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K özép-Európa fogalmának, kereteinek meghatározása mindig is komoly feladat elé 
állította régmúlt korok történészeit, politikusait, és ennek meghatározása a mai 
napig sem egyszerű feladat. E fogalom meghatározásának az szabhat gátat, hogy 

nincs egy egységes történelmi meghatározása, így minden állam a saját szemszögéből ha
tározza azt meg. E tekintetben Közép-Európa egy speciális politikai tartalommal bíró egy
ség, amely merőben különbözik mindenféle földrajzi felfogástól. Lengyelország számára 
a két világháború közti időszakban Közép-Európa a Németország és a Szovjetunió, tehát 
a bolsevizmus és nácizmus között elterülő országok sokaságát jelentette, amelyek a két 
nagyhatalom közti lavírozástól várták sorsuk jobbra fordulását. Jelen tanulmány témája, 
hogy bemutassa a lengyel külpolitika azon törekvését, hogy ezekből a kis országokból egy 
újfajta közép-európai egységet alkosson, ami felülemelkedvén az addigi szövetségi rend
szereken kellő erővel rendelkezne ahhoz, hogy mind az egyre erősödő Németországnak, 
mind pedig az európai nagyhatalmi státusra törekvő Szovjetuniónak ellenállhasson.

A történelmi sorsfordulókból bőven kijutó Lengyelországnak az első világháború 
után újra lehetőség adatott, hogy aktív szerepet vállalhasson a nemzetközi politikai 
életben és kiléphessen az eddig felette uralkodó nagyhatalmak árnyékából. A lengyel 
politikai vezetés -  P itsudski marsallal az élén -  korán felismerte, hogy ezt csak tudatos, 
és hosszú távú célok megvalósításával érhetik el. Ilyen cél volt egy közép-európai szö
vetségi rendszer létrehozása is Varsó vezetésével, amely nem csupán biztosította volna 
Lengyelország függetlenségét és jövőjét, hanem egyben lehetőséget adott volna arra, 
hogy átvegye a vezető szerepet ebben a régióban.

Már közvetlenül az első világháborút követő években megszülettek az első elképze
lések egy ilyen blokk létrehozására, nem titkolva annak szovjetellenes élét. Lengyelor
szág lehetséges partnerei között volt Finnország, Észtország, Lettország, Litvánia, Fehér
oroszország, Ukrajna, Grúzia, Örményország és Románia. A Szovjetunióval vívott 1920-as 
háború után, habár Lengyelország megőrizte függetlenségét, ezen országok többségéről le 
kellett mondania a jövőt illetően. Sikerült viszont új szövetségesre akadnia Franciaország 
képében, ami biztosítékként szolgált Lengyelországnak, hogy német részről nem érheti 
váratlan agresszió. A továbbiakban tehát csak keleti határainak megvédésére kellett kon
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centrálnia. Az ország politikai gondolkodói gyorsan felismerték, hogy a megújhodó, két 
nagyhatalom közé beékelődő Lengyelország csak széles körű szövetségi rendszerek lét
rehozásával kerülhet ki a geopolitikai elszigeteltségből. W lodzim ierz Wakar, a Przym ierze  
című lap megalapítója volt egyike az elsőknek, aki egy átfogó megoldást sürgetett lapjá
nak hasábjain. Nézete szerint ha Európa Lengyelországhoz hasonló népi államai szabad 
akaratukból szövetségre lépnének, akkor a nagyhatalmak kénytelenek lennének mohósá
gukat a kisállamok felé mérsékelni. Az így kialakult helyzet pedig örökre biztosítaná a bé
két. Wakar megfogalmazása szerint a cél nem kicsi, tehát érdemes érte dolgozni.1 Hasonló 
megállapítást tett Aleksander Skrzynski, Lengyelország későbbi külügyminisztere2 is 1923. 
február 12-i expozéjában, ahol Németország és Oroszország politikáját elemezve a követ
kező kijelentést tette: „Kétségtelen, hogy szomszédjainknak előbb vagy utóbb újra megjöhet az 
étvágyuk Lengyelország egyes részei iránt. Egy ilyen pillanatban, am ennyiben nyugatról beszélünk, 
garanciánk Franciaország lesz, am ennyiben pedig keletről van szó, egy szövetségi rendszer, am ely
hez hasonló már Romániával megköttetett. A m i a balti államokat illeti -  a megvalósításuk még várat 
magára. Csak akkor szám olhatunk azzal, hogy a keleti fro n t úgy-ahogy biztonságos, amikor a keleti 
szárnyunk a Balti-tengertől egészen a Fekete-tengerig védve lesz egy szövetségi rendszer által."3 Ha
sonló felismerésre jutott Pilsudski közeli munkatársa Leon W asilewski is, aki Old Fellow ál
néven A  lengyel külpolitika útjainak fejlődése című cikkében megerősítette a külügyminiszter 
gondolatait. „Lengyelország földrajzi elhelyezkedése már messziről meghatározza annak külpoliti
káját. Beszorítva két ellensége közé, elvágva a közvetlen kijárattól a Balti- a Fekete- és Adriai-tengeri 
kikötőkhöz, szükséges, hogy Lengyelország egy olyan szövetségi rendszerre támaszkodjon, amelyik 
felkarolja őt szerencsétlen földrajzi helyzetére való tekintettel.'4

Egy közép-európai biztonsági övezet létrehozása és ezzel összefüggően Lengyelor
szág földrajzi helyzete sok, az előbbiekhez hasonló, megoldástervezetet eredményezett. 
Felsorolásuk egy újabb dolgozat anyagaként is elég lenne. Éppen ezért nem kívánom to
vább részletezni a húszas évek lengyel külpolitikai elképzeléseit, mégis egy-két, a jelen 
dolgozat témájába illő további politikai gondolkodó említést érdemel. A d o lf Bochenski és 
W ladyslaw  Studnicki például, akik tervezete szerint csak egy meghatározott szomszédos 
állammal kellene szövetségre lépni, így elkerülhetők lennének a nagyobb szövetségek
kel járó bonyodalmak. De megemlíthetnénk Joachim W oloszynow skit és Tadeusz Holówkát, 
akik a már idézett Wakar nézeteit osztották, és aktív szerepet vállaltak a Przymierze 
szerkesztésében. Emellett létrehozták az Újjászületett N em zetek Közeledésének Szövetsé
gét, amelynek első ülésére 1921. január 10-én került sor. Stanislaw  Bukow iecki a Független 
Lengyelország politikája című programjában egy Finnországtól a Peloponnészoszig nyúló 
szövetségről beszél. W in cen ty  Lutoslaw ski pedig már akkor felvázolta Lengyelország kül
politikáját, amikor Lengyelország még nem is létezett.5

Lengyelországhoz hasonlóan más közép-európai országok is szükségesnek tartották, 
hogy lépéseket tegyenek saját érdekeik kiszélesítésére. Ilyen volt az 1918-ban létrejövő 
balti államokkal létrehozandó balti blokk ötlete, ami később meg is valósul, vagy a Balti
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tengert a Fekete-tengerrel, azaz Lengyelországot Romániával összekötő „híd" koncep
ciója, de megemlíthetnénk Tomás Garricjue M asaryk monarchista elképzeléseit vagy M ilan  
B odzának  egy gazdasági tömb létrehozásáról szóló elképzeléseit is. Ezek az elképzelések 
az idők során épp az adott külpolitikai helyzethez igazodva sokat változtak, és csupán a 
30-as évek második felétől kaptak szélesebb érdeklődést, amikor egyre nyilvánvalóbbá 
vált, hogy a Népszövetség az Európában végbemenő átalakulásokhoz csak statisztál, és 
a régi rend már nem tartható fenn soká.

Mielőtt tovább boncolgatnánk a lengyel külpolitika törekvéseit és céljait, az átlátható
ság kedvéért tekintsük át a két világháború közti lengyel külpolitika egyes szakaszait:

• 1918/19-1926: kísérletezések és a külpolitikai irányvonalak kikristályosodása.
• 1926-1932: stabilizálódás, a francia kapcsolat erősítése.
• 1932-1938: új orientáció: Beck kinevezése, francia kapcsolatok lazítása és a német 

kapcsolatok erősítése.
Az első szakaszra a balti blokk körüli szervezkedés a jellemző, azaz a három balti 

állam, Észtország, Lettország és Litvánia egységgé kovácsolása Lengyelország égisze 
alatt. A lengyel külpolitika szétszórtsága6 és kiforratlansága miatt, valamint Litvánia 
ellenszegülése miatt a blokk végül is nem jött létre. A 20-as évek másik mozgási iránya 
a kisantant volt, amelyhez Lengyelország annak ellenére, hogy aktív baráti kapcsolatot 
ápolt, nem csatlakozott, noha ennek lehetősége megvolt.

A következő szakasz a lengyel külpolitika stabilizációjának szakasza. Ez a periódus 
már csak azért is nevezhető kiegyensúlyozottnak, mert az előző szakasszal szemben egy 
külügyminiszter, A u g u s t Zaleski irányítása mellett telt el. Annak ellenére, hogy a külügy
miniszteri szék stabilnak volt mondható, nem történtek különösebb változások a kül- 
ügyben. Zaleski a már elődei által megkezdett törekvéseket folytatta, mind a balti terü
leteken, mind a Kárpátok térségében. A Szovjetunióval szemben viszont némi enyhülés 
volt megfigyelhető, aminek később, 1932. július 25-én egy megnemtámadási szerződés 
lett az eredménye. Megindult a kapcsolatok felvétele Magyarországgal is, noha azok 
semmilyen konkrétumról nem szóltak, és különösebben nem is mélyültek el. Ezzel egy 
időben romlott Csehszlovákia megítélése, de ez akkor még hivatalos formát nem öltött. 
A Csehszlovákiával szembeni aggályok a Lengyelország és a kisantant közti kapcsola
tok elhidegiilésével jártak. A lengyel külpolitika újfajta orientációját minden bizonnyal 
Franciaország közép-európai érdeklődésének csökkenése, illetve hiánya okozta. Berlin és 
Varsó valamint Moszkva és Varsó közt továbbra is feszült maradt a viszony.

A versailles-i békeszerződés és az 1920-as évek viszonylagos nyugalma után a lengyel 
politikai vezetés a 30-as évek elején látta elérkezettnek az időt arra, hogy külpolitikájában 
jelentős változtatásokat hajtson végre. Pilsudski ugyanis már ekkor érezte -  nagyon he
lyesen hogy változások fognak beállni az eddigi nyugodt európai politikai rendszerben. 
Már 1930 decemberében kifejtette Józef Beck ezredesnek, aki akkor már a külügyminisz
térium kötelékében dolgozott, mint a hivatal vezetője,7 hogy „eljönnek azok az idők, amikor
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meginog a nem zetközi élet hagyom ányos struktúrája, amely tíz évig tartott". Éppen emiatt a kö
vetkező évekre a francia-lengyel kétoldalú kapcsolatok elégtelenek lesznek, valamint ma
gukkal hordják annak a veszélyét, hogy Lengyelország külpolitikai mozgástere beszűkül. 
A lengyel kormány ezért lépéseket tett -  egy esetleges jövőbeli -  elszigeteltségből való ki
lépésre, azaz multilaterális külpolitika folytatása mellett döntött, egyben munkálkodott a 
lengyel-francia kapcsolatok lazításán. Ez persze nem jelentette azt, hogy a francia-lengyel 
kapcsolatok megszakadtak volna, sőt Pitsudski szorgalmazta azok folytatását, hozzátéve 
azonban, hogy Franciaországgal való kapcsolatuknak csak békeidőben van jelentősége, 
mivel háború esetén Lengyelország csak magára számíthat. Békeidőben viszont elenged
hetetlen a francia kapcsolat, ugyanis a „nemzetközi játékba" (értsd: Népszövetség) csak 
rajtuk keresztül kapcsolódhatnak be. Gondoljunk csak a kisantantra, amelynek tagjaihoz 
szinte kizárólag Franciaországon keresztül vezethetett az út.8

A lengyel külpolitika aktivitása Józef Beck külügyminiszterré való kinevezése9 után 
vett igazán komoly lendületet.10 A négyhatalm i egyezm ény  összehívása11 az új külügy
minisztert, csakúgy mint más közép-európai országok vezetőit, azonnali cselekvésre 
késztette. A kisantant államai Lengyelországhoz és a balti államokhoz hasonlóan élesen 
bírálták a paktumot, amely egyértelműen kizárta a kelet-közép-európai országokat az 
európai újrarendezés lehetőségéből. A tiltakozókhoz a Szovjetunió is csatlakozott, de 
felháborodása sokkal inkább abból fakadt, hogy lehagyták a nagyhatalmak listájáról, és 
nem kapott meghívást a négyhatalmi konferenciára. A konferencia nem sok eredményt 
hozott, végül nem is ratifikálták, mert addigra Németország kilépett a Népszövetségből. 
Maga az a tény viszont, hogy Franciaország belement olyan tárgyalásba, amely a közép
európai szövetségeseinek érdekeit sérti, azok körében kiábrándultságot eredményezett. 
A lengyel vezetés ekkor döntötte el véglegesen, hogy további külpolitikai terveiben 
megpróbál függetlenedni Franciaországtól, mivel Párizs támogatására úgysem számít
hat, következésképp új szövetséges(ek) után kell néznie, illetve önálló külpolitikát kell 
folytatnia. Beck az utóbbit választotta, azzal is számolva, hogy Lengyelország erre csak 
akkor képes, ha biztosítja határait, tehát két hatalmas szomszédjával megegyezik. Var
só a Szovjetunióval még Zaleski minisztersége idején megnemtámadási szerződést írt 
alá, tehát most Németországon volt a sor. Hitler és Lipski12 között megegyezés jött lét
re, hogy novemberben megkezdik a tárgyalásokat. A megbeszélések nagyon gyorsan 
folytak, szinte fennakadás nélkül, ugyanis mindkét fél számára minél sürgősebb volt a 
paktum aláírása. Németországnak azért, hogy biztosítsa keleti határát, valamint hogy 
gátat szabjon bármiféle keleti biztonsági paktum létrehozásának. Egyfajta rést ütött így 
a kelet-közép-európai pajzson, ami erősítette pozícióját a kisantanttal szemben. Len
gyelországnak pedig azért volt sürgős, hogy egy ilyen szerződéssel bebiztosítsa magát, 
hogy nyugodtan hozzáfoghasson közép-európai koncepcióinak érvényre juttatásához. 
A szerződést 1934. január 26-án írták alá, ebben tíz évre kötelezték magukat, hogy né
zeteltéréseiket békés eszközökkel fogják megoldani. A szerződésből adódó nyereségeket
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elsősorban Berlin élvezte, ugyanis a felsorolt célokon kívül sikerült kitörnie abból az el
szigeteltségből, amelyet az európai hatalmak próbáltak rákényszeríteni Németországra, 
mivel elhagyta az 1933-as leszerelési konferenciát.

A lengyel-német paktum megkötéséből egyenesen következett a lengyel-csehszlovák 
kapcsolatok további romlása.13 Beck két út közül választhatott tehát: vagy Csehszlová
kiával köt szerződést az egyre nagyobb hatalommal rendelkező Németország ellenében 
(ezzel egyben Magyarország ellen is, mellyel eddigre a kapcsolatok meglehetősen szívé
lyes jelleget öltöttek és aktivizálódtak), vagy Németországgal köt szerződést Csehszlo
vákia ellenében (ezzel egyben a kisantant és Franciaország ellen is). Beck -  talán kissé 
túlértékelve saját szerepét -  egy köztes lehetőséget keresve az utóbbit választotta, azzal 
együtt, hogy Franciaországgal, valamint a kisantant másik két tagállamával is baráti 
kapcsolatot tart fönn. Pilsudski és Beck egyértelmű célja volt a kisantant megbontása 
és a közép-európai politikai szövetségek újjászervezése, amelyet Párizs jóváhagyása 
nagyban megkönnyített volna. így, miközben Varsó udvarolt Berlinnek, egy percre sem 
feledkezhetett meg arról, hogy Közép-Európa még mindig elsősorban francia befolyás 
alatt áll a megfelelően kiépített szövetségi rendszerek révén. Beck jól tudta, Lengyel- 
ország Közép-Európában csak Franciaország jóváhagyásával kezdhet magánakciókba, 
ugyanakkor tisztában volt azzal is, hogy az általa elképzelt szövetségi rendszer csak 
Párizs rovására jöhet létre. A legnehezebb feladatnak a kisantant megbontása látszott, 
amelyhez az út Varsó számára kizárólag Csehszlovákia ellehetetlenítésén keresztül ve
zetett. (Prágát szövetségi szerződés kötötte Párizshoz, és a kisantanton belül is Prága 
volt Párizs legfőbb közép-európai szövetségese). A lengyel külpolitika azon törekvésé
hez, hogy Bukarestet és Belgrádot leválassza Csehszlovákiáról, nagyban hozzájárult a 
Balkáni Blokk létrejötte,14 amelybe mind Jugoszlávia, mind pedig Románia beletartozott, 
míg Csehszlovákia kimaradt. Persze ez nem jelentette a kisantant végét, sőt a szövetség 
vezetői nem szalasztottak el egyetlen alkalmat sem, hogy biztosítsák egymást és a köz
véleményt a kisantant iránti hűségükről. Csehszlovákia ellehetetlenítésének következő 
állomása a szlovák kérdés volt. Ebben az esetben azonban már megmutatkozott a len
gyel külpolitika rövidlátása.15 Nem volt ugyanis konkrét célja és terve a szlovák kap
csolatok felvételének. Sőt az egész kérdést Varsó negatív aspektusból közelítette meg: a 
szlovák kapcsolattal elsősorban ártani akart a prágai kormánynak, nem pedig segíteni a 
szlovák autonóm törekvéseket. A szlovák vezetés természetesen megérezte (viszonylag 
későn), hogy az ebbéli lengyel törekvésekből haszna nem nagyon származhat. Ráadásul 
egyes szlovák politikai körök fenntartással nézték a lengyel-magyar kapcsolatok egyre 
kedélyesebbé válását. Nem akarták a lengyel-magyar barátság oltárán végezni.

Annak ellenére, hogy 1934-ben meghosszabbították a lengyel-szovjet megnemtáma
dási szerződést tíz évre, hozzáigazítva ezzel a lengyel-német szerződéshez, egyre nyil
vánvalóbbnak tűnt Varsó szovjetellenessége. Ez legfőképp a „keleti paktum" vagy más 
néven a „keleti Locarno" 1934-35-ös tárgyalásain mutatkozott meg, ahol a lengyel kor

2005. ősz-tél 233



Hhnler Tamás

mány a németek álláspontjára helyezkedett Franciaország és a Szovjetunió ellenében. 
Már Barthou 1934. április 22-i varsói látogatása alkalmával16 kifejtette Pilsudski, hogy 
Lengyelország nem hagyhat fel „ellensúlyozó" politikájával, valamint rosszallását fe
jezte ki Párizs Moszkvához való közeledése miatt. A marsall szerint a Szovjetunió belső 
problémái miatt hamarosan összeomlik, de még ha nem is történne így, akkor sem volna 
szabad megengedni, hogy a Szovjetuniót felvegyék a Népszövetségbe,17 mivel így nö
velhetné aktivitását a közép-európai térségben, ami Varsónak egyáltalán nem hiányzott. 
Lengyelország mellett még egy sor további közép-európai állam érdekeit sértette volna 
a Szovjetunió „európai" jelenléte: Romániának Besszarábia miatt lett volna kényes, Ma
gyarországnak hagyományos bolsevizmusellenessége miatt, de Jugoszlávia és a balti 
államok sem lelkesedtek a Szovjetunióért. A paktum végül nem jött létre, a Szovjetunió
nak mégis sikerült „közelebb jutnia" Európához, ugyanis felvették a Népszövetségbe,18 
(elsősorban Barthou-nak köszönhetően) valamint védelmi szerződést kötött Franciaor
szággal és Csehszlovákiával.19

1935. május 12-én komoly fordulat állt be Lengyelország életében. Meghalt Józef 
Pilsudski, a lengyel állam újraélesztője és a modern kori Lengyelország legfőbb vezető
je. Halálával azonnal megindult a harc a hatalomért. Ebben a belpolitikai küzdelemben 
Beck, Pilsudski legfőbb bizalmasa sem érezhette tovább biztonságban pozícióját. Tárcája 
megtartása érdekében először is biztosította mind a hadsereg vezérkarát, mind pedig 
az új elnököt20 függetlenségéről és lojalitásáról, majd pedig újból előtérbe helyezte a 
részben általa, részben pedig Pilsudski által kidolgozott közép-európai blokk tervét. Ez
zel személyéről a tervre terelte a figyelmet, ami Pilsudski keze nyomát is viselte, így az 
kimondatlanul is kötelező érvényűnek volt tekintendő. Beck tehát meg tudta erősíteni 
hatalmát, és ehhez nagyban hozzájárultak külpolitikai elképzelései is. A külügyminisz
ter szerint a Pilsudski halála által árván maradt nemzetnek meg kell erősíteni pozícióját, 
megérett tehát a helyzet, hogy a lengyel vezetés komolyabb lépéseket tegyen egy szövet
ségi rendszer létrehozása érdekében.

Hozzálátott tehát külpolitikai elképzeléseinek realizálásához. A cél a lehető legtöbb 
közép-európai állam egységes szövetségi rendszerbe hívása volt. A szövetség korpuszát 
a Varsó-Budapest-Belgrád-Róma tengely képezte volna, elágazásokkal Skandinávia, a 
balti államok és Románia felé.21 Beck jól tudta, hogy tervét csak a kisantant megbontá
sán keresztül tudja megvalósítani, és ehhez az út Románián vagy Jugoszlávián keresztül 
vezet. Addig ugyanis, amíg antagonizmus áll fenn Magyarország és a kisantant között, 
a lengyel politika nem tud előbbre haladni. Beck, csakúgy, mint Pilsudski, Csehszlová
kiát eleve elveszettnek gondolta, így terveiben csak mint későbbi Szlovákia szerepelt. 
Romániát kölcsönös segítségnyújtási egyezmény, és jó baráti kapcsolatok fűzték Len
gyelországhoz. Ez azonban megkopni látszott, amióta a szovjetbarát Titulescu  irányította 
a külpolitikát. Jugoszláviában a Stojadinovic vezette új jobboldali kormány kapott bizal
mat, ami alapot adhatott Lengyelországnak a közeledésre, de a kisantant szempontjából
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az új jugoszláv kormányfő jobboldalisága nem bírt nagy jelentőséggel, hacsak annyiban 
nem, hogy Benes az eddiginél mértéktartóbb lett Jugoszláviával szemben. Olaszország 
álláspontját nehéz megfejteni, visszatér-e a „stresai fronthoz", vagy a németekhez köze
lít, illetve hajlandó-e alávetni a római jegyzőkönyveket egy új szövetségnek? Magyar- 
országgal a kapcsolatok alig voltak kielégítőnek vagy intenzívnek nevezhetők. Csupán 
annyit lehetett biztosan tudni, hogy Budapest külpolitikai koncepcióját szinte teljesen 
kitölti a revizionizmus. Beck, nagy vonalakban elemezve leendő szövetségesei jelenlegi 
helyzetét, úgy ítélte meg, hogy legjobb ott megkezdeni a puhatolózást, ahol számára 
biztosabb a talaj, és ahol közvetlenebbül tud tájékozódni. Ez a terület Skandinávia és a 
Baltikum volt.

Az északi csapásirány -  Skandinávia és a Baltikum

Beck korán felismerte: ahhoz, hogy realizálni tudja külpolitikai koncepcióját, azaz hogy 
létrehozzon egy közép-európai államokból álló kapcsolatrendszert, biztosítania kell a 
Balti-tenger térségét, hogy azután csak Közép-Európára koncentrálhasson. Nem kevésbé 
volt ez fontos Gdanskra (Danzig) nézve, ami állandó feszültségek forrása volt. Ennek 
jegyében indultak meg a tárgyalások a skandináv országokkal, illetve a balti államokkal. 
A lengyel külügyminiszter előtt könnyűnek mutatkozhatott a helyzet a tárgyalásokat 
illetően, hiszen mind a skandináv, mind a balti államokat szövetségi szerződés kötötte 
össze, így az egyeztetések fonala nem ágazott szét országonként, hanem az egész térség
re vonatkozott. Ugyancsak pozitív előjelnek mutatkozott a Beck és svéd kollégája, Rickard 
Sandler22 közti baráti viszony. Az akkoriban a nyugat-európai országok körében is nagy 
népszerűségnek örvendő szociáldemokrata miniszter komoly figyelmet szentelt a lengyel 
külpolitikai erőfeszítéseknek. A két ország közti szívélyes viszony még jobban elmélyült, 
mikor 1934-ben a svéd külügyminisztert nevezték ki a Népszövetség Minisztertanácsá
nak elnökévé. Ettől kezdődően nagyobb lendületet vett a svéd-lengyel együttműködés, 
habár mindvégig csak elméleti kooperációról beszélhetünk.

1934-35 fordulóján Beck hivatalos látogatást tett Koppenhágában és Stockholmban.23 
A szívélyes fogadtatás és tárgyalási készség ellenére a megbeszélések semmilyen gyakor
lati eredményhez nem vezettek. Hasonlóan alakult a lengyel külügyminiszter helsinki 
látogatása is 1935 nyarán, ahol a megbeszélések ugyancsak a külsőségekre szorítkoztak. 
Beck még diszkrét közvetítőként is fellépett a svéd-finn viszony rendezésében, miután a 
két fél között heves vita alakult ki a finnországi svéd kisebbség iskoláztatása miatt. Beck 
látogatása nemcsak eredményt nem hozott, hanem kihívta ráadásul a francia sajtó ellen
szenvét, amely Leon Noel sugalmazására spekulálni kezdett, hogy Beck finnországi láto
gatásának célja nem más, mint hogy aláássa a francia keleti p aktum  tervet. A dokumentu
mok tükrében kijelenthetjük azonban, hogy ez a vád nem állja meg a helyét. A kétoldalú
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kapcsolatok elmélyítését szolgálta H aldvan Koht norvég külügyminiszter varsói látogatása 
is 1936 áprilisában, aki -  noha Moszkvába volt hivatalos -  úgy alakította útját, hogy köz
ben megállhasson Varsóban is. A lengyel kormánykörökben nem győzték hangoztatni, 
hogy Koht látogatása nem szolgál más célt, mint a skandináv államok és Lengyelország 
külpolitikai koncepciójának összehangolását. Erről persze szó sem volt. Mindenesetre a 
látogatás kapcsán a sajtó külön kiemelte Beck legutóbbi londoni szereplését a népszövet
ségi tanácsban, mikor a nagyhatalmak „fait accomplit" teremtő eljárásával szemben a kis 
államok „semmit nélkülünk" jelszó alatti összefogását szervezte meg, ezzel is sugalmaz
va Skandinávia és Lengyelország együvé tartozását.24 1937 augusztusában még Sandler 
is látogatást tett Varsóban, de ennek már nem volt jelentősége, pusztán udvariassági for
mula volt. Beck hiába érdeklődött Svédország álláspontjáról a Balti-tengertől a Fekete
tengerig kialakítandó semleges defenzív front kérdésében, K ristó ffy  követségi tanácsos 
megbízható informátora szerint Sandler „nagyfokú rezerváltságot tanúsított". Ekkorra 
már eldőlt, hogy a skandináv országok melyik utat választják.

A lengyel-skandináv szövetségi kapcsolatok kialakításának legfontosabb gátló ténye
zője az volt, hogy a skandináv országok mindvégig ragaszkodtak az eddig „jól bevált" 
semlegességhez, és semmiképp sem akartak belemenni egy olyan szövetségbe, amelyik 
függetleníteni akarja magát mind a Szovjetuniótól, mind pedig Németországtól, mert ép
pen ezzel kerültek volna függőségi viszonyba. Ráadásul 1934-től már létezett a lengyel
német megnemtámadási szerződés, ami némileg rontotta a lengyelek megítélését északi 
szomszédainál, akik a nácizmust teljes mértékben elutasították. Beck északi törekvései 
1938. május 27-én holtpontra jutottak, amikor is Dánia, Finnország, Svédország és Norvégia 
képviselői Stockholmban aláírták a közös semlegességet deklaráló nyilatkozatukat, amely 
egyben sugallta a tartózkodást minden olyan külpolitikai orientációtól, mely a skandináv 
országok semlegességének feladását jelentené. Beck még „utolsó nekifutásként" augusz
tus 17-én Oslóba látogatott, de a norvég fél ragaszkodott látogatásának pusztán udvarias- 
sági jellegéhez, így el sem jutott az általa oly égetőnek tartott kérdések feltevéséig.25

Skandináviához hasonlóan a lengyel külpolitika a balti államoknál sem ért el je
lentősebb sikereket, melyek közelebb hozhatták volna a jövőbeli közös együttműködést, 
holott az sokkal több lehetőséggel kecsegtetett, mint Skandinávia esetében, mivel ezek az 
országok sokkal kisebbek és kiszolgáltatottabbak voltak -  elsősorban a Szovjetuniónak 
-, mint északnyugati szomszédaik. A balti államokat 1934-től a Balti A n ta n t kötötte össze 
politikailag. A Balti Antant két tagja (Észtország, Lettország) nagy érdeklődést mutatott 
Lengyelország törekvései iránt, Beck azonban jól tudta, hogy ez mit sem ér Litvánia hoz
zájárulása nélkül. Mindenesetre megpróbálta rávenni Tallinnt és Rigát, hogy közvetítse
nek Varsó és Vilnius között. A másik oldalon viszont Litvánia pont az ellenkezőjét kérte 
Lengyelországgal szemben, valamint felszólította szövetségeseit a Balti Antant iránti lo
jalitásra. Beck csakúgy, mint a skandináv országok esetében, most sem hátrált meg, és 
Varsó érdekeinek érvényesítése érdekében mindent megpróbált. Úgy ítélte meg, hogy
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legkönnyebben Rigát tudja ügyének meggyőzni. 1935. február 26-án a lengyel vezérkar 
küldöttsége Rigába érkezett. Ennek különösebb jelentősége nem is lett volna, ha a Kurjer 
Poranny március 1-jei száma fel nem hívja a balti államok figyelmét ezzel kapcsolatban 
arra, hogy a hagyományos német Drang nach Osten politika ellen Lengyelországban ke
ressék védelmezőjüket.26 Ez év júliusában már maga Beck látogatott Rigába, ám még az 
a kijelentése sem késztette lépésre a letteket, miszerint „a politikai helyzet stabilizációja egyes 
földrajzi körzetekben szükségképpen az államok együttm űködéséhez vezet és a legbiztosabb ahhoz, 
hogy az egyes államokat megóvja a nem zetközi együttm űködés hullámzásaival szem ben".27 Érde
kes, hogy Beck szándékaival ellentétben kijelentései nemhogy közelebb hozták volna a 
balti államokat Varsóhoz, hanem még jobban eltávolították tőle, ennek egyik következ
ménye az lett, hogy még ebben a hónapban a balti államok követi konferenciáján a lett és 
litván hivatalos álláspont Lengyelország külpolitikai helyzetét végzetesnek ítéli meg.

1935 júniusában a Kownóból érkező információk hatására Beck úgy döntött, hogy 
gyors diplomáciai látogatást tesz Litvániában, mely látogatás keretén belül javít az eddig 
nem éppen szívélyesnek nevezhető lengyel-litván kapcsolatokon. Úgy ítélte meg, hogy 
a problémát „új kontextusból" közelíti meg, mindvégig ügyelve arra, hogy elkerülje a 
lengyel-litván unió felélesztésének akár csak a sugalmazását is. Varsóban lázasan ke
resték, kit küldjenek Litvániába követnek, de a litván kormány mély hallgatásba bur
kolózott, így nem volt esély arra -  még Tallin és Riga közbenjárásával sem -  hogy Beck 
Kownóba utazzon, sem pedig arra, hogy a követ megkezdje munkáját. 1935 szeptem
berében Genfben Beck újra megpróbálkozott, hogy felvegye a kapcsolatot Litvániával, 
és beszélgetést kezdeményezett litván kollégájával, Stasys LozoraitisszeX, aki továbbra is 
elzárkózott mindenféle kapcsolat kialakításától.28 Még ebben az évben tovább romlott a 
két állam viszonya. Olyan hírek érkeztek ugyanis, hogy a litván kormány éles kampányt 
folytat a lengyel kisebbség ellen, sőt segíti az ukrán nacionalista törekvéseket Lengyel- 
országgal szemben. A hírek hallatára Ludwig Bocianski, a litvánok legélesebb bírálója 
azonnal akcióba lépett, és követelte a lengyel-litván határ azonnali lezárását. A viszony 
1936-ra annyira elmérgesedett, hogy a két ország határán húzódó demarkációs vonalon 
a határincidensek száma megsokszorozódott, és csak olaj volt a tűzre, mikor az egyik 
ilyen incidens alkalmával életét vesztette egy litván határőr.

Mindezen események ellenére a lengyel kormány következetesen törekedett arra, 
hogy a két ország közötti diplomáciai kapcsolatot fenntartsa. A varsói diplomácia min
den olyan szálba belekapaszkodott, ami előremozdíthatta a holtpontra jutott viszonyt. 
Ilyen összekötő kapocs volt Karzim ierz N arutow icz, kinek már az édesapja, Stanislaw  is 
jelentős erőfeszítéseket tett a lengyel-litván kapcsolatok előremozdítására.

Karzimierz Narutowicz, aki a litván külügyminisztérium berkein belül munkálko
dott, egyben Lozoraitis litván miniszterelnökkel is bizalmas viszonyban állt, rokonság
ban állt Pitsudski marsallal. így keresve sem találhattak volna nála ideálisabb személyt 
arra, hogy közvetítsen a két állam közt. A kialakult helyzetben viszont Narutowicz
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missziója megkésettnek bizonyult. Noha munkájának volt eredménye, és viszonylagos 
enyhülés indult meg a két állam között, Pitsudski halálával végleg bezárult a kapu.

A marsall halála után Beck saját kezébe vette a litván kapcsolatok irányítását. Ered
ménytelen erőfeszítései azonban türelmetlenné tették. A lengyel külügyminiszter a 
litvánokat „kiszámíthatatlan partnereknek"29 titulálta, akikkel képtelenség megtalálni 
a közös hangot. Beck úgy határozott tehát, hogy az eddigi „langyos víz" politikáját a 
litvánokkal szemben az „állandó nyomás" politikájával váltja fel.30 Úgy gondolta, ez
zel megtöri a litvánok ellenállását, minek következtében hajlandók lesznek engedmé
nyekre. Tévedett, sőt az egyre agresszívabb lengyel politika csak tovább növelte a litvá
nok ellenállását. Jellemző a kialakult helyzetre Beck Koscialkowski államfővel folytatott 
beszélgetése 1936 őszén. A Litvániáról szóló hosszas eszmecserét követően Beck a követ
kező mondattal zárta le beszélgetést: „Mindent vagy semmit."

1937 végétől számíthatjuk az utolsó próbálkozást a lengyel-litván kapcsolatok ren
dezésére. Ekkor a lengyel külügyminisztérium egyik vezetője, A leksander Tyszkiewicz 
vette fel a kapcsolatot (nem hivatalosan) a litván kormánykörökkel. Újra megindultak 
a tárgyalások, amiben közrejátszott az is, hogy időközben a németek területi igénnyel 
léptek fel Litvániával szemben,31 és a németek okozta nyugtalanság Litvániát Lengyel- 
ország felé fordította. A tárgyalások 1938 februárjától már hivatalos jelleget is öltöttek. 
Tadeusz Katelbach, a lengyel küldöttség egyik tagja, visszaemlékezvén a tárgyalásokra, 
így fogalmazott: „H inni kezdtem  benne, hogy m inden a legjobb úton halad, és a megegyezés 
ügye egy napon a két ország korm ányának is a témája lesz."32 A tárgyalássorozat utolsó ülé
sére -  Gdanskba -  meghívást kapott a litván miniszterelnök is. Helyette egy távirat ér
kezett, amelyben közölte, hogy a jelenlegi éles litvánellenes lengyel irány miatt a további 
párbeszédek teljesen elvesztették aktualitásukat.

A kisantant megbontásának kísérlete -  a lengyel-jugoszláv 
kapcsolatok

1935 nyarán Pál régensherceg megelégelte Bogoljub Jevtic miniszterelnök33 tevékenysé
gét, amely nem hozott kellő változásokat a belgrádi kormányzati rendszerben, és M ilan  
Stojadinovicot kérte fel kormányalakításra. Az új koalíciós kormány 1935. június 25-én állt 
fel, melyben Stojadinovic a miniszterelnökség mellett a külügyminiszteri tárcát is betöltöt
te. A királyi udvar az új miniszterelnöktől a németekhez való közeledést, a francia kap
csolatok lazítását, valamint a Nagy-Britanniához fűződő kapcsolatok elmélyítését várta.

Stojadinovic kormányra lépését a lengyel politikai körök megelégedéssel fogadták. 
Az új külügyminiszter személye, valamint a Pál régensherceggel való jó viszonya ko
moly reményeket ébresztett a lengyel vezetésben a jugoszláv-lengyel politikai kap
csolatok újjáélesztésére. Ugyancsak reményt láttak arra, hogy Jugoszlávia új kormánya
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lazítani fog eddigi kapcsolatain Franciaországgal, valamint a kisantanttal. A varsói 
külügyminisztérium célja az volt tehát, hogy Belgrádot leválassza az eddigi tradicio
nális szövetségeseitől, rést ütve ezáltal az eddig szilárdnak mondható kisantanton, és 
mintegy a saját külpolitikai törekvéseit példaként bemutatva közelítse a két országot 
egymáshoz. A Jugoszláviából érkező hírek alátámasztották ennek lehetőségét. Beck 
utasítására Rom an Dgbicki követ34 azonnal felvette a kapcsolatot Stojadinoviccsal, akivel 
július 18-án megbeszéléseket folytatott. Ez volt az első lengyel puhatolózás a jövőbeli 
együttműködés esélyei felől. D^bicki felvázolta, hogy csakúgy, mint a jugoszláv, úgy 
a lengyel kormányban is ugyanazok a célok és elemek alkotják a külpolitika korpu
szát. „Egy olyan ország, am elyik saját lakosságának anyagi és morális erején nyugszik, és ezen  
irányelvek alapján irányit, képes saját, önálló politikát folyta tni. A n n a k  ellenére, hogy a politikai 
kérdések hierarchiája más jugoszlávia és más Lengyelország számára, h iszem , hogy m indkét or
szág politikai m etódusában rejlenek olyan hasonlóságok, am elyek közelebb hozhatják a ké t ország  
álláspontját, s ő t - k i  t u d ja - a  jövőben talán a nem zetközi politikában a taktikáját is."35 D^bicki 
ezután hosszasan ecsetelte a lengyel külpolitikai elképzeléseket. Ezen belül is elsősor
ban a német-lengyel viszony fontosságát emelte ki, igyekezve eloszlatni a jugoszláv 
külügyminiszter azon kétségeit, miszerint Beck legutolsó berlini látogatásakor titkos 
szerződést írt volna alá Hitlerrel, mintegy kiegészítve az 1934. január 26-i megnemtá
madási szerződést. D^bicki erőfeszítéseinek sikeréhez nagyban hozzájárult H enderson  
berlini angol követ is, aki a Pál régensherceggel való beszélgetésekor kifejtette, hogy 
mind Jugoszláviának, mind pedig valamennyi olyan országnak, amelyik Franciaor
szág „hatáskörébe" tartozik, példaként kellene, hogy szolgáljon a lengyel külpolitika. 
Ezek után D^bicki bátran jelenthette miniszterének, hogy a véleménycsere továbbra is 
folytatható, és Lengyelország számára gyümölcsöző lehet.

A lengyel sajtó is jelentős figyelmet szentelt a jugoszláv változásoknak. A Gazeta Polska 
július 1-jei száma nem kevés kárörömmel írta, hogy Benesnek és Titulescunak a kisan- 
tant prágai konferenciája után komoly erőfeszítéseket kell tenni, hogy új partnerével 
továbbra is folytatni tudja a szövetség eddigi politikáját. Az újság a következőképpen 
fogalmazott: „Feltételezhető, hogy Stojadinovic, m egtartva az eddigi általános vonalvezetést, 
az önállóság szellem ében fogja irányítani külpolitikáját, és szabad kezet hagy magának m inden  
más csoportosulással és kom binációval szem ben, egyben azon »barátainak a barátaival« szem ben  
is, akik nem  fe lté tlenü l szám ítanak barátainak."36 E bonyolult megfogalmazás ellenére min
denki tisztában volt azzal, hogy a cikk írója a francia-szovjet és a csehszlovák-szovjet 
szövetségekre utal. Egy ugyanilyen jellegű szövetség Jugoszlávia és a Szovjetunió kö
zött -  aminek lehetőségét egyes politikai körök már 1935 elején emlegettek Belgrádban 
-  kizárta volna a „független" lengyel-magyar-jugoszláv blokk létrehozását. Mégsem 
féltek Varsóban ennek lehetőségétől, ugyanis ismerve Pál régensherceg szovjetellenes- 
ségét, valamint Stojadinovic németbarátságát és törekvését az önálló kormányzásra, 
kizártnak tartották, hogy Jugoszlávia összekötné magát bármilyen szövetségen belül
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a Szovjetunióval. Bozydar P uric  népszövetségi delegátuson keresztül a jugoszláv kor
mány ki is fejezte rosszallását Franciaország külpolitikáját illetően, amely úgymond 
rákényszeríti a kisantant államokat, hogy a Szovjetunióhoz közeledjenek. Az is biz
tosnak látszott, hogy Stojadinovic németbarátságának sem lesz egyelőre konkrét meg
nyilvánulása, ugyanis D^bicki jelentése szerint Jugoszlávia kivárja inkább azt a pilla
natot, amikor Németország helyzetétől és/vagy a nemzetközi változásoktól függően 
(itt elsősorban az Anschlussra gondol) bele lesznek kényszerítve, hogy rendezzék 
kapcsolataikat Hitlerrel. Állításának bizonyításául a lengyel követ Göring jugoszláviai 
látogatását említette,37 ami semmilyen konkrét megegyezést nem eredményezett. Tör
ténhetett mindez azért, mert épp ebben az időszakban némi enyhülés volt érezhető az 
olasz-német kapcsolatokban, a belgrádi vezetés pedig nem akarta ekkorra időzíteni a 
német-jugoszláv szimpátia kinyilvánítását.

A lengyel kormány jelentős előrelépéseket ért el a jugoszláv-magyar kapcsola
tok újjáélesztését illetően is. Beck jól látta, hogy Stojadinovic kormányra lépése a 
„magyar ügynek" is kedvezhet. Dybicki közbenjárásának köszönhetően július köze
pén Stojadinovic utasította M ilos Vukcevic budapesti jugoszláv követet, hogy kezde
ményezzen beszélgetést Kányával a marseilles-i esetet38 illetően, és közölje a magyar 
külügyminiszterrel, hogy az akkori jugoszláv tiltakozás a Népszövetség előtt nem a 
magyar nép, sőt még csak nem is a magyar kormány ellen, hanem pusztán a felsőbb 
vezetés nemtörődömsége ellen szólt. Stojadinovic megüzente azt is, hogy kész javítani 
a magyar-jugoszláv kapcsolatokon egy esetleges jövőbeli együttműködés reményé
ben.39 Kánya a Vukceviccsel folytatott eszmecsere után informálta Lepkow skit,i0 hogy 
habár Vukcevic démarche-a nem ébresztett benne vérmes reményeket, mégis elégedett 
volt, mivel kirajzolódtak előtte a jugoszláv-magyar kapcsolatok enyhülésének lehe
tőségei. A hajlandóság mindkét fél részéről -  a két állam közti nehézségek ellenére 
-  esélyt adott Lengyelország számára, hogy közvetítőként szerepet vállalhasson. Ebben 
a lengyel külügyminisztériumot megerősítette N astasijevic bécsi jugoszláv követnek 
G aw ronski lengyel követhez intézett kérése is, miszerint Lengyelország, tekintettel arra, 
hogy mind Magyarországgal, mind Jugoszláviával jó viszonyt tart fenn, közvetíthetne 
a két állam között. Nastasijevic hozzátette, hogy ezt nem kormánya utasítására mond
ja, hanem csak saját véleményét tolmácsolja.41 Beck személyesen lépett fel ez ügyben. 
Genfi tartózkodása alkalmával Puriccsal beszélgetést kezdeményezett, aminek során 
kifejtette, szükségszerűnek tartja, hogy Lengyelország két baráti állama egymás közt is 
rendezze viszonyát. 1936 elején Budapestre, majd Belgrádba utazott Tadeusz Kobylaúski, 
a Keleti Intézet vezetője, hogy újabb információkat gyűjtsön a lengyel külügyminiszté
rium számára a magyar, illetve a jugoszláv politikai tervekről, valamint hogy lépéseket 
tegyen e két ország közelebb hozását illetően. Kobylaúski az enyhülés jeleit láthatta, 
ugyanis a jugoszláv sajtó véget vetett annak a kampánynak, amelyet Magyarország 
ellen indított a marseilles-i merénylet után.
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Hiábavaló fáradozás volt azonban a lengyel külügy részéről a magyar-jugoszláv 
kapcsolatok rendezésére tett kísérlet, méghozzá a kisantant miatt. Beck úgy gondolta, 
elég erős ahhoz, hogy meglazítsa a kisantantot összekötő szálakat. Stojadinovic hajlott 
ugyan a megegyezésre, viszont csak egy olyan megállapodásra lett volna kész, amelyik 
nem keresztezi, illetve veszélyezteti Belgrád eddigi nemzetközi kapcsolatait. Részéről 
bármilyen próbálkozás a magyarok irányában a kisantant többi államának azonnali 
tiltakozását váltotta volna ki. Stojadinovic tehát egyfajta tartózkodó álláspontra helyez
kedett, Lengyelország előtt mégis aktívnak és a magyar kapcsolatok kialakításában nyi
tottnak mutatkozott. Ugyanakkor Varsó mindvégig megpróbálta jugoszláv politikáját 
összeegyeztetni magyar kapcsolataival, és bármilyen magyar vagy jugoszláv kezdemé
nyezésnek nagy figyelmet szentelt. A lengyel-jugoszláv kapcsolatok további alakulá
sára komoly hatást gyakorolt az etióp válság. Habár mind Varsó, mind pedig Belgrád 
más álláspontra helyezkedett az olasz agresszióval szemben, mégis a nemzetközi hely
zet inkább közelítette a két ország álláspontját. A válság kibontakozásának kezdetétől 
a Népszövetség előtt Jugoszlávia egyértelműen az olasz agresszió ellen foglalt állást, 
tartva annak lehetőségétől, hogy ha esetleg a konfliktus egészen a Földközi-tenger te
rületéig kiszélesedne, akkor Jugoszlávia is áldozatul eshetne Mussolini törekvéseinek. 
Ezek a feltételezések nem voltak alaptalanok, a nyugati nagyhatalmak álláspontjából a 
háborúval kapcsolatban azt a következtetést lehetett levonni ugyanis, hogy Belgrád nem 
számíthat segítségre eddigi szövetségeseitől. Puric 1935 májusában Edennel való genfi 
beszélgetése alkalmával ki is fejtette, hogy amíg Franciaország és Anglia között nincs 
egyetértés, addig Jugoszlávia kénytelen más szövetségesek után kutatni, mint amilyen 
Németország vagy esetleg a Szovjetunió.42

1935 őszén a lengyel kormány elérkezettnek látta az időt arra, hogy energikusabb 
lépéseket tegyen a közép-európai blokk ügyének előremozdítása érdekében a belgrádi 
és a budapesti kormánynál. A varsói külügyminisztériumban már 1935 novemberének 
végétől folytak az előkészületek Beck budapesti és belgrádi útját illetően. Az estleges 
bonyodalmak elkerülése végett úgy ítélték meg, hogy a két utat nem szabad összekötni, 
így az a döntés született, hogy míg Beck Belgrádban fog tartózkodni, addig Budapestet 
Koscialkowski miniszterelnök fogja meglátogatni. Beck mindenképpen a „megfelelő 
pillanatban" akart Belgrádba látogatni, ezért gondosan előkészítette a terepet. Utasította 
D^bickit, hogy kezdeményezzen tárgyalást Stojadinoviccsal, és hozza tető alá a talál
kozót. D^bicki 1936 januárjában kereste fel a jugoszláv miniszterelnököt, aki örömmel 
fogadta az ajánlatot, hozzátéve, hogy egy találkozó a lengyel külügyminiszterrel Ju
goszlávia számára mindenképp hasznos lehet, mivel így első kézből ismerhetik meg a 
lengyelek álláspontját a Szovjetunióval és Németországgal kapcsolatban. Mivel érez
hető volt, hogy Beck látogatása nem pusztán formális jellegű, Stojadinovic érdeklődött 
D^bickinél a látogatás konkrét okát illetően. Dybicki azonban nem akarván felfedni idő 
előtt a lengyel kártyákat, az eszmecserét és egymás nézeteinek megismerését emelte ki.
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Az 1936 februárjában hivatalosan bejelentett lengyel külügyminiszteri látogatás a jugo
szláv sajtóban nagy visszhangot kapott. Pál régensherceg is úgy nyilatkozott, hogy nagy je
lentőséget tulajdonít Beck vizitjének.43 A hír hallatára természetesen Csehszlovákia és Ro
mánia sem maradt tétlen. Elégedetlenségüknek adva hangot nehezményezték (elsősorban 
Hodza) a jugoszláv kormány viselkedését Lengyelországgal szemben. Hodza azt a választ 
kapta, hogy annak a csehszlovák kormánynak nincs joga beleszólni a jugoszláv ügyekbe, 
amelyik -  Jugoszlávia kérése ellenére -  vendégül látta a legitimista Schuschniggot.44 Any- 
nyit mégis sikerült elérnie a csehszlovák, illetve a román félnek, hogy a találkozót májusig 
elhalasszák. Mégis a jugoszláv kormánynak sikerült úgy intéznie a találkozó időpontját, 
hogy az megelőzze a pozsonyi kisantant találkozót. Ehhez számíthatott a lengyelek asz- 
szisztálására is, akik örömmel járultak hozzá, hogy a találkozóból kifolyólag Stojadinovic 
egy újabb kártyát tudjon felmutatni, amivel zsarolhatja Benest és Titulescut.

A lengyel diplomácia a találkozót megelőző időt arra használta ki, hogy megteremtse 
a párbeszéd kedvező feltételeit. Ennek jegyében a lengyel kormány elutasította Göm
bösnek azt a javaslatát, hogy Beck jugoszláviai útja alkalmával tegyen nem hivatalos 
látogatást Budapesten. Kobylanski közölte Horyval, hogy Becknek nehéz lenne össze
egyeztetni a két utat, mivel a lengyel külügyminiszter jugoszláviai útjának célja nem 
csupán a lengyel-jugoszláv kapcsolatok elmélyítése, hanem egyben a magyar-jugoszláv 
kapcsolatfelvétel megsürgetése is, éppen ezért a lengyel kormány még a látszatát is el 
akarja kerülni annak, hogy a jugoszláv kormány azt hihesse, hogy Beck korábban egyez
tet a magyarokkal, mint velük.45 Elutazása előtt mégis informálta Beck a magyar kor
mányköröket, hogy utazásának egyik célja, hogy meggyőzze a jugoszláv királyi udvart 
a Budapesthez való közeledés szükségességéről. Mindezek után a magyar kormánynak 
meg kellett elégednie Koscialkowski látogatásával.46

Beck május 27-én érkezett Belgrádba. A lengyel miniszterrel együtt érkezett a lengyel 
sajtó vezető újságíróinak egy csoportja is. Stojadinovic a látogatást megelőző napon kö
zölte D^bickivel, hogy szeretné a lengyel külügyminisztert a lehető legnagyobb pompá
val fogadni. Ez így is történt. Beck megkapta a Fehér Sas Nagy Szalagját (W ielka Wstpga 
Orla Bialego), amelyet általában csak miniszterelnökök kaphattak meg. Hasonló módon 
jelentős elismerésben részesültek a delegáció más tagjai is.

Beck belgrádi látogatása kapcsán a francia lapok kiemelték, hogy a lengyel külügy
miniszter speciális misszióval érkezett Stojadinovichoz, amelynek célja a kisantant szét
zúzása, valamint, hogy egy franciaellenes szövetség létrehozására bírja rá a jugoszláv 
kormányt. A lengyel, illetve a jugoszláv sajtó viszont azt hangoztatta, hogy a két ország 
vezetőinek találkozója nem fóruma semmiféle titkos egyeztetésnek. Beck belgrádi lá
togatása pusztán válasz M arinkovic  lengyelországi látogatására, és egymás nézeteinek 
megismerésére korlátozódik. A Slovanec című lap egyértelműen kifejtette, hogy Beck 
belgrádi látogatása körül semmiféle titkolódzás nem rejlik, és az egész tárgyalássorozat 
a lengyel-jugoszláv barátság jegyében zajlik.47
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A lengyel külügyminiszter látogatása a varsói lapok tudósításaival ellentétben első
sorban nem udvariassági, hanem politikai jelleggel bírt.48 Belgrádi tartózkodását nem 
csupán a kapcsolatok javítására és elmélyítésére, hanem sokkal inkább a jövőbeli közép
európai koncepcióihoz akarta felhasználni. Belgrádi tartózkodásáról Beck maga írja, 
hogy „csakúgy, m in t Skandináviában, egy közös eszm ét és tevékenységet akartam létrehozni a 
kelet-európai államok között, amelyek nem  form álhattak jogot arra, hogy a világ vezető hatalmai 
legyenek, mégsem  egyeztek bele abba, hogy ezeknek a nagyhatalm aknak az ügyfelei legyenek".49

A  tárgyalások magvát a nemzetközi politikai helyzet megvitatása, ezen belül is a két 
ország előtt álló feladatok alkották. A jugoszláv fél elsősorban a lengyel kormány Fran
ciaországhoz, Németországhoz és a Szovjetunióhoz fűződő kapcsolatai iránt érdeklődött, 
majd Stojadinovic fejtette ki politikája alapvető téziseit. Jugoszlávia legfőbb problémája
ként az olasz expanziót említette. Kifejtette, hogy Jugoszláviának minél hamarabb biz
tosítania kell magát a Földközi-tengeri olasz politikával szemben. Hozzátette, „néhányan 
próbálnak m inket megfélemlíteni a németekkel, ami szintén megfontolandó, de a fenyegetettség erről 
az oldalról nem  annyira közvetlen".50 Számolva az Anschluss-szal, Jugoszlávia két nagyha
talommal lesz határos. Ekkor a kormánynak -  mivel rá lesz kényszerítve -  mindenképp 
döntenie kell, hogy ki mellé áll. „ M i már döntöttünk, a németeket választottuk, Anglia támoga
tásával" -  közölte Stojadinovic.51 A revizionizmussal kapcsolatban kifejtette, ha Magyar- 
ország bármilyen formában lemondana területi követeléseiről, akkor az a jövőben jelentős 
előrelépést jelentene a jugoszláv-magyar kapcsolatok formálódásában. Jugoszláviának 
semmi problémája sem lenne a magyar revíziós törekvésekkel, ha azok csak egy irányba, 
Csehszlovákia felé irányulnának.52 Csehszlovákia kapcsán nemtetszésének adott hangot 
Benes politikáját illetően, habár hozzátette, hogy a Jugoszláviát a kisantanthoz nem csu
pán tradicionális kapcsolatok fűzik, hanem bizonyos körülmények között hasznos is lehet 
számára. Mindenesetre Stojadinovicnak ezek a kijelentései azt sugallták, hogy egy esetle
ges csehszlovák-magyar konfliktus esetén Benes nem számíthat Jugoszláviára. Végezetül 
azzal a kéréssel fordult Beckhez, játsszon közvetítő szerepet a magyar-jugoszláv kapcso
latok javítása érdedében.53 Itt látszik, hogy a lengyel külügyminisztérium terepszemléje 
megfelelő volt, és sikerült arra a pillanatra időzítenie Beck látogatását, amikor Stojadinovic 
maga kéri fel a lengyel kormányt a közvetítő szerepre, és nem kell Varsónak ajánlkoz
nia. Természetesen Beck azonnal felajánlotta segítségét az ügy érdekében. Nem szabad 
elfelejtenünk, hogy Jugoszlávia számára csak azért volt szükséges a magyarokkal való 
jó viszony, mert biztosítékot akart arra az estre, ha konfliktusba keveredne az olaszok
kal. Mivel közismert volt Gömbös Mussolinihoz fűződő baráti viszonya, ezért a belgrádi 
kormány mindenképp biztosítani akarta északi határát. A lengyel kormány viszont ennél 
sokkal többet akart kihozni a két állam viszonyából: közép-európai terveiben kulcsfontos
ságú lett volna ugyanis a magyar-jugoszláv felhőtlen viszony.

Németország, Olaszország és Magyarország különböző megítélése a lengyel és a jugoszláv 
kormány részéről jelentős gátat szabott a további tárgyalásoknak. Már az első beszélgetések

2005. ősz-tél 243



Himler Tamás

alkalmával azt írta Beck a helyettesének, Szembeknek, hogy „az itteni terep meglehetősen csú
szós, és sokkal nehezebb, m int azt gondoltam".54 A nehézségek elsősorban abból adódtak, hogy 
a jugoszláv kormány annak ellenére, hogy hajlandónak mutatkozott a tárgyalásokra, és vi
szonyainak rendezésére a lengyel elképzelés szerint, mégis mindvégig tartani akarta magát 
eddigi szövetségeseinek elképzeléseihez is. Beck -  talán épp ezért -  a találkozó alkalmával 
nem vetette fel a közép-európai szövetséggel kapcsolatos terveit. Viszont többször tett olyan 
utalást, amiből a jugoszláv miniszterelnök következtethetett erre. Kifejtette például, hogy 
„ha szomszédok lennénk, egyesíthetnénk erőinket, úgy, hogy azzal mindenkinek számolnia kellene".55

Beck belgrádi tartózkodása, azon kívül, hogy a két ország kinyilvánította egy
más iránti rokonszenvét, nem sok eredménnyel zárult. Nem hozott semmiféle konk
rét politikai megállapodást. A tárgyalások után kiadott hivatalos sajtóközleményben 
mindkét miniszter állította, teljesen megegyeznek elképzeléseik országaik jövőbeli 
irányítását illetően. Értelme mégis volt az egyeztetésnek, ugyanis mind Becknek, mind 
Stojadinovicnak lehetősége nyílt arra, hogy összehasonlítsák egymás külpolitikai tevé
kenységét és irányvonalait, ami a későbbi taktikáikban nagy szerepet játszott.

A lengyel külügyminiszter belgrádi és a lengyel elnök budapesti látogatása után nem 
sok előremozdulás volt tapasztalható akár a jugoszláv-lengyel, akár pedig a jugoszláv- 
magyar kapcsolatokban, amiért a lengyel külügyminisztérium annyit fáradozott. Történ
tek egyeztetések, találkozók, megbeszélések, amelyeken mindegyik fél többször hangoz
tatta a kapcsolatok komolyabb felvételének szükségességét (elsősorban Stojadinovic, akire 
ez ügyben inkább Göring és Mussolini, semmint Beck nyomása nehezedett), de ezek mind 
a felszínen maradtak, és jottányit sem mozdítottak az eddigi álláspontokon. Ellentétben 
Beckkel sem a magyar, sem pedig a jugoszláv félnek nem volt sürgős a megegyezés. így 
nem meglepő, hogy semmilyen gyakorlati eredmény nem született majdnem egy évig, 
azaz 1937. márciusáig,56 amikor is az olasz-jugoszláv kapcsolatok megélénkültek. A ma
gyar külügyminisztériumnak hirtelen sürgőssé vált a megegyezés. Az a nézet uralkodott 
ugyanis, hogy ha az olaszok megelőzik Magyarországot, akkor a jugoszláv kormány nye
regben érezve magát, nem fog engedményeket tenni Budapestnek.57 Kánya azonnal szor
galmazta a kapcsolat felvételét. Ki másban kereshette volna közvetítőt, mint a lengyelek
ben, akik újra készségesen vállalkoztak a békekövet szerepére. Meg is kezdődtek a titkos 
tárgyalások, mégis kissé elkésett a magyar diplomácia, ugyanis március 25-én megszüle
tett az olasz-jugoszláv szerződés. Ebből a szerződésből nagyon sok mindent lehetett kiol
vasni: a kisantant másik két tagja értelemszerűen szövetségesük árulását értette a dolgon, 
míg a lengyelek örömmel vették, hogy megköttetett az a szerződés, amelyet hosszú távon 
ők is szorgalmaztak volna, hiszen Beck „Közép-Európájának" pont Olaszország lett volna 
az egyik pillére, amely ekkor még nagyon távol állt a német ideológiától és politikától. 
Az Olaszország és Jugoszlávia között így létrejött hidat már csak Magyarországgal kellett 
összekötni ahhoz, hogy létrejöjjön végre a vertikális tengely. Ez azonban azonnal akadá
lyokba ütközött. Dybicki információi szerint Stojadinovic kötelezettséget vállalt a kisantant
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másik két tagállamával szemben, hogy Magyarországgal nélkülük nem köt egyezséget. 
Ez a hirtelen fordulat annak volt köszönhető, hogy a frissen megkötött olasz-jugoszláv 
egyezmény elég népszerűtlen volt Belgrádban, amit még tetézett a nehéz belpolitikai hely
zet, ezért Stojadinovic kénytelen kifelé a kisantant erős összetartozását mutatni. A követ 
szerint a jelen helyzetben a legjobb volna magyar részről nem erőltetni a közeledést.58 
Inkább továbbra is lengyel részről próbálkoznak a nézeteltérések elsimításával. Az ola
szokkal kötött szerződéssel azonban Jugoszlávia elveszett Lengyelország számára, és a 
továbbiakban Belgrád irányát az olasz befolyás határozta meg. Varsó számára némi öröm 
lehetett az ürömben, hogy Mussolini ugyanazt sürgette Stojadinovicnál, mint korábban 
Beck, tudniillik hogy egyezzen ki a magyarokkal. De amennyiben ez megtörtént volna, 
az már sokkal kevésbé lett volna Beck érdeme, mint Mussolinié. Értelemszerűen az erre 
épülő közép-európai szövetség irányítója már nem Varsó, hanem Róma lett volna. Beck, 
átértékelve a kialakult helyzetet, úgy ítélte meg, legjobb, ha délen csökkenti aktivitását, és 
elsősorban Magyarországra, illetve Csehszlovákiára koncentrál.

A legígéretesebb szövetséges -  Magyarország a lengyel 
törekvések fókuszában

A  magyar-lengyel kapcsolatok a húszas évek közömbössége és érdektelensége után H onj 
András varsói nagyköveti kinevezésével59 vettek lendületet. Hory Varsó előtt Bukarestben, 
Belgrádban és Rómában is működött. Az addig befutott pályája honorálásaként 1933-ban 
kinevezik Kánya állandó helyettesévé. Kányával azonban nagyon nehezen találta meg a 
közös hangot, ugyanis Hory állítása szerint Kánya diktátori hajlamokkal bíró ember volt, 
referensei véleményére nem volt kíváncsi.60 Két év közös munka után Kánya, megelé
gelve a közte és Hory között fennálló feszült helyzetet, felmentette helyettesét, egyben 
gondoskodott Varsóba történő áthelyezéséről. Volt helyettese állítása szerint a következő 
mondattal küldte őt Varsóba: „Hát, kedves Bandi, m ost egy olyan állomáshelyre kerülsz, ahol 
sem m it sem tudsz elérni. Varsó a magyar külpolitika szempontjából halott poszt. O tt legalább lesz 
időd külpolitikai elméleteid helyessége felől gondolkozni."61 Érdekes, hogy Kovács Endre szerint 
ennek pont az ellenkezője történt, tudniillik Kánya Horyt pont azért nevezte ki M atuska  
(előző nagykövet) helyére, mivel Lengyelország szerepe megnőtt, és más európai hatal
mak is „jobb erőket küldenek Varsóba".62 Kétségtelen, hogy Franciaország is váltott és Laroche 
követ helyét az egykori miniszterelnökségi államtitkár Léon Noéi vette át Varsóban, de a 
csehszlovák kormány is ugyanígy tett, amikor Juraj Slávikot nevezte ki június 7-ével varsói 
követnek, aki mellesleg szlovák nemzetiségű volt.

Kinevezése első heteiben Horynak rá kellett ráébrednie, hogy Kányának igaza volt; a 
magyar-lengyel kapcsolatok csaknem a nullával egyenlők. Egyik első jelentésében írja, 
hogy M a tuszew ski, a Gazeta Polska főszerkesztője is úgy nyilatkozott neki egy bizalmas
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beszélgetésükkor, hogy „eddigi politikánk csak abban a negatívum ban ju to tt kifejezésre, hogy  
Lengyelország nem  tett sem m i olyan lépést, mely M agyarország ártalmára lehetett volna, másfelől 
M agyarország is tartózkodód a Lengyelország érdekeit sértő politika folytatásától". Egyben meg
kérdezte, hogy a magyar kormány a jövőben is megelégszik-e ezzel a negatívummal, 
avagy szükségét érzi-e a Lengyelországgal való szorosabb viszonynak?63 Ekkor Hory 
közölte Matuszewskivel, miszerint a magyar kormány támogatja a két ország viszonyá
nak minél szorosabbra fűzését, és örömmel tapasztalja, hogy a nemzetközi események 
(lengyel-német megnemtámadási szerződés létrejötte, valamint Gömbös németbarát po
litikája stb.) végre lehetővé tették ennek megvalósítását. Végül a főszerkesztő megemlítet
te, hogy szerinte a kisantant frontját Belgrádnál lehetne megtörni, ráadásul most, hogy 
új kormánya van Jugoszláviának, ami némi belső válságot eredményez, erre nagyon jó 
az esély.64 Beck külügyminiszter pedig úgy nyilatkozott, hogy a Pilsudski által megkez
dett külpolitikát fogja folytatni (megnyugvással fogadták Magyarországon, mivel nem 
lehetett tudni, hogy a Pilsudski halála után bekövetkező lengyel belpolitikai csatározás
ból Beck hogyan kerül ki, és mennyire tudja magát függetleníteni a parlamenttől), azaz 
Magyarország felé a rokonszenv politikája továbbra is érvényesül-e.65 A lengyel-ma
gyar kapcsolatokat tovább mélyítették a nemzetközi sajtó találgatása és álhírei a titkos 
lengyel-német-magyar megállapodásokról. Történt mindez Gömbös 1935. szeptemberi 
berlini útjával kapcsolatban, ahol Gömbös -  látván, hogy Olaszország mindinkább az 
abesszin ügyekkel van elfoglalva, és közép-európai szövetségeseivel nemigen tud fog
lalkozni -  együttműködést ajánlott fel Németország, Magyarország és Ausztria közt, 
esetleg Lengyelországot is bevonva ebbe. Ez garantálta volna Ausztria létét, éppen ezért 
a németek mereven elutasították. A nemzetközi sajtó viszont, engedve a találgatások
nak, felfújta az ügyet, és lengyel-német-magyar blokkot véltek benne felfedezni mind a 
Szovjetunió, mind pedig a kisantant ellen. Arról nem is beszélve, hogy Gömbös varsói 
látogatásának időpontja nem lett túl szerencsésen megválasztva, ugyanis arra nem sok
kal a marseilles-i gyilkosság után került sor, ami óvatosságra intette a lengyel vezetést a 
magyarokkal történő bármilyen megegyezéssel kapcsolatban. Valószínűleg ennek hatá
sára Hory azt a tájékoztatást kapta, hogy a lengyel kormány lát esélyt, sőt kész elmélyí
teni kapcsolatait Magyarországgal, de amíg fennáll a lengyel-román szövetség, Varsó 
ezt magára nézve kötelezőnek ismeri el, és nem szándékozik olyan lépést tenni, mely 
a Varsó és Bukarest közti viszonyt feszélyezné. Pár nappal később ezt Horynak ismét 
megerősítették a Wierzbowán (lengyel külügyminisztérium épülete), azzal az árnya
latnyi különbséggel, hogy most már a következőképp fogalmaztak: „M indaddig, amíg a 
románok m aguk nem rontják le a Varsó-Bukarest hidat, a lengyel korm ány a m agyar v iszon y
lat terén nem  fo g  további közeledést keresni."66 Hory kérdésére, miszerint milyen megoldás 
létezik, Szembek közölte vele, hogy amíg Titulescu vezeti a külügyeket Bukarestben, 
a magyar-román kapcsolatok javulása teljesen kizárt. A lengyel külügyminisztérium 
Janus-arcúsága, amelyet egyébként Párizs és Berlin között is fenntartott, mindvégig jelen
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volt a magyar kapcsolatokban is, s egyben magyarázatot adhat arra, miért indultak el 
olyan lassan és nehezen a lengyel-magyar kapcsolatok.

Gömbös varsói látogatása végül csupán egy kereskedelmi szerződést eredményezett. 
Természetesen az érintettek tagadták, hogy egy blokk létrehozásának irányába szervez
kednének, tehették ezt már azért is, mivel a sajtó semmilyen bizonyítékot sem tudott 
felhozni ennek cáfolatául. Ami Lengyelország közép-európai terveit illeti, Beckék nem 
rejtették véka alá magyar kollégáik előtt nagyszabású terveiket, mindig gondosan ügyel
ve arra, hogy azokban Magyarország mint legfőbb szövetséges és a szövetségi rendszer 
egyik tartópillére szerepeljen.

1935 elején dr. Jan Bobrzinski történész, egyben a Lengyel Á llam iság Gondolatának Szö
vetsége elnöke cikket jelentet meg a Nasze P rzyszw osci című lengyel lapban Varsó-Buda- 
pest címen, amiben Közép- és Kelet-Európa jövőbeli hatalmi alakulásait veszi számba. 
Ebben arra a megállapításra jutott, hogy a balti államoktól a Balkánig létre kell hoz
ni egy szövetségi rendszert. A létrejövő blokk Budapesten és Varsón mint a szövetség 
két főpillérén kell hogy nyugodjon. Éppen ezért sürgette a közös lengyel-magyar határ 
létrehozását, mivel szerinte csak ez által valósulhat meg a két ország közti erős kap
csolatrendszer. Erre később ráépíthetnek egy átfogóbb közép-európai kapcsolatrend
szert. A két ország közös határát a legkönnyebben Ruszinszkónak Magyarország és 
Lengyelország közötti felosztásával tartotta elérhetőnek.67 Könnyen elképzelhető, hogy 
az írás „megrendelője" maga a lengyel külügyminisztérium volt, ugyanis alig két hétre 
rá Beck maga számolt be hasonló irányú terveiről Matuskának. Bevezetésképpen örö
mének adott hangot, hogy az általa tavaly még platonikusnak nevezett magyar-lengyel 
barátság intenzív formát öltött, ami mindenképp bizakodásra ad okot. Majd közölte, 
hogy Varsó magatartása a Duna menti államok közötti benemavatkozási szerződések 
megkötése kérdésében Budapest után fog igazodni. Megjegyezte, Lengyelország eddig 
a dunai államokkal szemben meglehetős közönyt mutatott, de szándéka szerint ennek 
vége, és elérkezettnek látja az alkalmat addigi lengyel külpolitikai orientáció megvál
toztatására. Véleménye szerint a római paktummal komoly változások veszik kezde
tüket Európában, amit még ki kellene egészíteni egy Róma-Budapest-Varsó vonallal, 
ami párhuzamosan futna a Róma-Párizs-London vonallal. „Ebbe a kombinációba aztán 
bekapcsolódhatnék egy Varsó-Párizs megegyezés." Kissé utópisztikus elképzeléseinek felvá
zolása után gyorsan megnyugtatta a magyar követet, nehogy esetleg az arra gondoljon, 
a lengyel külügyminiszter a benemavatkozási paktummal nyomást akar gyakorolni a 
magyar kormányra, s csupán arra kérte a nagykövetet, tartson fenn állandó diplomá
ciai kapcsolatot ez ügyben, és informálja a lengyel külügyminisztériumot.68 Beck azon 
kijelentését, hogy Budapest után fog igazodni, Matuska Kányához írt beszámolójából 
érthetjük meg jobban. A nagykövet véleménye szerint Beck a keleti paktum kérdésében 
Franciaországgal szemben Németország mögé bújik akkor, mikor úgy érvel, hogy a ke
leti paktumnak mindaddig nincs értelme, míg Berlin hozzá nem járul. A közép-európai
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kérdésben viszont előreláthatóan úgy fog érvelni Németországgal szemben, hogy ha a 
németek barátságára súlyt helyező Magyarország, mely a Duna völgyében elsősorban 
érdekelt, a paktumot aláírhatja, akkor Lengyelország is hozzájárulhat.69 Mindeneset
re figyelmeztetette a magyarokat, hogy miután szerinte az Anschluss elkerülhetetlen, 
ezért a német expanziós törekvések Magyarországot ugyanúgy fogják fenyegetni, mint 
Lengyelországot.70 Tehát az Anschlussból következően a lengyel-magyar kapcsolatok 
szorosabbra fűzése is elkerülhetetlen.

A magyar-lengyel kapcsolatok kibontakozását és az arra ráépülő közép-európai 
blokkot elsősorban a már említett román-lengyel szerződés gátolta, amelynek eset
leges felbontása és a magyar érdekek előtérbe helyezése a lengyel politikai körökben 
szóba sem kerülhetett. Másrészről -  helyesen ismervén fel a politikai lehetőségeket -  a 
Wierzbowán nagyon is jól tudták, hogy egységes Közép-Európa Magyarország megke
rülésével nem jöhet létre. Ezért csak egy kompromisszumos megoldás lehetett az, ami a 
lengyel érdekeket érvényesíteni tudta: a lengyel-román, illetve lengyel-magyar kapcso
latok lehető legaktívabb folytatása, miközben a két állam politikáját minél közelebb hoz
zák. Egyébiránt ugyanezt a taktikát választották Magyarország és Jugoszlávia esetében 
is, azzal a különbséggel, hogy ott sokkal nyíltabban vállalták a két állam között a köz
vetítő szerepet. Ez persze nem ment olyan gyorsan, mint ahogy a lengyelek elképzelték, 
és minden igyekezetük ellenére a magyar és román felet soha nem tudták olyan közel 
hozni egymáshoz, hogy egy nagyszabású szövetség részei lehessenek.

Létezett azonban egy másik megoldás Lengyelország számára. A római jegyzőköny
vek, amelyek nemcsak Magyarországhoz vitték volna közelebb Varsó érdekeit, hanem 
egyben Olaszországhoz is, ahhoz az Olaszországhoz, amelyik Lengyelországhoz ha
sonlóan szintén átfogó terveket dédelgetett Közép-Európában, természetesen Róma ve
zetésével. Komoly reményeket ébreszthetett Varsóban a római blokk államainak 1936. 
március 21-ei találkozója Rómában, ahol a szövetség megszilárdításáról és a kisantant 
gazdasági terveiről tanácskoztak. Gömbös kifejtette, hogy Magyarország a kisantant ál
lamaival csak külön-külön, kétoldalú szerződések létrehozásának céljából hajlandó meg
kezdeni a tárgyalásokat. Ezután felhozta, hogy a római hármas szövetség megerősítésé
nek egyik legjobb megoldása az lenne, ha kibővítenék ötösre, méghozzá Németország 
és Lengyelország bevonásával. Mussolini, ha a németekkel nem is, a lengyelek esetleges 
csatlakozásával mindenképp egyetértett. Miután Beck értesült a Rómában elhangzottak
ról, értesítette Kányát, miszerint a három állam megállapodását helyesnek és hasznosnak 
tartja, és Lengyelországnak nincs ellenvetése a római egyezményekkel szemben. Külön 
kiemelte -  elismerését tolmácsolva -  Gömbös megjegyzését, hogy a szövetség tagjai csak 
külön, kétoldalú alapon kötnek szerződéseket a kisantant államaival. Itt emlékeztetett 
arra, hogy a kisantant kifejezés egyetlen hivatalos lengyel nyilatkozatban sem fordul elő, 
tudatosan jelezve, hogy Lengyelország annak létét megkérdőjelezi. Pilsudski ugyanis an
nak idején „előírta", hogy a kisantant mint szervezet Lengyelország szempontjából nem

248 Külügyi Szemle



A lengyel külpolitika útjai az 1930-as években

létezik; és ehhez a lengyel kormány a jövőben is ragaszkodik,71 holott a lengyel kormány 
számára megvolt annak a lehetősége az első világháború után, hogy csatlakozzon az ak
kor létrejövő kisantanthoz, azonban Pilsudski meggyőződésétől vezérelve ezt elvetette.

Lengyelország csatlakozását a római jegyzőkönyvek államaihoz egy másik meggon
dolás hiúsította meg, miszerint az Anschluss elkerülhetetlen. Ebből a lengyelek azt a 
következtetést vonták le, hogy amennyiben a római hármas szövetség egyik tagja ki
esik, azáltal elveszti létjogosultságát, szükségképpen új szövetségre lesz szükség, ami
nek a vezetését Varsóban már nem akarták az olaszokra bízni. Az időközben Róma és 
Belgrád között aláírt szerződés Lengyelországnak megadta azt a lehetőséget, hogy Belg- 
rádon keresztül próbálja a római jegyzőkönyvek államait, így Magyarországot is egy 
Varsó által vezetett szövetségi rendszerbe vonni. Még közvetlenül az olasz-jugoszláv 
szerződés aláírása előtt, részben a lengyel követség unszolására, A lth  belgrádi magyar 
követ megbeszélést folytatott Stojadinoviccsal. Felajánlotta a külügyminiszternek, hogy 
Magyarország kész azonnal megjelentetni egy olyan egyoldalú nyilatkozatot, amelyben 
kijelenti, hogy tisztekben tartja a két ország közti megnemtámadási szerződést, cseré
ben a belgrádi kormánytól csak annyit kér, hogy tegyen némi engedményeket a magyar 
kisebbségnek. Stojadinovic pozitív válaszát és az ezt követő intézkedéseket a kisantant 
következő havi gyűlése (amire ráadásul Belgrádban került sor) megtörte. Hosszas egyez
tetés után a tagállamok vezetői megegyeztek, hogy Magyarországgal egy megnemtáma
dási szerződést -  függetlenül attól, hogy bilaterális vagy multilaterális alapon történik 
-  egy időben írják alá. Ez a kijelentés egyszerre szabott gátat mind a magyar kisebbségi 
törekvéseknek, mind a lengyel terveknek. Stojadinovic ez után kifejtette Dgbickinek, 
hogy továbbra is szándékában áll közeledni a magyarok felé, de jelenleg épp elég neki, 
ha rá bírja erőltetni Csehszlovákiára és Romániára azt, hogy ismerjék el az Olaszország
gal és a szintén nemrégiben Bulgáriával aláírt szerződéseit. Éppen ezért nem szeretné 
túlfeszíteni a húrt azzal, hogy a magyarokkal is nehezítse amúgy sem könnyű helyze
tét.72 Stojadinovic minden bizonnyal őszinte volt Dgbickihez, csak azt hallgatta el, hogy 
amennyiben Magyarországgal sikerülne megállapodnia, azt sokkal inkább az olasz, 
mint a lengyel befolyás miatt tenné. Olaszország ugyanis legalább annyira sürgette a 
magyarokkal való megegyezést, mint a lengyelek.

Becket a jugoszláv „kudarc" Románia felé fordította. Korábban a Romániával szemben 
folytatott lengyel agitáció a Magyarországgal való megegyezés ügyében Jugoszláviával 
szemben háttérbe szorult. Ez elsősorban annak volt köszönhető, hogy a román külügy
minisztériumot a köztudottan szovjetbarát Titulescu irányította. Ez a helyzet nemcsak 
gátolta a magyarokkal való megegyezést, hanem még az addig felhőtlennek mondott 
lengyel-román barátságot is veszélybe sodorta. A lengyel vezetés Románia Szovjetunió 
felé fordulása mögött a francia és csehszlovák vezetést látta. Általánosan elterjedt véle
mény volt a Wierzbowán, hogy a francia kormány a románokra is rá akarja erőltetni azt a 
szövetségi szerződést, amit korábban a csehszlovákokra. Ez végzetes lett volna a lengyel
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külpolitikai törekvésekre. A román-szovjet egyezmény eredeti tervezete kiegészítője 
lett volna a francia-szovjet megállapodásnak, ugyanúgy, mint a cseh-szovjet szerződés. 
Értelemszerűen a németek ellen irányult volna. A szovjeteknek azért volt szükséges a 
szerződés létrehozása, mert hiába írták alá 1936-ban Csehszlovákiával a kölcsönös se
gélynyújtási szerződést, sem a lengyel, sem pedig a román kormány nem volt hajlandó 
megadni az átvonulási jogot. A németek nyomására azonban Titulescu a szovjet csapa
tok átvonulásáról szóló cikkelyt megváltoztatta úgy, hogy Románia azt csak akkor enge
délyezi, ha egy harmadik állam is támadó félként lépne fel, így pusztán német támadás 
esetén a szovjetek nem haladhattak volna át a román területeken.73 A lengyel külpoli
tikai vezetés, élén Beckkel, mindent megpróbált, hogy elmozdítsa helyéről Titulescut. 
A külügyminiszter elmozdításának kulcsa a román király lehetett, aki a lengyelekhez 
hasonlóan nem fogadta szívesen Románia közeledését a Szovjetunióhoz. A lengyel kor
mány kezdetben óvatos lépésekkel próbált hatni a román közvéleményre és a hatalmon 
lévő körökre. Ilyen volt például a román tengerészeti ünnepségen történt eset, amikor 
R uppcrt és W ieczerkowicz lengyel tábornokok az ünnepségre a Tengeri Liga díszes bronz
kupájában balti-tengeri vizet hoztak, és ezt A rciszew ski bukaresti lengyel követ maga 
nyújtotta át a királynak, hozzáfűzve, hogy Romániának és Lengyelországnak kell meg
teremteni a kapcsolatot az északi és déli tenger között74 (nem pedig a Szovjetuniónak 
-  H. T.). A várakozásokkal ellentétben az esetnek szinte semmilyen sajtóvisszhangja 
sem volt, holott a lengyel vezetés pont erre épített. Közben Titulescu sem nézte tétlenül 
az ellene áskálódó lengyeleket. Több helyen a lengyel politika eltévelyedéséről beszélt, 
ami szerinte azért sajnálatos, mert a lengyel-román szövetség minden mást megelőz. 
Olyannyira, hogy ha az oroszok megtámadnák Lengyelországot, számíthatna Románia 
segítségére.7-"1 Bárdossy követ ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy a román külügymi
niszter szereti hallani saját hangját, és elég gyakran megjátssza az őszinte, szókimondó 
politikust. Az ilyen jellegű kijelentésekkel Titulescu azonban nem érte be, konkrét lépé
seket is tett Lengyelország irányában. Augusztusban visszahívta Caderét, Románia ad
digi varsói nagykövetét. Caderét köztudottan igen jó személyes kapcsolat fűzte Beckhez. 
Titulescu azzal indokolta lépését, hogy olyan követre van szükségük Varsóban, aki eré
lyesen meg tudja mondani, hogy Lengyelországnak nem lehet beleszólása abba, hogyan 
építi ki Románia a viszonyát hatalmas keleti szomszédjával.76 Titulescunak azonban 
nem sikerült véglegesen elmérgesítenie a lengyel-román viszonyt, ugyanis egy külső 
esemény közrejátszott a román külügyminiszter bukásában: az, hogy Moszkvának 
nem volt annyira sürgős a Titulescu által annyira áhított szövetség létrehozása, mivel 
szovjet részről annak csak akkor lett volna értelme, ha kiegészítő részét képezte volna 
a németellenes hálózatnak. Azonban erről szó sem lehetett addig, amíg annak fő része, 
azaz a szovjet-francia egyezmény nincs ratifikálva/7 Ekkor ugyanis úgy állt a dolog, 
hogy Laval még kivárt egy darabig, és a szerződés valamikor februárra volt várható. 
Titulescunak azonban már nem volt ennyi ideje, a román jobboldal, az olaszok, a néme
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tek és nem utolsósorban a lengyel vezetés nyomására a külügyminisztert visszahívták. 
Helyét a lengyelek számára sokkal elfogadhatóbb A nto nescu  vette át.

Antonescu kinevezésével a magyar-román közeledés kérdése is újból napirendre ke
rül. Budapest új nagykövetet kapott Bossy személyében, akivel rövidesen megindulnak a 
tárgyalások a fegyverkezési egyenjogúság elismeréséről. Bukarest tehát -  többek közt a 
lengyel közvetítés hatására -  békésebbnek mutatkozott. A korábban Titulescu által pén
zelt U niversul című antirevizionista lap is beszüntette Magyarország elleni kirohanásait. 
Mindebből a lengyel vezetést hosszú távú következtetéseket vont le.78 Újra felcsillant a 
remény a jövőbeli lengyel szövetségesek közelebb hozására. Ennek jegyében utazott Beck 
1937. április 22-én Bukarestbe, ahol addigra az új román külügyminiszter már vissza is 
utasította a kölcsönös segélynyújtási szerződés megkötését Moszkvával. Beck felhívta 
román kollégája figyelmét a magyar kérdés fontosságára, és javasolta, hogy a román kor
mány ez ügyben próbáljon meg valamiféle gesztust tenni Budapest felé. Az erélyesség 
kedvéért június 7-én Moscicki köztársasági elnök is Bukarestbe utazott, ahol a külügymi
niszterhez hasonlóan ő is a román-magyar kiegyezést sürgette. Mindeközben a lengyel 
vezetés nem győzi nyugtatni a magyarokat, nehogy valamivel is kihívják a románok el
lenszenvét. Kánya nem volt ennyire idealista. Nagyon is tisztában volt azzal, hogy belát
ható időn belül nem kerül sor semmiféle közeledésre Románia és Magyarország között. 
Beck hiába biztosította őt genfi találkozójuk alkalmával, hogy ígéretet kapott rá, misze
rint a román fél keresni fogja a megegyezést Magyarországgal, és hamarosan új román 
kormány alakul, ami még több reménnyel kecsegtet, a magyar külügyminiszter szkep
ticizmusának adott hangot.79 Kánya hitetlenkedése az idő múlásával igazolódni látszott, 
mivel nem egész egy évre rá a távolság még mit sem csökkent a két ország között, holott 
Kobylanski egyetlenegy alkalmat sem szalasztott el, hogy figyelmeztesse a magyarokat, 
határozottabb lépéseket kellene tenniük. Amit a lengyel vezetés nem akart bevallani ma
gának, az volt, hogy 1938 elejére közép-európai újjárendezési tervük a holtpontra jutott. 
Több mint kétévi egyeztetés és közvetítés után a blokk leendő tagjainak közelebb hozása 
nem sikerült. Egyes esetekben a kialakult helyzet még rosszabb volt, mint a tárgyalásokat 
megelőzően. Mindenki a németekre várt. Senki sem mert akár egy lépést is tenni, bár
milyen szövetséget kötni, addig, amíg nem lehetett tudni, mi lesz a németek követke
ző lépése. Beck 1938 májusában sajnálkozását fejezte ki Horynak, hogy a románok még 
mindig nem bírták elhatározni magukat, és egyszer mint Románia, máskor mint kisan- 
tant akarnak tárgyalni. Ezért utasította Arciszewskit, hogy emlékeztesse a román királyt 
arra, hogy „Romániának jól felfogott érdeke a Magyarországgal való détente létesítése, de ezt a 
kisentente keretében nem  fogja létrehozni tudn i" .80 Arciszewski szerint a közeledés azért nem 
halad, mert a román közvélemény abból a téves elképzelésből indul ki, hogy a német 
veszély elsősorban Magyarországot fenyegeti, ezért azt reméli, hogy a védekezés szem
pontjából Magyarország kénytelen lesz kiegyezni olcsó áron a kisantanttal.81 Ekkorra 
azonban már a kisantant az utolsókat rúgta, nem volt nagyon miben bízniuk a románok
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nak. Arciszewski megemlítette, hogy Bukarestre Belgrádon keresztül kellene nyomást 
gyakorolni. Nem is olyan rég a lengyel politika belgrádi kudarca Bukarest felé terelte 
az érdekeket. Most ugyanaz történik, csak éppen fordítva. Vissza Belgrádba! -  hangzott 
a varsói vezényszó. Ekkora azonban megváltozott mind a belgrádi politika természete, 
mind pedig azok a külső körülmények, amelyek gátolták Jugoszlávia közeledését Varsó
hoz és Budapesthez. Végbement az Anschluss, a két ellenséges tábor pedig ugyanazzal 
a keserű szájízzel vette tudomásul, hogy Németország szomszédja lett.

A tengely déli pólusa -  Olaszország

Beck 1938. január 13-án Berlinbe látogatott, hogy kipuhatolja a németek terveit elsősor
ban Csehszlovákiára és Ausztriára nézve. A kérdés már nem az volt, megtörténik-e a két 
ország bekebelezése, hanem hogy mikor fog megtörténni, és ami lengyel szempontból 
még fontosabb, melyik lesz az első.82 Hitler biztosította Becket, hogy továbbra is tiszte
letben tartja a lengyel-német megnemtámadási szerződést, és nem lép fel követelőén 
Gdanskot illetően. Ezután Beck felhívta a Führer figyelmét a csehszlovákiai lengyel ki
sebbség nehéz helyzetére. A kancellár megértést tanúsítva kijelentette: megengedhetet
len, hogy az egyre jobban a szovjetek befolyása alá kerülő Csehszlovákia integritása 
megmaradjon. Hitler beszámolt még ausztriai tervéről, amelyet röviden csak úgy sum
mázott, hogy „villám" akcióra lesz szükség.83 Miután Beck megbizonyosodott, hogy az 
Anschluss hamarosan bekövetkezik, a beszélgetést a dunai medence térségére terelte. 
A külügyminiszter ugyanis úgy gondolta, hogy kellő időzítéssel Ausztria bekebelezésé
ből akár hasznot is húzhat, igy erősíteni tudja közép-európai befolyását. Beck kifejtette 
Göringnek, hogy a lengyel politika fő célja, hogy visszaszorítsa a kommunista befolyást 
a Kárpátok térségében, egyben biztosította a Führert, hogy ebben a térségben nem tö
rekszik nagyhatalmi politikára, csupán Romániával igyekszik szorosabb kapcsolatot 
fenntartani, amely Lengyelországhoz hasonlóan kommunizmusellenes. Hozzátette, 
mivel Lengyelország igen jó kapcsolatokat ápol Magyarországgal, ezért kötelességének 
érzi, hogy egyben közvetítő szerepet vállaljon a magyar-román kapcsolatok enyhítésé
ben. Örömének adott hangot, hogy Németország szintén szívén viseli azon országoknak 
a sorsát (értsd: Magyarország, Románia, Jugoszlávia), amelyek Lengyelország számára 
sem közömbösek.84 Berlinben Beck jellegzetes ködösítésén azonnal átláttak.85 Rájöttek, 
hogy a lengyel külügyminiszter bármennyire is a németek szája íze szerint fogalmaz, 
mégiscsak magához akarja venni a kezdeményezést Közép-Európában. Arról nem is 
beszélve, hogy a tervezett közép-európai „észak-dél tengely" híre már régóta megér
kezett Németországba is, ami természetesen egyáltalán nem egyezett a németek hosszú 
távú érdekeivel. Hitler, hogy kiugrassza a nyulat a bokorból, arra kérte Becket, marad
jon még pár napot Stojadinovic megérkezéséig, hogy együtt újratárgyalhassák a Közép-
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Európát érintő kérdéseket. Beck ezt visszautasította egyéb elfoglaltságaira hivatkozva, 
de ekkor Berlinben már nagyon jól látták, mi áll a visszautasítás hátterében.

Beck tudta, saját helyzetéből kiindulva, hogy Ausztria annektálása félelemérzetet 
fog kelteni Németország új, nálánál jóval kisebb szomszédaiban. Éppen ezért úgy szá
molt, hogy miután létrejön a közös német-magyar, illetve német-jugoszláv határ, sokkal 
könnyebb lesz rávennie Budapestet és Belgrádot az együttműködésre. Fontos szerepet 
játszhat ebben Olaszország is, amelynek a lengyel külpolitika talán a legnagyobb szere
pet szánta a térségben, és amely az Anschluss-szal, hasonlóan Budapesthez és Belgrád- 
hoz, közvetlenül határos lett a Német Birodalommal. Habár Mussolini Ausztria legfőbb 
szövetségesének számított, és az Anschluss legnagyobb ellenzője volt, a Berlin-Róma 
tengely létrejöttével ez teljesen háttérbe szorult, végül maga Mussolini adta meg a né
meteknek a zöld lámpát Ausztria annektálására. Beck szerint az Ausztria elvesztéséből 
származó presztízsveszteség az olaszokat arra fogja sarkallni, hogy Közép-Európában 
puhatolózzanak tovább új szövetségesek érdekében, mintegy menekülési útvonalat ke
resve arra az esetre, ha a németek túlságosan a fejükre nőnének. Számítása bejött, ugyan
is az Anschluss közeledtével élénkülni látszottak a kapcsolatok. Meg kell jegyezni, hogy 
a közép-európai közös együttműködés jegyében már korábban is volt tapasztalható 
némi hasonlóság Róma és Varsó közt, elsősorban magyar és jugoszláv vonatkozásban. 
Az „észak-dél tengelynek" ugyanis volt egy olasz változata is, amelyik kísértetiesen ha
sonlított a lengyelekéhez. Már 1927-ben létezett, akkor még ötös blokként (Olaszország, 
Jugoszlávia, Magyarország, Ausztria [Pacte á Quatre] + Lengyelország) szerepelt.86 Majd
nem egy évtizedet kellett ahhoz várni, hogy újra napirendre kerüljön, és csakúgy, mint 
Lengyelország esetében, a keleti Locarno tervezete keltette újra életre. A római jegyző
könyvek aláírása további lökést adott az ügynek, miután már csak Jugoszláviára és 
Lengyelországra kellett volna kiterjeszteni, hogy teljessé váljon. Végeredményben az 
olaszok ugyanabból a célból és ugyanazokkal a diplomáciai lépésekkel akarták létre
hozni a blokkot, mint a lengyelek. A cél: függetlenedés a franciáktól -  és részben a né
metektől -  a baráti viszony fenntartása mellett, a kisantant szétzúzása és a vezető szerep 
megszerzése Közép-Európában. Ennek fényében került sor már az 1936. márciusi római 
találkozóra is, ahol Gömbös javaslatára, miszerint a római jegyzőkönyveket ki lehetne 
bővíteni a lengyelekkel, a Duce helyeslőén reagált. Ekkor Varsó is hajlott a csatlakozásra, 
arra számított ugyanis, hogy az etiópiai háborúban meggyengült Olaszország helyett 
később átveheti benne a vezető szerepet. Az olaszok végül is jobban jöttek ki a háború
ból, mint arra Beck számított, mégis a németek felé kezdtek kacsingatni, biztosabb szö
vetségest látva bennük, mint a közép-európai országokban. Ennek ellenére nem adták 
fel közép-európai kapcsolataikat, sőt kiszélesítésüket tűzték ki célul, persze mindvégig 
ügyelve a német kapcsolat prioritására. A Jugoszláviával megkötött szerződés, a magyar 
kapcsolatok (Gömbös halála ellenére) további ápolása, a balti államokhoz való közeledés 
mind-mind a közép-európai olasz aktivitásról tanúskodott.
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Az áttörést a lengyel-olasz kapcsolatokban Beck 1938. március 7-i látogatása hozta. 
Beck nem véletlenül választotta az időpontot, arra számított ugyanis, hogy az Anschluss 
közeledtével -  a veszély nyomása alatt -  könnyebben tud tárgyalni az olaszokkal. (Meg
jegyzendő, hogy Beck a római meghívást már 1936 végén megkapta, de akkor nem tett 
eleget annak, mivel úgy vélte, hogy útja a Népszövetség szemében egyenlő lett volna 
Etiópia annexiójának elismerésével).87 Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy 
ekkora már egyik fél sem engedhette meg magának, hogy akár egy lépést is tegyen a 
németek jóváhagyása nélkül, így a találkozó alkalmával mind Beck, mind pedig Mus
solini, illetve Ciano gondosan ügyelt arra, nehogy akár csak a látszatát is keltsék a né
met érdekek megsértésének. Jellemző, hogy Beck közölte Moltkéval, „sem m ilyen papírt 
a zsebemben Rómába nem  viszek, és onnét sem m ilyen papírt nem  hozok". A megbeszélések 
első napján a Duce nem sok újjal rukkolt elő. Megbeszélték, hogy a Népszövetség ko
moly krízisen megy keresztül, majd biztosította Becket arról, hogy az olasz nép nagy 
rokonszenvvel viseltetik a lengyelek irányába. Beck számára sokkal érdekesebb volt 
a második nap tárgyalása, amit Cianóval folytatott.88 Ekkor az olasz külügyminiszter 
felvázolta Beck előtt az olasz külpolitika koncepcióit. Ezek alapját az a tény képezte, 
hogy Olaszország, tartva magát a Berlin-Róma tengelyhez, semmi olyan lépést nem 
tesz, ami ezzel a politikával ellenkeznék. Mindazonáltal lát lehetőséget a lengyel-olasz 
kapcsolatok elmélyítésére, sőt kívánatosnak tartja azt. A két ország közötti kapcsolatok 
elmélyítéséhez a Róma-Belgrád-Budapest-Varsó tengely kiépítésén keresztül vezet az 
út.89 Ciano hasonlóan nyilatkozott Villám nak (magyar követ) is pár nappal a lengyel kül
ügyminiszter látogatása előtt, akinek kifejtette, Olaszország nem mondott le a németek 
barátságáról. Ezt azonban csak úgy lehet biztosítani és tartóssá tenni, ha Olaszország 
és a hozzá közel álló államok egy tengelyt alkotnak, amely Rómából kiindulva Belg- 
rádon és Budapesten keresztül Varsóig vezetne. Románia és Ausztria ebben már nem 
szerepelnének. Ciano hozzátette, hogy Magyarország Csehszlovákia felosztása után 
közös határt kap Lengyelországgal, amivel bezárul a tengely. A két ország már amúgy 
is szoros kapcsolatban áll egymással s ez meg fogja könnyíteni az együttműködést.90 
Ciano kijelentésének tudatában Kánya Beck megérkezéséhez időzítve rendkívüli köve
tet küldött Rómába Szegedy-M aszák A ladár személyében, aki a következőképp emlékszik 
vissza a történtekre: „ A zt hiszem , Becknek szóló levelet vittem  a horizontális tengely, az olasz, 
jugoszláv, magyar, lengyel tömb kérdéséről, amelyet az A nschluss irányába m utató  fe jlem ények  
újból időszerűvé te tte k .,."9:

Az olasz-lengyel találkozó végül92 -  Beck Moltkénak tett ígéretéhez híven -  semmilyen 
konkrét eredményt nem hozott. Megegyeztek a két ország közötti kapcsolatok elmélyí
tésének fontosságában, és nagy reményekkel néztek a közös közép-európai együttmű
ködés felé. A találkozó mégis elérte célját. Sikerült ugyanis hallatni a hangjukat az euró
pai sajtóban, s ami ennél is fontosabb, egyben felhívták Budapest és Belgrád figyelmét a 
megegyezés sürgősségére. Említést érdemlő mozzanata a találkozónak, hogy a Rómából
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távozó Becket Ciánon kívül a magyar és a jugoszláv követ is kikísérte a vasútállomásra.93 
A jugoszláv sajtó Beck római vizitjét, mint „a barátunk látogatása a barátunknál" jellemezte.

A márciusi találkozót, Beck várakozásával ellentétben, nem követte további komolyabb 
olasz tevékenység a blokk ügyében. Meg kell jegyezni, hogy az olaszoknak az adott politi
kai helyzetben megfelelt a német szövetség. A közép-európai tengelyt kizárólag mint má
sodlagos lehetőséget tartották fenn, éppen ezért a Berlin-Róma tengely létrejöttével külö
nösebb hangsúlyt már nem fektettek rá. A külügyminiszter türelmetlenkedését megelőzve, 
nem sokkal találkozójuk után, Ciano közölte, hogy „a horizontális tengely kellő elővigyázatos
sággal és lassan építendő ki''.94 Ezzel az olasz kezdeményezés lényegében ki is merült. Habár 
továbbra is sürgették a jugoszláv-magyar megegyezést, de ezzel semmi újat nem hoztak a 
történések eddigi menetébe. Említést talán csak a júniusi 21-22-i, Stojadinovic és Ciano köz
ti velencei találkozó érdemel. Erre azért került sor, mert Mussolini biztosan maga mögött 
akarta tudni Belgrádot az egyre növekvő balkáni német befolyással szemben. A tárgyalá
sok után Kobylanski -  belgrádi információi alapján -  közölte Horyval, hogy Stojadinovic 
örömmel látná, ha a magyar-jugoszláv megegyezést a bledi kisantant-konferencia előtt 
meg lehetne kötni, s ezzel a fa it accomplival ülhessenek le a tárgyalóasztalhoz.95 Kánya ezt 
követően Rómába látogatott, hogy meggyőződjön az állítás őszinteségéről. Ciano elmondta 
neki, hogy négy kérdést fog Belgrádhoz intézni: 1. Óhajtja-e a jó viszonyt Magyarország
gal? 2. Óhajtja-e az Olaszországgal és Magyarországgal való együttműködést? (Amennyi
ben igen, tárgyalni lehet az ügyben, hogy Jugoszlávia foglalja el a római jegyzőkönyvekben 
a megszűnt Ausztria helyét.) 3. Hajlandó-e Magyarországgal szemben fegyveres konfliktus 
esetén semleges maradni? 4. Érdekében tartja-e Magyarország megerősödését és területi 
gyarapodását? (Természetesen pusztán Csehszlovákia rovására).96

Ezt követően a követi jelentések tömege számol be arról, hogy Ciano vagy Beck újra 
és újra szorgalmazta Kányánál vagy Stojadinovicnál a megegyezést. A két ország közti 
antagonizmus azonban csak nem akart változni. Mind Budapesten, mind pedig Belg- 
rádban megvolt a szándék a békülésre, de ekkor már Németországtól várták azt, amit 
Lengyelország és Olaszország kínált.

A csehszlovák válság és a szlovák kérdés

A  német-lengyel megnemtámadási szerződés aláírásának és később a csehszlovák-szov
jet segítségnyújtási egyezménynek97 egyenes következménye lett a lengyel-csehszlovák 
viszony romlása, amihez még hozzájárultak a két ország közti ideológiai különbségek. 
Habár Franciaország mindent megtett annak érdekében, hogy két keleti szövetségesét 
kibékítse,98 arra szinte semmi esély nem volt. A Pilsudski-féle rezsim Csehszlovákia te
kintetében teljesen átvette a náci ideológiát, és nyíltan megkérdőjelezte annak létjogosult
ságát. A Barthou által kezdeményezett keleti Locarno terve a kialakult helyzetet csak tovább
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rontotta, mivel itt megint csak ellenséges táborban foglaltak helyet. Míg Csehszlovákia 
Moszkvában látta jövőjének biztosítékát, addig Varsó pont a kommunista veszélyre hívta 
fel a figyelmet. A két ország közti antagonizmust mindinkább fokozták a német agitációk 
Csehszlovákia ellen, amiből Varsó is kivette a részét. A német propagandából kiindulva 
Csehszlovákia jövőbeli szétesésének a tényét a lengyel politikai körök olyannyira nyilván
valónak tekintették, hogy 1934 őszén Pilsudski hadgyakorlatot rendezett Csehszlovákia 
határán, fürkészve a katonai lehetőségeket Szilézia elfoglalására, ha eljön a pillanat."

Csehszlovákia szétdarabolásának német terve teljesen megegyezett a lengyelek közép
európai terveivel. Varsót ugyanis pont egy olyan ojszág vágta el az észak-dél tengelyen 
elhelyezkedő, reménybeli szövetségeseitől, amelynek felvétele a tengely államai közé ide
ológiájából és szövetségi rendszeréből kiindulva teljesen lehetetlennek mutatkozott. Kö
vetkezésképp meg kell, hogy szűnjön, amennyiben Varsó érvényre akarja juttatni terveit. 
E tekintetben Varsó koncepciója a következő volt: 1. Kihasználva a német agressziót, terü
leti követelésekkel lép fel Prágával szemben. Ez a terület Teschen (Cieszyn) vidéke lenne, 
ahol a lengyel kisebbség aránya igen magas. Ezzel egyben hozzájárulna Csehszlovákia 
megszűnéséhez. 2. A megszűnő Csehszlovákia keleti részén létrehoznának egy szlovák 
ütközőállamot lengyel ellenőrzés alatt. Ez hídként szolgálna a tengely déli országaihoz. 3. 
Az erről is leválasztott Kárpát-Ukrajna Magyarországhoz kerülne, így létrejönne az áhított 
lengyel-magyar határ, ami még jobban megerősítené az észak-dél tengelyt. Berlin azonban 
egyáltalán nem várt Varsótól ekkora „önfeláldozást". Megelégedett volna azzal, ha Varsó 
biztosítja Berlint a semlegességéről, és nem avatkozik be a csehszlovák kérdésbe. Varsó 
ennek ellenére már 1934 folyamán komoly kampányba kezdett Csehszlovákia ellen.

Első lépésként a Gazeta Polska (kormányhű lap) számos, a Csehszlovákiában élő len
gyel kisebbség rossz soráról szóló cikkek közölt100 különböző részletkérdéseket kiemel
ve, hangsúlyozva ezzel is az ott élő lengyelek tarthatatlan helyzetét, és mintegy kilátás
ba helyezve a lengyel beavatkozást, amennyiben a prágai kormány nem tesz valamit a 
kisebbség helyzetének javítása érdekében. A Gazeta Polska március 15-i száma például 
megemlíti Stanislaw  Kaszycki, a katowicei rádió szerkesztőjének letartóztatását csehszlo
vák területen, azt azonban már nem tudni, hogy a letartóztatásra miért és milyen körül
mények között került sor.101 Mindenesetre az ügy „jól jött" a lengyel sajtónak. A lengyel 
sajtókampány 1935-re olyan szinten állandósult, és sok esetben annyira éles hangot ütött 
meg, hogy még maga Moltke is csodálkozásának adott hangot. Meg is jegyezte, hogy 
„ilyen tem pót csak fin isben  szabad lovagolni."102

1935. december 18-án -  Masaryk halála után -  Eduard Benest választották 
Csehszlovákia köztársasági elnökévé. Ezzel a lépéssel még az addig a csehszlovák
lengyel megegyezésben reménykedők illúziói is elszálltak, Beck ugyanis egyik legfőbb 
ellenségének tekintette az új csehszlovák elnököt, s ez fordítva is elmondható volt. A ki
alakult helyzet meghatározta a következő évek eseményeit lengyel, illetve csehszlovák 
vonatkozásban. Habár 1936 némi enyhülést hozott a két állam viszonyában, az csak a
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lengyel belpolitikai helyzet megváltozásának volt köszönhető, ahol Beck helyzete át
menetileg meggyöngült.103 Csehszlovákia azonban így is egyre jobban elszigetelődött. 
A Rajna-vidék megszállása után egyértelmű volt, hogy nem számíthat tovább arra a 
Franciaországra, amelyik még saját határait sem képes megvédeni. De az eddig szilárd 
alapokon álló kisantant is megtörni látszott, és egyre nyilvánvalóbb volt, hogy sem Ro
mánia, sem pedig Jugoszlávia segítségére nem számíthat.

Az Anschluss bekövetkeztével Csehszlovákia sorsa is megpecsételődött. A lengyel 
politika pedig -  a németek sugalmazására -  újra aktivizálódott, hogy minél nagyob
bat markolhasson déli szomszédjából a megfelelő pillanatban. Habár a hivatalos pro
paganda mindvégig a Teschen vidékén élő kisebbség nevében lépett fel, és a terület 
visszaszerzését tűzte ki elsődleges céljául, az észak-dél tengely szempontjából Szlová
kia leválasztása és a magyar-lengyel határ létrejötte sokkal fontosabb feladatnak szá
mított. Ennek érdekében Beck igyekezett kihasználni a szlovák autonóm törekvéseket, 
megígérve mindenféle segítséget, csakhogy a későbbiekben Szlovákiát felhasználhassa 
saját politikai céljai megvalósítására.

A kapcsolatok felvétele a szlovák autonomistákkal már 1933-1934 fordulóján meg
kezdődött. Ekkor azonban a lengyel vezetésnek még nem volt konkrét koncepciója Szlo
vákiát illetően. Anyagi és egyéb támogatásaiknak, illetve a kapcsolatok keresésének 
egyetlen célja a csehszlovák állam integritásának gyengítése volt. A kapcsolatok csak 
1937 második felében vettek nagyobb lendületet, amikor Kazim ierz Papée prágai lengyel 
követ megbízást kap Becktől, hogy dolgozzon ki egy átfogó tervet Csehszlovákia bel
ső meggyengítésére és a szlovák szeparatizmus felkarolására. Papée az év októberére 
készíti el tervezetét. Ebben kifejti, hogy az adott helyzetben a szlovákoknál meglehe
tősen nehéz lesz komoly eredményeket felmutatni azok bizalmatlansága miatt a varsói 
kormány irányába. A bizalmatlanság Varsó ismételt kétarcúságának volt köszönhető. 
Míg egyik oldalon biztosították a szlovákokat teljes odaadásáról, addig a másik oldalon 
a szlovák érdekekkel ellentétes területi ígéreteket tett Budapestnek, nehogy elveszítse 
Magyarországot a vertikális tengely szempontjából. Papée a negatívumok ellenére látott 
esélyt a szlovák-lengyel érdekek közelebb hozására. Ezt szerinte a leghatékonyabban 
a polonofil eszmék széles körű terjesztésével és a csehellenes propaganda fokozásával 
lehet elérni. További lehetőségek a lengyel kormány számára elsősorban kulturális jel
legűek lehetnének, mint a szlovák nyelv, kultúra és irodalom támogatása és szlovák 
jellegének kihangsúlyozása. Nem utolsósorban pedig a szlovák és lengyel egyházi 
kapcsolatok elmélyítése.104 Látható tehát, hogy meglehetősen átfogó program készült, 
ami mindent megmozgatott, csakhogy a jövőben Szlovákia a lengyel érdekeket képvi
selhesse. A tervezet gyakorlatba való átültetésével W aclaw Lacinskit bízták meg, aki a 
pozsonyi konzulátus vezetője volt. A jelentős anyagi támogatások, amelyeket a konzu
látus Varsótól kapott, és Lacinski elszántsága beindította a lengyel projektet. Mégsem tu
dott kellő eredményeket felmutatni. A pozsonyi konzul nem sokkal később arra panasz
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kodott, hogy a szlovákok nem eléggé aktívak, nem szívesen vesznek részt a kulturális 
és egyéb programokban. Lacinski szerint ennek a csehek megtorló akcióitól való félelem 
az oka.105 Erről azonban szó sem volt. Sokkal inkább az általuk addigra már jól ismert 
lengyel Janus-arcúságtól féltek, amit Varsó a magyarok irányában is folytatott.

A lengyel diplomácia, tanulva addigi hibáiból, új megoldást keresett nézetei terjesztésé
re. Az új megoldás kulcsa az A nto n  H linka  vezette Néppárt, azon belül is a polonofil Karol 
Sidor (a párt Slovak című lapjának a főszerkesztője) volt. Beckék úgy gondolták, amennyi
ben a polonofil eszméket szlovákok hirdetik, ráadásul azok a szlovákok, akik a legnagyobb 
népszerűségnek örvendenek hazájukban, akkor az biztosan táptalajra talál. Arról nem is 
beszélve, hogy 1935-től a Hlinka-féle Néppárt már szoros összekötetésben volt a Henlein- 
féle Szudétanémet Párttal, tehát így az még kézenfekvőbb volt a lengyelek számára.

1937. augusztus 15-én a lengyel külügyminisztérium meghívására Hlinka Sidorral 
együtt Lengyelországba utazott. Itt Hlinkát a Lengyel Újjászületés Nagy Szalagjával 
(Wielka Wstega O rdern Polonia Restituta) tüntették ki,106 amelyet eddig csak elnökök vagy 
kormányfők kaphattak meg. Természetesen ez a kitüntetés szerves része volt a lengyel 
propagandának. Dokumentumok hiányában sajnos nem tudni, hogy a látogatás alkal
mával folytak-e egyáltalán megbeszélések Hlinka és Beck közt, mindenesetre kijelenthet
jük, hogy az eddigi feszélyezett viszony a szlovák és a lengyel vezetés között szívélyesebb 
formát öltött. Az így kialakult helyzet sem tartott azonban sokáig. 1938. augusztus 14-én 
Hlinka meghalt, helyét az erősen germanofil Józef Tiso vette át, Sidor pedig háttérbe szo
rult. A belső változások következményeként a lengyel kapcsolatok egyre inkább megla
zultak, míg végül szinte teljesen megszűntek. Tiso nem bízott a lengyelekben, meg volt 
győződve ugyanis arról, hogy összejátszanak a magyarokkal, és félt attól, hogy északi 
szomszédjaik esetleg kijátsszák őket Budapestnek. Félelme nem volt alaptalan, 1938 feb
ruárjában ugyanis Horthy és Kánya a lengyel kormány meghívására Varsóba érkezett. 
A megbeszélések tartalmát nem tudjuk biztosan, valószínűleg Szlovákia jövőjéről és a 
vertikális tengelyről esett szó, mindenesetre a szlovák-lengyel kapcsolatokra nem vetett 
jó fényt ez a meghívás akkor, mikor Varsó éppen a pozsonyi szálak megerősítésén fára
dozott. A megbeszélések tartalmára következtetni lehet viszont Andorka és Stachiewicz 
tábornok későbbi, júniusi találkozójából, ahol a tábornok, Beck szavait tolmácsolva kije
lentette, hogy a volt magyar felvidéki területeket két egymástól különálló zónára osztják. 
Az egyik a Ruténföld lenne, ami a lengyeleket semmilyen vonatkozásban nem érdekli, 
legfeljebb annyiban, hogy itt látják legkönnyebben megvalósíthatónak a lengyel-magyar 
közös határt, melyet annyira kívánatosnak tartanak. A másik zóna a „tótok" lakta terület 
lenne. Itt a tábornok szerint a szlovákok akarata kell hogy érvényesüljön.107 Andorka ezt 
követően Horyval és Kobylanskival folytatott eszmecserét, ahol Kobylanski ismét kifej
tette, hogy Lengyelország törekvéseinek végcélja az észak-dél biztonsági öv kialakítása, 
amely szerinte Norvégiától kezdve Rómáig szinte teljes, kivéve Csehszlovákiát, amely 
ilyen formán el kell hogy tűnjön a térképről. Szerinte meg kell hogy maradjon egy tiszta
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cseh-morva állam (sic!), amely beilleszkedhetne az általuk elképzelt biztonsági övezet
be. Megemlítette azt is, hogy a lengyel politika minden erejével törekszik arra, hogy a 
szlovákokat a magyar megoldás felé irányítsa.108 E dokumentum fényében nem csoda 
a szlovákok bizalmatlansága, és az sem, hogy -  részben a lengyel hozzáállás hatására 
-  egyre inkább a németek bizalmát kezdik el keresni. 1938-ban ugyanis már a németek 
közép-európai hatalmi törekvései annyira szembetűnők voltak, hogy a szlovák politi
kusok jobbnak látták Varsó helyett Berlinben keresni pártfogóikat. Az intenzív kapcso
latok eredményeként Szlovákia hamarosan német hegemónia alatt találta magát, amivel 
szemben Varsó aligha tehetett valamit. Lengyelország tehát kénytelen volt feladni azt a 
tervét, hogy Szlovákiából egy lengyel fennhatóság alatt álló ütközőállamot hoz létre a 
horizontális tengelyen. De ami még ennél is fájdalmasabb volt a lengyel politika számára, 
Németország éket vert a tengelybe, amit megkerülni aligha lehetett.109

Összegzés

Lengyelország tehát elveszítette azt a mozgásteret, amelynek a vertikális tengelyben oly 
nagy szerepet szánt, és amely hídként szolgált volna a délebbi államok felé. Varsó egy
re jobban megértette, hogy a lengyel politikának nincs esélye tervei megvalósítására 
az egyre erősödő német befolyással szemben. így vesztette el először Romániát, majd 
Jugoszláviát és Olaszországot, végül pedig Magyarországot is terveinek megvalósítása 
szempontjából.

A Balti-tengert a Fekete- és Adriai-tengerrel összekötő tengely terve eleve nem sok 
sikerrel kecsegtetett, Beck mégis szinte megszállottként akarta megvalósítani. A lengyel 
külügyminisztert elkeserítette, hogy egy ekkora európai ország, mint Lengyelország, 
eltörpül a nyugati hatalmak mellett, holott aktív politikát folytat a Népszövetségen be
lül, és geopolitikai helyzetétől fogva kulcsszerepet játszhatna Kelet- és Nyugat-Európa 
között. A nyugati hatalmak ennek ellenére „másodrendűnek" tekintik, ami abban jut 
kifejezésre, hogy semmilyen nagyszabású európai rendezési egyezményhez sem hívják 
meg. „Elmegy mellette" Locarno, a négyhatalmi egyezmény, végül pedig a müncheni 
egyezmény is, Lengyelországot pedig meg sem említik, ami által egyre kiszolgáltatot
tabb helyzetbe kerül más közép-európai országokhoz hasonlóan. Beck ezt a kiszolgálta
tottságot azzal próbálta ellensúlyozni, hogy a nagyhatalmi ambíciók köntösébe bújtatott 
újjárendezési tervvel állt elő Közép-Európát illetően. Arra számított, hogy az itt található 
kisállamok a Lengyelországéhoz hasonló csalódottságuktól indítva sorra védőszárnyai 
alá bújnak. Ezáltal a megerősödő Lengyelország eséllyel vehetné fel a versenyt a nagy
hatalmakkal. Más részről az így létrejövő vertikális tengely egyben komoly defenzív 
erőt képviselne az egyre jobban megerősödő Németországgal szemben, és a „cordon 
sanitaire"-hez hasonló biztonsági feladatot töltene be keleten, a bolsevik Szovjetunióval
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szemben. A nyugati hatalmak közül ezzel a tervvel csak Nagy-Britannia értett egyet 
-  Eden szerint egy ilyen „semleges terület" fontos feladatot teljesíthet -  de távol állt attól, 
hogy ez ügyben bármilyen érdemi lépést is tegyen. Beck ismét egyedül maradt tehát a 
nagyhatalmakkal szemben, de ez esetben épp erre számított, így az általa megálmodott 
szövetségben Lengyelország lehetett volna az egyetlen nagyhatalom.

Több tényezővel nem számolt azonban. Nem mérte fel kellően a kisantant és Magyar- 
ország közti kibékíthetetlen ellentétet, amelyet elsősorban az irredentizmus gerjesztett. 
Ugyanígy nem mérte fel Németország befolyásának növekedését a közép-európai tér
ségben. Legjobb példa erre talán Jugoszlávia, amely mire már bólintott volna a lengyel 
elképzelésekre, szinte teljesen Hitler befolyása alá került. Végül pedig túlbecsülte saját 
szerepét és lehetőségeit. Lengyelország ugyanis gazdasági szempontból meglehetősen 
erőtlen volt, emellett társadalmi és nemzetiségi problémák is terhelték, a Pilsudski halá
la után bekövetkező hatalmi harcokról nem is beszélve. Ezek után nem meglepő, hogy a 
közép-európai kisállamok Lengyelországgal szemben a gazdaságilag és katonailag sok
kal erősebb Németországban keresték partnerüket, vagy legalábbis nem tudták megke
rülni a német szövetségi rendszert. A viszonylag jelentéktelen lengyel politikai és gaz
dasági érdekeket a Duna-medencében kénytelenek voltak alávetni a német befolyásnak, 
pláne akkor, mikor m ár Olaszország is a német érdekszférába tartozott. Lengyelország 
végül kénytelen volt lemondani minden nagyhatalmi ambíciójáról, ráadásul abban a 
pillanatban, amikor már saját léte volt a tét.
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Polish Foreign Policy in the 1930s

The idea of a cooperation among the Central and East European countries is not new; 
there existed plans to integrate the region even in the 19th century as well. The birth 
of the German Empire, the breakup of the Austro-Hungarian Monarchy, and the bor
der changes after the First World War created an absolutely new geopolitical situation, 
which brought these ideas into the limelight again. The newly established Central Euro
pean small states found themselves in an exposed position. The small states, squeezed 
between the German and the Soviet empires, rightly assumed that the growth of these 
two powers could only be realized at their own expense. Given this fact, the leading 
politicians of the successor states tried to join or create alliances for the sake of the future 
and the security of their countries which might guarantee the security of the region.

The study discusses in details one of these attempts, namely, Polish Foreign Minister 
Josef Beck's Central Europe concept, which came to be known as Intermarium. The con
cept is one of the foreign political doctrines which visualized a 'Third Europe'. The idea 
would have provided for a north-south axis, that is, such an alliance in Central Europe 
which would have empowered the small states of the region to counterbalance the great 
power agression by the bolshevik Soviet Union in the east and Nazi Germany in the 
west. The plan aimed at eliminating the weakness of the small states int he face of these 
pressures, while it also endeavored to utilize the current power relations. The weakness 
of the idea was most manifest in the fact that it did not take into account the divergent 
interests of the small states.

The primary goal of Beck's plan was to provide for approriate diplomatic and inter
national background for the maintenance of Poland's revived independence and, at the 
same time, to lift Poland a regional power in Central Europe. The Polish foreign minister 
was convinced that it was only the fulfillment of these two goals that could provide the 
necessary guarantee for Poland's survival in the long run.

Die Wege der polnischen Außenpolitik in den 1930er Jahren

Der Gedanke von der Solidarität der mittelosteuropäischen Kleinstaaten ist nicht neuen 
Ursprungs, bereits im 19. Jahrhundert gab es Vorstellungen in Bezug auf die Integration 
dieses Raumes. Durch die Entstehung des Deutschen Reiches, den Zerfall der Öster
reichisch-Ungarischen Monarchie sowie durch die Grenzmodifizierungen von Versail
les wurde eine ganz neue geopolitische Lage geschaffen, durch die diese Bestrebungen
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nodi mehr in den Vordergrund gerückt wurden. Infolge der so entstandenen Situation 
gerieten die neu entstandenen mitteleuropäischen Kleinstaaten in eine ausgelieferte 
Lage. Die zwischen das Deutsche und das Sowjetische Reich geratenen Kleinstaaten 
konnten mit Recht annehmen, dass die Zunahme des Appetits der beiden Mächte, ihre 
Großmachtbestrebungen nur auf ihre Kosten erfolgen konnten. In der Zeit zwischen 
den beiden Weltkriegen versuchten die führenden Politiker der Nachfolgestaaten der 
Monarchie, diese bedrohte Lage vor Augen haltend, sich im Interesse der Zukunft und 
der Sicherheit ihrer Länder solchen Bündnissystemen anzuschließen, bzw. solche Bünd
nissysteme zu schaffen, die die Sicherheit dieses Raumes sichern.

Vorliegende Arbeit bearbeitet eine dieser Bemühungen, die unter der Bezeichnung 
„Intermarium" bekannt gewordene Mitteleuropa-Konzeption, bzw. die darauf abzie
lenden diplomatischen Bestrebungen des polnischen Außenministers Jozef Beck. Diese 
Vorstellung reiht sich an jene außenpolitischen Doktrinen an, von denen die Möglichkeit 
eines „Dritten Europas" aufgeworfen wird. Die Konzeption zielt auf eine Nord-Süd- 
Achse, d. h. auf die Gründung eines Bündnissystems in Mitteleuropa ab, das die Klein
staaten des Raumes geeignet machen könnte, den Druck der Großmächte auszugleichen, 
der aus östlicher Richtung von der Aggression der bolschewistischen Sowjetunion, aus 
westlicher Richtung von der des nazistischen Deutschlands für sie bedeutet wird. Die 
Vorstellung zielt auf die Eliminierung der kleinstaatlichen Ausgeliefertheit ab, während 
sie die Möglichkeiten, die von der aktuellen politischen Mächtekonstellation geboten 
werden, bzw. fallweise die kleinen Nebensächlichkeiten zu nutzen versucht. Die Schwä
che der Vorstellung äußert sich vor allem darin, dass sie in Wirklichkeit nicht mit der in 
die entgegen gesetzte Richtung wirkenden Kraft der vielerlei kleinstaatlichen Interessen 
rechnet, die darüber hinaus nur eine engen Spielraum hatten.

Das primäre Ziel des Planes von Beck ist, zur Aufrechterhaltung der neu erworbenen 
Unabhängigkeit Polens den entsprechenden diplomatischen und völkerrechtlichen poli
tischen Freiraum zu sichern bzw. Polen im mitteleuropäischen Raum zu einem Mächte
faktor zu erheben. Der Überzeugung des polnischen Außenminister nach kann nämlich 
nur die Realisierung dieser beiden Zielsetzungen die entsprechende Garantie für das 
Fortbestehen Polens für eine längere Zeit sichern.
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