette át a szervezést.1
Hitler kancellári kinevezése 1933. január 30-án alapjaiban változtatta meg a
fennálló külpolitikai helyzetet, annak ellenére, hogy a német hadsereg megerősítésének gondolata, mely a versailles-i szerződésben megszabott keretek felszámolását jelentette, már az 1920-as évektől kezdve jelen volt a német politikában. A
német vezetés első konkrét lépése a szovjet hadsereggel kötött titkos technikai
együttműködés megkötése volt 1922-ben, majd a következő években a hadosztályok számának növelésére tett kísérletet, ugyancsak titkos úton. Ezek a kezdeti
lépések ekkor még nem fenyegették a francia hadsereg vezető pozícióját. A leszerelési konferencia összeülését követően azonban Németország nyíltan lépett fel az
újrafegyverkezés megvalósítása érdekében, mellyel elkerülhetetlenné vált a német
hadsereg kérdésének összeurópai szinten való rendezése.
A leszerelési konferencia
A Genfben 1932. február 2-án megnyíló leszerelési konferencia elsődleges céljai
között a leszerelés kérdéseinek általános rendezése állt, hamarosan azonban a Németország és Franciaország közötti diplomáciai összecsapás színterévé vált. A német
1
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vezetés nem késlekedett azzal, hogy nyilvánossá tegye követelését, mely szerint vagy
Franciaország teszi meg a szükséges lépéseket hadseregének leszerelésére, vagy a
konferencia résztvevői számára is biztosítják a fegyverkezéshez való jogegyenlőséget
(Gleichberechtigung).2 A francia kormány ezzel szemben várakozó álláspontot foglalt
el: egy olyan leszerelési egyezmény kidolgozását várta a konferenciától, amely egy
meghatározott szintig lehetővé tenné a német fegyverkezést és így alapot nyújthatna a tárgyalások további folytatásához. A Németország által támasztott követelések
ugyanis több szempontból elfogadhatatlanok voltak számára. A leszerelést a francia
vezetés csakis kizárólag a megfelelő biztonsági garanciákkal tudta elképzelni, melyek
meglétében látta a kollektív biztonság elvének megvalósulását. A jogegyenlőség
megadása már csak azért sem jöhetett számításba, mivel veszélyeztette Franciaország katonai vezető szerepét a kontinensen, vagy legalább is fegyverkezési versenyt
indíthatott el a két ország között és így túl nagy kockázatot jelentett a francia gazdaság és a társadalom teherbírása szempontjából.3
A leszerelési konferencia ülésezése során a francia kormány több tervezetet is
benyújtott a német fegyverkezés rendezése céljából. A javaslatok elsődleges
szempontja a leszerelés volt, amely egyúttal a német követelések semlegesítését is
lehetővé tette. Tardieu, francia miniszterelnök elsőként kidolgozott tervezetének
középpontjában ezért egy nemzetközi hadsereg létrehozása állt, melynek céljából
a nagyhatalmak nehézfegyverzetüket a Népszövetség rendelkezésére bocsátották
volna, konfliktus esetén pedig döntőbíróság határozott volna a szankciókról. Javaslata mégsem kapott elegendő támogatást a többi delegációtól, Tardieu pedig hamarosan elvesztette a választásokat Franciaországban.
Az újonnan megválasztott miniszterelnök, Édouard Herriot elődjéhez hasonlóan óvakodott attól, hogy közvetlen tárgyalásokba bocsátkozzon Németországgal,
ezért továbbra is a Népszövetség és a kollektív biztonság keretei között kereste a
megoldás lehetőségét. Egy újabb tervezet benyújtásához a belpolitikai támogatást
és a vezérkar beleegyezését is meg kellett szereznie, a francia vezetésen belül
azonban korántsem volt egyetértés arról, hogy mi is lenne a követendő álláspont a
német követelésekkel szemben. A katonai vezetés, ezen belül Maxime Weygand
vezérkari főnök az egyetlen lehetséges utat a német hadsereggel szembeni katonai
fölény megőrzésében látta, ezért is kételkedett a francia-német paktum hasznosságában. Herriot ezzel ellentétben nem kizárólag katonai eszközökre kívánt támaszkodni Franciaország vezető szerepének fenntartásában. Vélekedése szerint az
ország diplomáciai pozícióit azáltal is erősítheti, amennyiben Németországot egy
megállapodással Franciaországhoz kapcsolja, megakadályozva egy esetleges fegyverkezési verseny kirobbanását.4 A megoldási javaslat előtt végül Weygand is meghajolt, ami lehetővé tette az új francia tervezet benyújtását a konferencián.
2
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A konferencia elé terjesztett, Herriot és külügyminisztere, Paul- Boncour nevével jelzett konstruktív terv, két különálló tervezetet tartalmazott. Amíg a maximális
tervezet az állandó nemzeti haderőket nemzetközi haderőkkel helyettesítette és
csak egy kisebb hadtestet bocsátott volna az államok közvetlen rendelkezésére, a
korábbi Tardieu- tervhez visszanyúló minimális tervezet alapján a nemzeti haderők
egy része, illetve más nehézfegyverzetű egységek kerültek volna népszövetségi ellenőrzés alá. Az így létrejött új típusú haderő az agresszióval fenyegetett állam védelmét szolgálhatta, és ezáltal megteremtette a kollektív beavatkozás lehetőségét.5 Mivel a maximális terv elfogadtatása a francia vezérkar ellenállásába is ütközött, ezért lehetséges megoldásként csak a minimum terv jöhetett számításba. A
konstruktív terv elképzelései azonban ebben a formában elfogadhatatlanok voltak
a résztvevő államok számára, így a konferencia politikai bizottsága 1933. március
7-én elutasította azt.
A francia javaslatok kudarcával az újrafegyverkezés ügye továbbra is nyitva maradt, így november folyamán a téma ismét napirendre került a genfi konferencián.
A tárgyalások folytatása során Németország nem változtatott korábbi álláspontján:
legfőbb követeléseinek alapját továbbra is a jogegyenlőség elvének érvényesítése
jelentette. A német igényeket ezúttal Nagy-Britannia delegációja karolta fel. MacDonald, brit miniszterelnök és delegációjának javaslata a német követelések megvitatását egy öthatalmi konferenciára kívánta rábízni, melynek következtében a
tárgyalások immáron a jogegyenlőség elvének alapján folytatódhattak. A rövid ideig tartó tárgyalás során Franciaország végül meghajolt az angol álláspont előtt,
mely egyúttal a német követelések győzelmét jelentette. A december 11-én kiadott öthatalmi nyilatkozat elfogadta a jogegyenlőség elvét a biztonság garantálása mellett, azt pedig a konferenciára bízta a későbbiekben, hogy megállapítsa, mi6
lyen keretek között érvényesül az egyenjogúság.
Nagy- Britannia, látva a francia pozíciók meggyengülését, felvállalta a döntőbíró
szerepét a francia-német vitában és átvette a kezdeményezést a konferencia menetében. Nem véletlenül tette ezt, hiszen a francia vezetés javaslatai, így többek
között népszövetségi irányítású haderő létrehozásának terve elsősorban a francia
hadsereg fölényét hivatott biztosítani. MacDonaldnak 1933. március 17-én a genfi
konferencia elé benyújtott tervezete így alapvetően új irányt jelentett az újrafegyverkezés vitájában, emellett továbbra is fenntartotta a brit álláspontot arra vonatkozóan, hogy egy jövőbeni megegyezésnek az egyenlő jogok elvén kell alapulnia. A
MacDonald-terv a hadseregek méretét kétszázezer főben állapította meg, ami azt
jelentette, hogy Németország megduplázhatja haderejét a versailles-i szerződésben megszabott méretekhez képest. A javaslat azonban több szempontból is sértette Franciaország érdekeit, hiszen amellett, hogy a hadsereg létszámának jelentős mértékű csökkentését írta elő, azok a megfelelő biztonsági garanciák is hiányoztak belőle, amelyek a korábbi francia javaslatok egyik alapját jelentették.
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A francia vezetés válaszlépésre szánta el magát. Az újabb elképzelést Daladier
vázolta fel júniusban, akinek kormánya 1933 februárjában lépett hivatalba. Az új
tervezet azonban lényegesen eltért a korábbi francia javaslatoktól, és némileg közelített az angol állásponthoz, azáltal hogy egy négyéves időszakon belül fegyverzetcsökkentést irányzott elő, a hadseregek méretét pedig 200 ezer főben limitálta.
Másik lényeges eleme volt az ellenőrzési mechanizmus, amely a költségvetésre, a
technikai fejlesztésekre, a fegyvernemekre, és a hadsereg létszámára vonatkozott
volna. Az elképzelés mindenképpen nagy változást jelentett: míg a konstruktívterv alapját a biztonsági garanciák jelentették, addig Daladier elképzelése ezt teljesen feladva az ellenőrzés rendszerével helyettesítette.7 1933 őszére azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a konferencia részére benyújtott francia és brit tervezetek illetve a valódi német célok között óriási eltérések vannak, amelyek áthidalása a
konferencia keretei között egyre kevésbé vált lehetségessé.
Németország újrafegyverkezése mindezek ellenére meglehetősen lassú tempóban zajlott. Hitler kormányzata megörökölt néhány tervezetet elődjétől, amely
előirányzott némi növekedést a versailles-i szerződés által tiltott területeken is.
Ezek az előkészületek valószínűleg segítették Hitlert az újrafegyverkezés beindításában. A folyamat első konkrét lépése a nemzeti Védelmi Tanács
(Reichsverteidigungsrat) és az ennek alárendelt bizottság (Arbeitsausschuss) felállítása volt 1933. április 4-én, titkos rendelet útján. 1933 áprilisában Rudolf Nadolny,
a német delegáció vezetője nyilatkozatában Németország céljaként egy 600 ezer
fős hadsereg legalizálását határozta meg. A német tervek megvalósításának útjába
a leszerelési tárgyalások eredményeitől függően azonban számos akadály állhatott.
Az egyik veszélyt az jelenthette, ha Franciaország és Nagy-Britannia, saját haderejüket is a meghatározott létszámkeretre csökkentve, egy alacsonyabb keretszámot
fogad el, illetve megteremti a nemzetközi ellenőrzés rendszerének keretét.
Nadolny így a helyzet megoldását egyedül abban vélte látni, ha a leszerelési tárgyalások olyan hosszú ideig húzódnak el, amíg Németország véghez nem viszi hadseregének újrafegyverzését.8 Mindezek ellenére a tárgyalások folytatásával és a
német újrafegyverkezéssel kapcsolatban sem voltak teljesen egységesek az álláspontok Berlinben. Von Neurath külügyminiszter és von Blomberg hadügyminiszter
ekkor ugyanis a konferencia elhagyása mellett érveltek, Hitler azonban, Nadolny
álláspontjához hasonlóan úgy döntött, hogy Németország folytatja a leszerelési
tárgyalásokat, bármikor fenntartva a távozás lehetőségét. A leszerelési konferencia
őszi időszakára némi változás állt be a tárgyalások menetében: a korábban egymással ellentétben álló francia és a brit álláspont közeledett egymáshoz. A két állam vezetése ugyanis egy olyan egyezményre tett javaslatot, melynek rendelkezései lehetőséget nyújtottak a fegyverzetellenőrzés rendszerének létrehozására.
7
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Ezen a ponton érkezett el a megfelelő alkalom, hogy Németország elhagyja a leszerelési konferenciát. Hitler erre vonatkozó döntését október 14-én jelentett be, egy
időben azzal, hogy a francia vezetés közölte, hajlandóak bizonyos engedményeket
tenni a német kormánynak. Hitler lépését, amelyről október 13-án előzetesen döntött, egyedül Nadolny nem támogatta, aki még ebben a helyzetben is a tárgyalások
folytatása mellett érvelt.
A német válaszlépéssel a leszerelési konferencia keretében zajló tárgyalások
végső soron kudarcba fulladtak. A legfontosabb célkitűzés, amely a német újrafegyverkezés megakadályozására irányult vagy legalább is annak ellenőrzött keretek között tartására, nem valósult meg. Németország, immáron nemzetközi ellenőrzés nélkül kezdhette el a német hadsereg újrafegyverzését. A kudarcnak azonban számos, összetett okai voltak. A konferencia kedvezőtlen feltételek mellett ült
össze, s a gazdasági válság hatása még inkább felerősítette az egyébként is meglévő feszültségeket a nagyhatalmak között. Franciaország tárgyalási pozíciójának
alakulását több tényező is befolyásolta. A vezérkarnak mindenképpen jelentős beleszólása volt a hadsereget érintő ügyekbe, a civil és a katonai oldal ezért inkább
egymás riválisaként nyilvánult meg a leszerelést érintő kérdésében, a viták azonban mind a hadsereg modernizációját, mind a leszerelést hátráltatták. A tárgyalások előrehaladtával a francia diplomácia korábbi kezdeményező képessége és rugalmassága is csökkent, mely a konferencia kezdetén jellemezte, így egyre nagyobb engedelmességet tanúsított Nagy-Britannia irányába. A brit vezetés pedig, a
konferencia ülésezése során, noha tisztában volt a német fegyverkezés súlyával,
félve az európai francia hegemóniától és katonai túlsúlytól, a francia hadseregtől is
jelentős leszerelést várt el.9 Voltak azonban olyanok, akik jobban mérték fel az
adott helyzetet, így brit diplomaták közül többen is felhívták a figyelmet a német
újrafegyverkezés jelentette veszélyre, melynek megelőzése érdekében határozottabb lépéseket vártak el a brit kormánytól. Így például Horace Rumbold, berlini brit
nagykövet, aki úgy vélekedett, hogy a német újrafegyverkezés szorosan összefügg
Hitler belpolitikai pozíciójának megerősítésével.10
A francia-német tárgyalások
A leszerelési konferencián zajló tárgyalások megszakadásával párhuzamosan a
német-francia kapcsolatok javítása is napirendre került. A közeledést Hitler elsősorban azzal a szándékkal kezdeményezte, hogy eloszlassa a francia kormány Németországgal szembeni ellenérzést. Franciaország részéről viszont Daladier sürgetett közvetlen tárgyalásokat. A két ország viszonyában csak 1933 szeptemberében
következett be némi javulás, a Lengyelországgal kapcsolatban alkotott eltérő álláspontjaik azonban gátat szabtak a közeledésnek. Németország ugyanis 1933 végétől
kétoldalú tárgyalásokat sürgetett a lengyel-német kérdés megoldására, a francia
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vezetés ezzel szemben arra törekedett, hogy rávegye Németországot a konferenciára való visszatérésre és bevonja egy „keleti-Locarno” egyezménybe. A javaslat
elutasítása így már novemberben felszínre hozta a nyilvánvaló érdekellentéteket.
Hitler ekkor a már bevett eszközökhöz folyamodott. A francia kormány és a közvélemény megnyugtatásával Ribbentropot bízta meg, aki meglévő ismeretségeit
használta fel a kapcsolatfelvétel során, mivel már korábban bizalmas viszonyt épített
ki Fernand de Brinonnal, a francia-német együttműködés szószólójával. Ribbentrop
Daladier tudtával szervezte meg a találkozót Hitler és de Brinon között 1933. szeptember 9-re, amivel végeredményben kikövezte a további tárgyalások útját. A német
külügyminisztériumnak eljuttatott utasítás alapján de Brinon Hitlerrel készített interjúja november 22-én jelent meg a Le Matin-ben. Az interjú hatását azonban meglehetősen mérsékelte, hogy ugyanekkor két titkos német dokumentum is napvilágot
látott a Le Petit Parisien-ben, melyeket a francia külügyminisztérium juttatott el az
újság kiadójához. Az egyik dokumentumot a propagandaminisztérium készítette
1933 szeptemberében a nyugati féltekén folytatott német propagandáról, a másik,
októberből származó pedig a leszerelési konferenciára vonatkozott.11 Tagadhatatlan
volt azonban, hogy mindkét szöveg olyan utalásokat tartalmazott, amelyek nem a
legjobb színben tüntették fel a francia-német kapcsolatokat, emellett kevés kétséget
hagytak Németország valódi szándékai felől Franciaországgal kapcsolatban.
A francia külügyminisztérium hamarosan tudomásul vette, hogy Hitlernek nem
áll szándékában visszatérni a konferenciára, ennek ellenére a tárgyalások 1933-34
telén továbbra is folytatódtak anélkül, hogy bármilyen konkrét eredmény született
volna. A két ország álláspontja megmerevedett. A német vezetés semmilyen engedményre nem hajlott az újrafegyverkezést érintően, illetve a francia kormánynak
azt a javaslatát is elutasította, amely Németországot egy multilaterális egyezménybe vonta volna be. A francia kormány ezzel szemben ragaszkodott ahhoz,
hogy a Saar-vidék kérdésében népszavazásra kerüljön sor. Hitler és FrançoisPoncet találkozóján, december 11-én teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy a két ország
között nem jöhet létre egyezség. Ezzel egyidejűleg Franciaország mégsem tett határozott lépéseket a német újrafegyverkezés megakadályozására. Noha az újrafegyverkezés és a francia-német egyezmény kérdése egészen 1934 tavaszáig napirenden maradt, a francia kormány mindvégig vonakodott attól, hogy a német igényeket nyilvánosan elismerje. 12
Az olasz-francia közeledés és a négyhatalmi paktum
A német tárgyalásokkal párhuzamosan Párizs az Olaszországhoz fűződő kapcsolataira tette a hangsúlyt. A tárgyalások megkezdése érdekében Paul- Boncour régi
barátját, Henry de Jouvenalt nevezte ki 1933 januárjában a római nagyköveti
posztra, aki a legtöbb diplomatával ellentétben politikai karriert futott be: hosszú
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időn keresztül tagja volt a Népszövetség francia delegációjának, majd szenátorrá
választották.13 Nagyköveti megbízatását csak hat hónapra fogadta el, azonban a
misszió rövidsége ellenére is jelentős eredménnyel büszkélkedhetett. A két ország
közeledésének előmozdítására ténylegesen azonban Mussolini felől indult kezdeményezés. A nyitás háttérben több szempont egyidejű megléte állt fenn. A két ország érdekei Ausztria helyzete és a közép-európai status quo fenntartása mentén
kapcsolódtak össze, de a közeledés emellett további előnnyel kecsegtetett Olaszország számára. Egyrészt megkönnyíthette Mussolini számára gyarmati ambícióinak kielégítését, másrészt a Duna-medencében is megerősíthette az olasz pozíciókat. Mindezen megfontolások ellenére Mussolini óvakodott attól, hogy teljes mértékben Franciaország mellett köteleződjön el, és ezzel korlátozza az olasz külpolitika mozgásszabadságát.14
Jouvenal megbízatásának elsődleges célja volt, hogy egy hosszú távú szövetség
alapjait fektesse le római tartózkodása alatt, és a még fennálló vitás kérdésekben,
így többek között Olaszország tunéziai státusza, a líbiai határ és Etiópia ügyében
eredményeket érjen el. Jouvenal március 3-án tett első látogatásakor azonban
Mussolini az összeurópai helyzet rendezésére vonatkozó terveit ismertette a követtel. A lengyel korridor ügyében azzal a javaslattal állt elő, hogy Lengyelország
egy tíz-tizenöt kilométeres övezetet juttasson Németországnak, amely a német
területeket Kelet-Poroszországgal kapcsolná össze. A találkozót követően Jouvenal
arra figyelmeztette Paul- Boncour külügyminisztert, hogy az ország külpolitikai céljainak megvalósítása szempontjából hatásosabb lenne, ha változtatva a kormány
korábbi meg nem alkuvó magatartásán, hajlana kisebb engedményekre. Mussolini
a lengyel korridorra vonatkozó javaslatát azonban fenntartással fogadta a francia
külügyminiszter. Noha a római nagykövetben is kétségek merültek fel az olasz ter15
vekkel szemben, a revízió kérdése mégis elkerülhetetlennek látszott.
A római nagykövettel folytatott tárgyalásokon Mussolini hamarosan új ötlettel
állt elő. A négyhatalmi paktumra vonatkozó terve egy direktórium létrehozására
tett javaslatot Németország, Franciaország, Nagy-Britannia és Olaszország részvételével, ezzel állandó egyeztetést biztosítva a versailles-i békeszerződések revíziója
érdekében.16 Az ötlet a Róma-London tengely körül forgott, ennek alapján az olasz
és a brit diplomácia feladata volt, hogy meggyőzze a másik két érintett államot a
csatlakozás előnyeiről. A paktum hivatalos tervezetét Mussolini MacDonald és
John Simon külügyminiszter 1933. március 18-19. között tett látogatásán ismertette. A javaslat egyrészt azonos jogokat biztosított Németországnak a fegyverkezés
terén, továbbá egy, március 26-án tett olasz- brit kiegészítés alapján a békeszerződés revízióját is megcélozta. 17
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Berlin és Párizs bevonása mégsem ment olyan egyszerűen. A brit küldöttség
március 21-én érkezett Párizsba, hogy rábírja a francia kormányt a paktumhoz való
csatlakozásra. A választás azonban ismét döntéskényszer elé állította a francia vezetést. A paktum elutasítása az ország elszigetelődést is eredményezhette, amenynyiben a többi résztvevő állam Franciaországot vádolta volna a békekezdeményezés elutasításával. A csatlakozás azonban ennél is súlyosabb következményekkel
járhatott a francia külpolitikára nézve, az ugyanis az eddigi, a Népszövetségen keresztül folytatott és a kollektív biztonság elvén alapuló külpolitikára mért volna
csapást, másrészt megszüntetette volna azokat az előnyöket, amelyekhez egy
francia-német közeledés révén juthatott Franciaország. A legsúlyosabb érv azonban magának a közép- és kelet-európai államokon alapuló francia szövetségi rendszer bedöntése volt, ezért a Quai d’Orsay a következmények mérséklése érdekében el akarta érni Lengyelország csatlakozását és a paktum Népszövetségnek való
alárendelését.18 A kormányon belül az egyezmény elfogadása mellett elsősorban
Daladier és Paul- Boncour állt ki. A külügyminiszter azzal érvelt, hogy a paktum
végeredményben lehetőséget teremt a francia-olasz kapcsolatok megerősítésére,
illetve enyhítheti Olaszország és a kisantant között meglévő feszültségeket. A francia vezetés továbbá úgy értékelte, hogy a korábbi szövetségi rendszer hatékonyságának csökkenésével a nagyhatalmi együttműködésre alapozott biztonsági rendszer segíthet Berlin visszaszorításában.19
Németország bevonása sem ment egyszerűen, hiszen a paktum megvalósíthatta azt, amit Hitler leginkább el akart kerülni: az európai területi rendezést egy kisebb, limitált revízió által. A paktumról folyó tárgyalások eredményeképpen április
24-én született válaszjavaslat a békeszerződés revízióját ezért csak óvatosan említette meg, ahhoz viszont ragaszkodott, hogy a részvételért cserébe öt éven belül
20
egyenlő jogokat kapjon a fegyverkezéshez. A csatlakozás így nemcsak azzal kecsegtetett, hogy a nemzetközi közvélemény gyorsan megnyugszik, hanem az is elkerülhetővé vált, hogy a paktum esetleges kudarcáért a franciák és a britek Berlint
okolják.21
A szerződés és annak javaslatai ellen Lengyelország és a kisantant, nem meglepően, tiltakozását fejezte ki. Noha Párizs próbálta megakadályozni, hogy a lengyelek tudomást szerezzenek a Mussolini és Jouvenal római követ között folyó tárgyalásokról, kísérlete mégis sikertelennek bizonyult. A kisantant tagjainak akár némi
előnye is származhatott a két ország kapcsolatainak javulásából az olasz-jugoszláv
feszültségek esetleges enyhülése révén, a revízióra vonatkozó utalások miatt
azonban határozottan felléptek a paktum megkötése ellen. Franciaországnak a
tárgyalások folyamán tanúsított magatartását pedig már-már botrányosnak minősítették. Beneš úgy vélekedett, hogy a francia baloldal számára a kisantant egyre
inkább csak tehertétel, de Varsó reakciói Jósef Beck, lengyel külügyminiszter vi18
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szonylag higgadt kijelentése ellenére sem voltak megnyugtatóak.22 A helyzet azonban Piłsudski visszatérésével tovább romlott, miután Lengyelország érdekeivel ellentétesnek nyilvánította a paktum tervezetét és lemondásra szólította fel a római
lengyel követet. A kérdés rendezésére a továbbiakban a kisantant többi tagjával
való tárgyalás és egy közös álláspont kialakítása látszott célszerűnek. Ennek érdekében Beck mihamarabb látogatást tervezett Prágába és Párizsba, a cseh-lengyel
23
kapcsolatok erősítésére irányuló tervek mégis kudarcba fulladtak.
A négyhatalmi paktumot 1933. június 7-én írták alá, a ratifikációra azonban sohasem került sor. Noha mind a négy érintett állam számos indok által vezérelve
elviekben beleegyezett a részvételbe, valójában nem fűződött érdekük annak érvénybe lépéséhez. Másrészt azáltal, hogy felmerült a békeszerződés revíziójának
lehetősége, a paktum a közép-európai államok külpolitikájára, így a francia szövetségi rendszerre is kihatott. Az egyik legfontosabb tanulsága a nemzetközi kapcsolatokra nézve, hogy rámutatott az államok közötti, elsősorban a leszerelési konferencián is megmutatkozó német-francia érdekellentétre, amelyet már egy európai
szintű megegyezés sem volt képes áthidalni.
A lengyel-német egyezmény
1934. január 26-án megkötött lengyel-német megnemtámadási szerződés meglepte Franciaországot, Lengyelország lépése azonban közvetlenül az eseményekből
következett. A négyhatalmi paktum illetve a francia-olasz tárgyalások során a lengyel korridor és a békeszerződés revíziója ismét központi szerephez jutott, ezzel
viszont Franciaország saját maga ellen hangolta a lengyel külpolitikát. Másrészt
Varsó azon is megsértődött, hogy a paktum kihagyta a „nagyhatalmak koncertjé24
ből”. Beck, aki nem volt híve a francia-lengyel szövetségnek, fenyegetően jegyezte meg a francia nagykövetnek, hogy a lengyel határ bármilyen mértékű revíziója
háborúhoz vezethet, ezért Lengyelország számára kívánatos lenne a megegyezés
Hitlerrel. Piłsudski és a lengyel vezetés számos tagja mellesleg Hitler hatalomra jutásától a német expanzió irányának megváltozását is remélte, ami azt jelentette,
hogy a hagyományos keletit remélhetőleg a déli, Ausztria és Csehszlovákia felé irányuló terjeszkedés válthatja fel. 25
Mi lehetett a motiváció Németország és Hitler részéről? 1933 végén, a leszerelési konferencia elhagyását követően Németország külpolitikai szempontból meglehetősen elszigetelődött, ebből a helyzetből pedig csak külkapcsolatainak megerősítése által törhetett ki. Hitler már 1933-1934-től kísérletet tett a brit-német
közeledésre, amely Nagy-Britannia részéről is kívánatos volt. 26 A kapcsolatokról
22
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alkotott elképzelésük azonban különbözött. Amíg Nagy-Britannia arra törekedett,
hogy Németországot egy multilaterális egyezménybe vonja be, addig Hitler célja
egy bilaterális egyezmény megkötése volt, mely a német újrafegyverkezést továbbra sem korlátozta volna. Ebből a szempontból következetesnek tűnt Hitler lépése a kétoldalú lengyel-német egyezmény megkötésére.27
A lengyel-német tárgyalások már 1933 májusában elkezdődtek, amikor Hitler
hivatalosan is bejelentette, hogy fontos megbeszélést folytatott egy lengyel miniszterrel. Az egyezmény előkészületei azonban már titokban zajlottak. 1934 telén
ezzel egyidejűleg folytak a már említett francia-német megbeszélések a leszerelés
kérdésében, amely „fedezte” a lengyel kormány Németországgal folytatott tárgyalásait. A négyhatalmi paktum által keltett hangulatban egy preventív háború lehetősége is felmerült lengyel részről, amelyet elsősorban Piłsudski támogatott. Az
elnököt azonban sikerült rábeszélni a megállapodás megkötésére, mert annak javaslatai kevéssé találkoztak Franciaország egyetértésével. A lengyel deklaráció, ha
nem is irányult közvetlenül Franciaország ellen, hiszen a francia kapcsolatoknak
továbbra is számos támogatója volt a lengyel vezetésben, mindenesetre barátságtalan lépésnek tűnt, ahogyan azt a berlini francia nagykövet, François-Poncet is
megjegyezte.28
*
Hitler hatalomra kerülését követően a német diplomáciai lépések arra irányultak, hogy a húszas években kiépült francia szövetségi rendszert széttörjék. Berlin
diplomáciája eredményes volt, mert a harmincas évek végére Párizs valóban elvesztette közép- és kelet-európai partnereit.
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