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Veress Géza:

MAGYARORSZÁG ÉS A LENGYEL HÁBORÚ 1939-BEN

A függetlenségét, területeinek újraegyesítését nehéz politikai, diplomáciai és fegy
veres küzdelemmel megvalósító Lengyelország volt az egyetlen kelet-közép-európai 
állam a két világháború között, amely iránt a magyar közvélemény és az uralkodó 
rendszer hivatalos politikája is a legnagyobb megértést, fenntartás nélküli rokonszen- 
vet, barátságot, sőt együttműködési készséget is mutatott. A két nemzet közötti kivéte
les és kölcsönös vonzódás a sok évszázados közös múltban fejlődött s jellemzően az 
egymásrautaltság, értékes kapcsolatok és viszonzott segítség történeti hagyományában 
gyökerezik. Ezt erősítette, gazdagította a közelmúlt is. Utalhatunk azokra a nyilvánvaló 
hasonlóságokra, amelyek a két ország független államiságának megteremtésében, tár
sadalmi, hatalmi rendszerében, vagy ha nem is azonos módon, de mindkettőnek az 
osztrák, német, illetve a cári-, majd szovjet-orosz birodalomtól való fenyegetettségében 
mutatkoztak. A két nemzet helyzetében, törekvéseiben azonban voltak jelentős különb
ségek is. A párizsi békekonferencia döntései Lengyelország függetlenségét, újraegye
sítését segítették elő, ezzel szemben a történeti Magyarország és a magyarság 
szétdarabolását eredményezték. A lengyelek az új területi-hatalmi rend fenntartásában, 
a magyarok viszont megváltoztatásában voltak érdekeltek. Lengyelország a győztes 
hatalmakra támaszkodhatott, Magyarország nagyfokú elszigeteltségben, szomszédai 
(kisantant) ellenséges szorító gyűrűjében vergődött. Mindez azonban nem érintette, 
nem zavarta a hagyományos magyar-lengyel viszonyt, az együttműködést sem.

Közép- és Délkelet-Európa kisállamainak viszonylagos önállósága, mozgásszabad
sága az 1930-as évek közepétől, az európai hatalmi viszonyok átalakulásával, elsősor
ban a hitleri Németország gazdasági, katonai túlsúlya és expanziója következtében 
mind korlátozottabbá, gyakorlatilag kényszerpályává változott.1 A német hegemóniát, 
melyet a nyugati hatalmak sem tudtak ellensúlyozni, az 1939-es német-szovjet meg
egyezés is elősegítette. A térség kis országai vagy kényszerűen alkalmazkodtak, illesz
kedtek az új nagyhatalmi törekvéshez, vagy addigi önállóságukhoz ragaszkodva, azt 
védelmezve az agresszió áldozatává váltak.

Magyarország és Lengyelország már említett eltérő helyzete, érdeke folytán eltérő 
utat járt. Magyarország gazdasági feleslege krónikus értékesítési gondjainak megoldá
sán túl, mindenekelőtt legfőbb törekvéséhez, a Párizs környéki békével elszakított több 
mint 3 milliós magyarság visszaszerzéséhez remélt szövetségest Németországban, 
melyhez önmagában semmilyen esélye sem volt. Az európai hatalmi-területi rend 
megváltoztatására s keleti „életteré”-nek meghódítására irányuló német politika azon
ban nemcsak Lengyelországot veszélyeztette létében, hanem Magyarországot is. A 
rendszer fenntartásához s revíziós céljai megvalósításához ragaszkodó magyar uralko
dó körök is szorongó aggodalommal figyelték az anschluss és a müncheni paktum után 
közvetlen szomszédságunkban felvonuló Harmadik Birodalom nyomasztó hatalmát, 
gazdasági, politikai expanzióját, valamint a gyorsan növekvő hazai németbarát jobbol
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dalban fenyegető „ötödik hadoszlop”-ot. Mind nyilvávalóbbá vált ugyanis, hogy a 
német törekvések függvényévé változtatandó Magyarországot a német gazdaság nyers
anyag- és élelmiszer bázisának s hadserege felvonulási területének tekintik.

A gazdasági, politikai alárendelődés, a belpolitikai jobbratolódás és behódolás 
feltartóztatására került a kormány élére 1939 februárjában a nyugati orientációjú, a 
konzervatív és liberális ellenzéki irányzatoktól is támogatott Teleki Pál gróf. A nemzeti 
célok megvalósítását és az egyoldalú német függés, kiszolgáltatottság ellensúlyozását 
az utóbbiban még inkább érdekelt baráti Lengyelországgal való együttműködésben 
kereste, amely a magyar revíziós törekvések iránt is megértó volt. Pártfogolta Magyar- 
országot a Romániával folyó, az ottani magyarság sorsával összefüggő kiélezett küz
delemben. „A lengyel kormány diplomáciailag és sajtóban messzemenőleg támogatta 
Magyarország jogos igényeit, román szövetségesét nemegyszer mérsékletre intette, 
amikor az Magyarországgal szemben kellemetlenkedett, és ez annyira ment, hogy a 
csehszlovák krízis legélesebb pillanataiban Beck külügyminiszter figyelmeztette a 
román kormányt, hogy ha Magyarországot hátbatámadná, lengyel csapatok ellenállá
sával is kellene számolnia” -  írta erről az ország külpolitikai helyzetéről és törekvései
ről készített feljegyzésében 1939 áprilisában a magyar külügyminiszter - . „Beck 
legutolsó londoni látogatása alkalmával, amikor az angol kormány arra kérte fel, hogy 
Románia területi sérthetetlenségét Lengyelország garantálja, ezt visszautasította azzal 
az indoklással, hogy ismerik azokat az igazságtalanságokat, amelyek Magyarországot 
érték a trianoni békeszerződés által, ismerik Magyarország jogos igényeit... és nem 
egyeztethetné össze magyarbarát politikájával a magyar érdekeknek ilyen hátbatáma
dását”.2 A két kormány az együttes akciókat is vállalta, és -  mint ismeretes -  közösen 
lépett fel Csehszlovákiával szemben is. A közvetlen cél a közös lengyel-magyar határ 
megvalósítása volt, amely elősegíthette az együttműködést Németország és a Szovjet
unió hatalmi törekvéseivel szemben is. Amikor Németország 1939 márciusában a 
csehszlovák államot megsemmisítette, s ebben a helyzetben Magyarország visszafog
lalta Kárpátalját és a szlovákoktól az Ung-völgy nyugati részét, Lengyelország abban 
volt érdekelt -  ezt ismételten szorgalmazta is - ,  hogy Szlovákia Magyarországhoz 
kerüljön, és az így megvalósuló közös határ az Északi Kárpátok egészére terjedjen ki. 
„A Vk-ban (a lengyel vezérkarban) többször szóvá tették, hogy mennyire nehéz hely
zetbe került a Grodnotól Przemysl-ig a németektől átkarolt Lengyelország, amiért 
nagyon örülnének, ha a Rzeszov, Sandomierz körletbe telepített hadiipari vidék kapuja, 
a Duklai hágó a szlovákoktól magyar birtokba kerülne” -  jelentette a varsói magyar 
katonai attasé.3 „Szlovenszkói előretörésünket legnagyobb rokonszenvvel kísérik. En
nek alátámasztására távolabbi körzetben csapatösszevonást eszközöltek. Azonban igé
nyeinket szlovákokkal szemben keveslik. Értesülésük szerint egész Eperjes környéke 
hozzánk akar csatlakozni” — táviratozta a varsói magyar követ 1939. március 30-án; és 
hozzátette —a „lengyel kormány érdeklődésének homlokterében Magyarország áll. Úgy 
Beck külügyminiszter, mint köztársasági elnök, tábornagy és miniszterelnök egyaránt 
erős Magyarországot kívánnak. Minden szempontot ennek alárendelnek.”4 „...kaptunk 
bizonyos biztosítékokat arra az esetre is (Lengyelországtól), ha a sokkal jobban felfegy
verzett csehszlovák hadsereggel kellene megmérkőznünk. Kárpátalja birtokbavétele 
idején is minden tekintetben kezünkre jártak, egyes műtárgyak szétrombolását a lengyel 
határ közelében ők akadályozták meg, a visszavonuló csehszlovák hadsereg elől mene
külő lakosságot ők vették védelmükbe” -  olvasható az előbb idézett magyar külügymi
niszteri feljegyzésben. Mindez érthető, mivel Lengyelország bizton számíthatott arra,
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hogy a várhatóan kiéleződő és háborúhoz vezető konfliktusban a magyar határról nem 
fogja veszély fenyegetni. Németország azonban Szlovákiát „önállósította” —valójában 
saját katonai és rendőri ellenőrzése alá rendelte -  s az alig fél év múlva indított 
háborújában ezt a területet használta fel Lengyelország déli átkaroló támadására.

A magyar-lengyel barátságon és érdekközösségen alapuló együttműködés -  mely 
egyébként az adott körülmények között formális szövetséggé nem fejlődhetett-végül 
is nem vezetett, nem is vezethetett eredményre. Lengyelország saját erejébe, valamint 
az angol, francia garanciába és támogatásba bízva, fegyveresen állt ellen a német 
agressziónak. Az egyértelmű lengyel állásfoglalással szemben viszont a magyar kor
mány magatartásában egyfajta kettősség érvényesült. Részben újabb politikai és gaz
dasági engedményekkel, a tengelyhatalmak iránti lojalitásának hangoztatásával remélte 
szuverénitása megőrzését és a romániai magyarság visszaszerzését is. A lengyel-német 
háború azonban rendkívül nehéz és felemás helyzet elé állította, melytől el kellett 
határolnia magát. Erre kötelezte a hagyományos és a széles közvéleményben élő lengyel 
barátság, de távolabbi érdeke is. A Teleki-kormányt és az általa képviselt vezető köröket 
is az a meggyőződés vezette, hogy a lengyel-német konfliktus nem lokalizálható, az 
USA által támogatott Anglia és Franciaország beavatkozásával új, hosszantartó világ
háborúvá szélesedik, mely végül Németország vereségével vagy nagyfokú meggyen
gülésével végződhet. Magyarország tehát nem keveredhet háborúba a tengelyhatalmak 
szövetségeseként a nyugati hatalmakkal, ugyanakkor arra sincs lehetősége és esélye, 
hogy ha Lengyelországnak segítene, önállóságát a várható német intervencióval szem
ben megvédje. Ezért a „fegyveres semlegesség” vagy másképp: „nem hadviselő” 
álláspontra helyezkedett. A kormány politikáját Csáky külügyminiszter az olasz kor
mány tájékoztatására küldött üzenetében részletesen kifejtette. „Berlinben most meg 
fognak bennünket kérdezni, vajon mi lesz állásfoglalásunk egy német-lengyel fegyve
res konfliktus esetén... (Válaszunk:) ...a tengely politikájához híven -  bármily kínos 
szerep is ez a lengyelekkel szemben élő népi szimpátiák tükrében -  természetesen a 
Német Birodalom mellé állunk, de fegyveres akcióban Lengyelország ellen sem köz
vetve, sem közvetlenül részt venni nem vagyunk hajlandók. A közvetve alatt azt a 
támadási formát értem, hogy minden olyan követelés, hogy német csapatok gyalog vagy 
járművekkel vagy vasúton Magyarország területén áthaladjanak Lengyelország megtá
madására, vissza lesz utasítva. Ha a németek erre erőszakot helyeznek kilátásba, 
kategórikusan ki fogom jelenteni, hogy fegyverre fegyverrel válaszolunk. Aki Magyar- 
ország területére engedélyünk nélkül beteszi a lábát, azt ellenségnek tekintjük.” Erő
szaknak tekintik azt is-jegyezte meg-, ha a németek az újból elővett nagy-ukrán állam 
propagandájához és az ezzel összefüggő kelet-galíciai izgatáshoz központként Kárpát
alját akarnák felhasználni. „Semlegesek azért nem maradunk, hanem a német mobili
zációval egyidejűleg mi is elrendeljük az általános mozgósítást. Ez igénybe fogja venni 
természetesen összes vasúti vonalainkat. A mozgósított hadsereg nagyrészt Kárpátalján 
és a román határ közelében fog felvonulni.”5 A magyar kormány és főleg a katonai 
vezetés ugyanis azzal számolt, hogy Németország -  az akkor még a Nyugatnak elköte
lezett -  Romániával is szembekerül, ezért a románellenes katonai akcióval vélte 
kompenzálhatónak azt, hogy a lengyel háborúban semleges marad. Ilyen módon Ma
gyarország kívül maradhat az európai háborúból is, de a németek sem kifogásolhatják, 
hogy nem támogatja törekvéseiket. A magyar hadsereg mozgósításával és felvonulta
tásával elkerülhető lesz talán, hogy a németek Lengyelország vagy Románia elleni 
átvonulással uralmuk alá vessék az országot.
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Lengyelország lojális volt a magyar állásponttal, „...teljesen érti súlyos helyzetünket 
— jelentette ki Orlowski budapesti lengyel követ -  és Beck külügyminiszter kerülni fog 
mindent, ami bennünket kompromittálhatna Németország szemében. A lengyelek nem 
bánják, ha egy esetleges konfliktus esetében neutrálisak maradunk, sőt azt is teljesen 
megértik, ha ez a neutralités Németország számára kedvező.” De ha csatlakoznánk a 
lengyelellenes német-olasz megegyezéshez, azonnal garantálnák Románia határait, 
amit pedig el akarnak kerülni.6 Beck azt üzente, hogy „...teljes megértést mutat nehéz 
külpolitikai helyzetünk iránt és külpolitikánkban megbízik.”7 Ennek megfelelően meg
értésre intették a lengyel sajtót is, hogy a magyar külpolitikával kapcsolatos bizalmat
lanság eloszlatására ismét kedvező -  bár a magyar kormány álláspontjával nem teljesen 
egyező — cikkek jelenjenek meg.8

A német politikai vezetés viszont bizalmatlanul figyelte a hivatalos magyar politi
kát, még inkább az egyes független irányzatok és a közvéleményre is hivatkozó sajtó 
megnyilatkozásait. Ingerült rosszallással kifogásolta a fenntartásos tengelybarátságot, 
főképpen a német-lengyel konfliktussal’kapcsolatos álláspontot, de a Románia elleni 
önálló magyar lépéseket, a fegyveres akcióra való készülődést is. Hitler felháborodtan 
fogadta Teleki miniszterelnöknek magyar álláspontot kifejtő július 24-i két levelét, 
melyben kijelentette ugyan, hogy „a Berlin-Róma tengely erkölcsi és anyagi erejébe 
vetett mélységes hittől vezettetve... egy általános konfliktus esetén Magyarország a 
maga politikáját a tengely politikájával fogja összhangba hozni”, de hozzátette fenntar
tásait is, hogy „...e politikához alkalmazkodásunk semmi esetre sem ejthet csorbát 
szuverénitásunkon... és nem emelhet akadályokat nemzeti céljaink megvalósítása elé.” 
A második levélben leszögezte: Magyarország „erkölcsi meggondolásokból nincs 
abban a helyzetben, hogy hadműveleteket kezdjen Lengyelország ellen.”9 Csáky kül
ügyminiszter Berlinbe -  és egyidejűleg Rómába -  küldött táviratában magyarázkodott 
és mentegetőzött: „Lengyel kormány eddig úgy nyugati hatalmaknál, mint Romániában 
mindent elkövetett súlyos magyar érdekek megvédelmezésére... teljesen ésszerűtlen 
volna Lengyelországot Románia karjaiba behajtani, amitől eddig visszatartottuk... 
Lojalitásunk iránt esetleges kétséget annál kevésbé értjük, mert Olaszország, valamint 
Németország mindig tudta, hogy háborús cselekményt Lengyelország ellen nem fogunk 
elkövetni.”111 Csákyt Ribbentrop jelenlétében augusztus 8-án fogadó Hitler megbotrán- 
kozva és dühös szemrehányásokkal illette a magyar kormányt. Teleki levelei olyan 
lehetetlen magyarországi légkört mutatnak -  hangoztatta - , mely teljesen érthetetlen 
azután, hogy az addigi területszerzéseket kizárólag Németországnak köszönhetik. Kö
zölte, magyar katonai részvétellel Lengyelország ellen amúgy sem számoltak, de az 
adott körülmények között a Romániával szembeni revíziós követelések támogatására 
nincs lehetőség.11*

A német diplomácia ismételten szóvá tette a német bizalmatlanságot kiváltó magyar 
megnyilvánulásokat. Azt, hogy Csáky külügyminiszter augusztus 18-i római útján 
„kedvezőtlen, a német álláspontot gyengítő tevékenységet fejt ki”, melyet a nemzetközi 
sajtó a német-magyar viszony megmérgezésére használ fel. A budapesti német követ 
augusztus 21-én azt jelentette, hogy Eckhardt Tibor, az ellenzéki Kisgazdapárt vezetője 
a magyar közvélemény által is osztott azon nézeteit fejtegette a párt augusztus 19-i 
országos gyűlésén, mely szerint a „német élettér-elmélet összeegyeztethetetlen a ma
gyar nemzeti felfogással” s az „Olaszországhoz és Lengyelországhoz fűződő barátsá
gunkat nem lehet a Németországhoz fűződő barátságunknak alárendelni.” A gyűlésen 
éljenezték Lengyelországot és hangoztatták, hogy „Lengyelország ellen sohasem fo-
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gunk fegyvert!” A Nemzetőr c. demokratikus népi irányzatú lap bírálta a Völkischer 
Beobachter német pártújságban a magyar-lengyel viszonyról írtakat: „nem bizonyos 
rokonszenvról van szó -  fejtegette Kodolányi János főszerkesztő - ,  hanem a sors 
műhelyében kikovácsolódó barátságról. A lengyel szabadság sérthetetlensége és füg
getlensége szoros összefüggésben áll a magyar szabadsággal és függetlenséggel. És 
fordítva. A független magyar közvélemény helyesli a tengelypolitikát, azt azonban 
elképzelhetetlennek tartja, hogy Lengyelország iránt érzett szeretetében a lengyel-ma
gyar sorsközösség józan felismerése mellett akárcsak ködfoltok is merülhessenek fel. 
A magyar gazdasági érdekek is azt követelik, hogy Magyarországnak a nyugati szom
szédok nyitott kapuin kívül a lengyel Gdingen (Gdynia) kikötője is nyitva álljon. 
Tisztába kell lenni azzal, hogy Magyarország nem Szlovákia.”13 A német külügymi
nisztériumba rendelt magyar követnek azt kifogásolták, hogy az augusztus 28-i varsói 
lengyel-magyar labdarúgó mérkőzés alkalmából a magyar sajtó jelentős része lengyel
barát hangnemben írt. Szóvá tették Eckhardt semlegességre vonatkozó kijelentését, a 
határon folyó lengyel-magyar fraternizálást, hogy magyar és lengyel iskolák, intézmé
nyek, társadalmi egyesületek küldöttségeik útján találkozókat rendeznek. A Lengyel- 
országban tartózkodó magyar turista csoportok is németellenesség jegyében vesznek 
részt a különböző barátsági rendezvényeken. Bethlen István volt miniszterelnök londo
ni és párizsi útja miatt is bizalmatlanok. Közölték azt is, hogy „amíg a jelenlegi 
válságban követett magyar magatartás bizonytalan marad”, a magyarországi hadiszál
lítmányokat leállítják.

A magyar közvélemény valóban nagy érdeklődéssel és általában együttérzéssel, 
majd a háború elkerülésében reménykedve feszült várakozással figyelte a kiéleződő 
lengyel-német konflikust. Ezt tükrözte a sajtó is, amely a hírügynökségek anyagát 
részletesen -  a németek indokolt kifogása szerint a lengyel és a nyugati híreket nagyobb 
súllyal és arányban -  közölte és az irányzatoknak megfelelő eltéréssel, de túlnyomó- 
részt a lengyel barátság szellemében tárgyalta. „Most, amikor igazán válaszúira ért 
Európa, e végzetes és fenyegető helyzetben sem érezzük jogosulatlan optimizmusnak..., 
hogy a béke ügye még mindig nem veszett el..., az utolsó, a legutolsó pillanatban 
megtörténhet az emberek százmilliói által remélt békés fordulat” -  írta a kormány 
álláspontjához igazodó Pesti Hírlap szerkesztőségi cikkében.15 A független liberális 
Magyar Nemzet főszerkesztője, Pethó Sándor vezércikkében állt ki a lengyelek mellett: 
(miután) „Lengyelország feltámadt sírjából, nyoma sem maradt másnak emlékezetében, 
mint... a végső erőkifejtés kötelességtudata, melyet létérzésének romlatlansága diktált 
reá.”16Ugyazez az újság 10 nappal később részletes riportban számolt be a lengyelor
szági közhangulatról: „Ha ennek a két szónak: nemzeti egység -  van még őszinte értéke 
ebben а XX. században, akkor ez a lengyelség lelki egységében, hazafias megnyilatko
zásában, áldozatkészségében maradék nélkül jelentkezik... A 35 milliós lengyel nemzet 
minden tagja a nemzet aktív részének tudja magát.” A fiatalság a kisdedóvósoktól a 
főiskolásokig ajándékkal, anyagi áldozatokkal segíti a védelmi készülődést, a kicsik 
zászlót, a nagyok felszerelést, fegyvereket vásárolnak az »Armia Polská«-nak, honvé
delmi munkatáborba jelentkeznek. Otthonról hozzák ezt a szellemet. A felnőttek kö
zösségei csapatok felszerelésének, gépjárművek, páncélosok, repülők gyártásának 
költségeit vállalják. A poznani kerületben a parasztok közül senki sem fogad el pénz a 
vásárolt takarmányért. A művészek -  többek közt Paderewski Amerikában, betegen 
hangversenyezve -  a rendezvények jövedelmét ajánlják fel. A külföldön élők is ada
koznak, vagy -  pl. Jan Kiepura -  hazatérve katonai szolgálatra jelentkeznek. Az
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intézmények, hivatalok testületileg vesznek részt a védelmi munkában, a fővárosban 
pl. 200 000 ember dolgozik naponta ilyen módon -  olvasható a lapban.17

A magyar kormány, mindenekelőtt külügyminisztere és berlini követe mindent 
megtett a német bizalmatlanság és oppozíció leszerelésére. A német követelésnek 
megfelelően nem tett semlegességi nyilatkozatot sem, ismételten hangoztatta a tengely- 
hatalmak iránti hűségét, a háború kezdetén bevezetett rendkívüli állapot lehetőségével 
élve korlátozta a gyülekezési jogot, a szólásszabadságot, cenzúrázta a sajtót is. De a 
lengyel kérdésben -  elsősorban Teleki miniszterelnök álláspontját követve -  követke
zetes maradt, nem visszakozott. Annál is kevésbé, mivel a német-szovjet megegyezés 
nyilvánvalóvá tette, hogy Németország a nyugati hatalmakkal is háborúba kerül. Ebben 
a háborúban a Teleki-kormány a rendszer fenntartása, háború utáni átmentése érdeké
ben sem vehetett részt. Szándékával azonban a német birodalom bizalmatlanságát 
állandósította, következésképpen újább és kellemetlen ellenlépéseivel, követeléseivel 
kellett számolnia, melynek során önálló revíziós sikerre, sőt viszonylagos függetlensé
gét kifejező semlegességre, egyáltalán a rendszer fenntartására is mind kevesebb esélye 
maradt.

Bár a német kormány tudomásul vette -  Anglia és Franciaország, sőt Olaszország 
is helyeselte -  Magyarország „fegyveres semlegességét”, s közölte, hogy pillanatnyilag 
semmilyen fegyveres segítséget sem vár,18 de ezúttal a háborús helyzetre és szállítási 
nehézségekre hivatkozva, az engesztelő magyar gesztusok -  és szerződésben vállalt 
kötelezettségei -  ellenére, továbbra sem szállított hadianyagokat.19 Ezzel nemcsak a 
Románia ellen tervezett önálló magyar katonai akciót akadályozta -  melyet egyébként 
is határozottan ellenzett - , hanem az ország védelmének katonai feltételei megterem
tését is. Magyarország ugyanis a trianoni béke rendelkezései szerint 1938-ig lefegyver- 
zett állam volt, csupán 35 000 főnyi gyalogos és lovas hadsereget tarthatott. A főleg 
saját forrásokra utalt fegyver- és hadieszköz-gyártáshoz s a hadsereg fejlesztéséhez, 
korszerűsítéséhez nélkülözhetetlen anyagok és alkatrészek szállítását tagadták meg a 
németek.

Ribbentrop külügyminiszter szeptember 9-én kérte a Magyarország területén, a 
Kassa -  Nagyszalánc és Velejte vasútvonalon a szlovákiai német csapatok Lengyelor
szágba szállításának sürgős engedélyezését. Közölte azt is, hogy a szállítást már másnap 
megkezdenék. A német követelést nem annyira a csapatszállítási szükséglet indokolta, 
célja elsősorban a védtelen lengyel-magyar határszakasz hadműveleti felhasználása, 
illetve birtokbavétele és lezárása volt. A szeptember 10-i magyar minisztertanács 
Horthy kormányzó és a katonai vezetők egyetértésével még aznap elutasította a német 
kívánságot. Egyöntetű volt az a vélemény, hogy „Magyarország részéről a nemzeti 
becsület ügye, hogy Lengyelország ellen semminemű katonai akcióban nem vehet 
részt... és ennek folytán semmi körülmények között nem engedhetjük meg német 
csapatoknak egy magyarországi vasútvonalon átszállítását és átvonulását Lengyelor
szágba.” Azért sem, mert az a semlegesség megsértését és következményeképp Anglia, 
Franciaország, sőt Lengyelország hadüzenetét is jelentené.20 Elutasították a támadásban 
azonnali közreműködésre kész Tiso Szlovákiájának szeptember 11-i hasonló kérését is 
azzal, hogy minden határátlépési kísérletet aggressziónak tekintenek és aszerint járnak 
el.21 A magyar-lengyel határ tehát magyar ellenőrzés alatt és nyitva maradt, s ez 
lehetővé tette a legyőzött hadsereg egyes egységeinek és a polgári lakosság, a menekülő 
lengyelek tízezreinek befogadását. Sorsuk s a magyar kormány, a lakosság újabb 
gesztusa jól ismert Lengyelországban.
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A Teleki-kormány a jövőt illető rossz előérzettel, a nemzet többsége nehezen 
beletörődő, szomorú együttérzéssel vette tudomásul a háború fejleményeit. „Nem 
árultuk el egyetlen barátunkat és egyetlen eszményünket sem. S úgy segéljen meg 
bennünket az Isten, hogy hívek maradunk ahhoz..., mellyel elköteleztük magunkat.” -  
írta Pethó (cenzúrázott) vezércikkében.22 „A magyarság természetesen változatlan 
rokonszenwel kíséri a lengyeleket nehéz, az ellenfél által is méltányolt küzdelmükben” 
-  jelentette ki Csáky külügyminiszter.23 „Az első világháború óta a helyzet nagyot 
változott -  olvasható Bajcsy-Zsilinszky Endre lapjában -  ...A német és az orosz ma nem 
ellenségek, hanem barátok. A lengyelek pedig a német ellensége, nekünk mindkettő 
barátunk, és csak fájdalommal szemlélhetjük véres haláltusájukat.” 4 Egy héttel később 
ugyanez az újság a lengyelek ellenállásáról közölt részletes beszámolót:-„Meg kell 
állapítani, hogy a lengyelek vitéz katonák, és szó sincs róla, hogy könnyű dolog őket 
megverni. A fegyverekkel csak elpusztítani, de nem legyőzni lehet a lengyeleket..., 
(akik) a világ legfegyelmezettebb és legjobban megszervezett hadseregével találták 
magukat szemben. A lengyelek harci kedve azonban még e nagy csalódás után sem 
csökkent.”25 Ugyanitt Parragi György a lengyel anyák helytállásáról írt. „Nincs még 
egy nép, ahol az anya-kultusz olyan mély gyökeret vert volna, mint a lengyelben...-, 
azért is, mert a tragikus lengyel történelem igazi néma hősei -  a lengyel anyák voltak.” 
ők  őrizték meg a nyelvet a hosszú elnyomatás idején, az ő termékenységük volt a 
moszkvai és bismarcki elnemzetlenítő politika legfőbb akadálya. A magyar iroda
lomban is ismert czestochowai Mária-kultuszra hivatkozva idézi Ady Endrét: „S nincs 
ott pokol és nincs ott halál, ahol dalolni és szülni tudnak” (Ének a Visztulán). „A 
vezérkari jelentések, a németek is a westerplatte-i hősökről, az utolsó szál emberig 
elpusztult lovasdandárokról írnak megbecsüléssel, tisztelettel. Mi a czestochowai feke
te Mária arcát és szenvedéseit hordozó lengyel anyákról szólunk könnyes együtt
érzéssel”, akik „könnytelenül, csak befelé vérző szívvel küldték fiaikat a szabad
ságharcok mezeire.” Parragi a Visztula menti harcokról érkező hírek kapcsán a törté
nelmi előzményeket is felelevenítette. A Lengyelország balsorsára segítségül hívott 
Német Lovagrend 1308-ban először jelent meg a Visztula torkolatánál — írta - ,  s ki sem 
mozdult onnan a híres grünwaldi csatáig. Aki a Visztula alsó folyását birtokolja, az 
Lengyelországot is uralja -  idézte II. Frigyes mondását. -  És 1920-ban az orosz 
túlerővel szemben Varsóig hátráló és bekerítéssel fenyegetett lengyel hadseregnek a 
Visztula torkolatától induló ellentámadása hozott győztes fordulatot és verte vissza 
Tuhacsevszkij, Jegorov és Sztálin seregét.26 Tombor Jenő, aki az 1918-19-es magyar 
forradalom egyik katonai vezetője volt, majd neves katonai szakíró, több cikkben -  a 
lengyelek melletti egyértelmű állásfoglalással -  elemezte és magyarázta a vereség 
okait. Bírálta a hadvezetést és a védelmi felkészültséget. A túl hosszú, nyugaton 
összesen 1800 km-es határszakasznak még passzív védelmére sem volt képes a létszám
ban ugyan háromszorosára növekvő, de mozgósításában és felvonulásában megkésett 
lengyel hadsereg. Csak időben, már Hitler áprilisi ellenséges beszéde után indított 
megelőző támadó hadművelettel lehetett volna eredményesen védekezni — írta szeptem
ber 17-én. A haderő fegyvernemi összetétele, fegyverzete, technikai színvonala korsze
rűtlen, a légvédelem, páncélelhárítás, a tüzérség, a páncélos- és légierő gyengébb is volt 
a németekénél. Mindezt a lengyelek bátorsága, áldozatvállalása nem ellensúlyozhatta.27

A budapesti Kőbányán a zsúfolásig megtelt lengyel templomban tartott ünnepi 
misén megjelent rangos és egyszerű lengyelek és magyarok tulajdonképpen már csak 
Lengyelország vereségét gyászolhatták, és csak reménykedhettek Prdzedkiewski pálos
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rendfőnök szavainak igazságában: „Lengyelországnak mindig volt és mindig lesz L 
feltámadása!”28

A független lengyel állam megsemmisítésével Magyarország is elvesztette azt az 
egyetlen barátot és küzdőtársat, akire önállósága megőrzésében és nemzeti céljainak 
megvalósításában addig számíthatott. Ezt követóleg már csupán rövid idő kérdése volt, 
hogy az antifasiszta szövetségesek ellen is háborúba sodort Magyarország szuverénitá- 
sa maradékát is elveszítse és a német birodalom mind szorosabb függőségébe, majd 
teljes politikai, katonai és rendőri uralma alá kerüljön.

(A lublini M. Curie Sklodowska Egyetem 1989-i emlékülésére készült előadás 
alapján.)
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Géza Veress:

HUNGARY AND THE POLISH WAR IN 1939

There are a lot of similarities in the historical development of Hungary and Poland, 
signs of cooperation and mutual sympathy can be easily quoted. The two states, 
however, before and after the outbreak of World War II followed divergent ways.

Neverheless not only the Teleki-government -  intending to keep Hungary’s suvere- 
nity -  and the greater part of the Hungarian people watched with worry Poland’s (the 
only friendly nation) efforts first against fascism, then against Soviet-Russian expansi
on, and gave a hand with receiving thousands of Polish immigrants, but also the Polish 
government acknowledged Hungarian political tendencies, i.e. territorial revision. 
Mutual understanding was based on mutual interests in upkeeping suverenity and 
reinforcing defence capacities.

This policy is well documentated in the study (part of, a lecture prepared for Lublin 
University).
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