
B E N E Š K Ü L P O L I T I K Á J A 

BENEŠ ELLENSÉGEI szatir ikusan mondogat ták prágai dicső-
ségei idején, hogy úgy csinálja a cseh-szlovák külpolitikát, mintha 
emigrációra készülne, hogy újból alkalma nyíljék nem-mindennapi 
propagandista képességei kifejtésére. Ez a megállapítás, ha nem 
is mindenben, de nagy vonalaiban mégis igaz. Mintha Beneš leg-
nagyobb dicsősége idején sem érezte volna biztonságosnak lába 
alat t a Csehszlovák köztársaság t a l a j á t ; nemcsak hogy fenntar to t ta 
első világháborús nemzetközi kapcsolatait , hanem újabbak, fonto-
sabbak kiépítésére igyekezett. Külügyminisztersége, később elnök-
sége idején az angolszász diplomaták, újságírók, politikusok és tu-
dósok valóságos »hadseregét« kötelezte le magának anyagilag. Bő-
kezű adakozással kereste fe l az angol és amerikai egyetemek rek-
torait, kutatás i a lapokat létesített , diáklapok kiadását te t te lehe-
tővé és a t anár ikar minden fontosabb t a g j á t meghívta Prágába, 
Pöstyénbe és a világhírű szlovákiai fürdőkbe. A csehszlovák köz-
társaság húsz éve a la t t minden évben százával nyaral tak ingyen a 
»beteg nyugat i politikusok«. Beneš mindíg készségesen haj landó 
volt a zavarba ju to t t ú jságok és újságírók kisegítésére. Haj landó 
volt bárhol »Csehszlovák Intézetet« létesíteni és gazdagon meg-
jutalmazni az alapítókat. 

Ennek az előrelátásnak köszönhette, hogy 1938-ban, amikor 
a Köztársaság összeomlott, s repülővel kellett elhagynia t i tokban 
azt az országot, ahová 1918-ban diadalmenettel vonult be, »készbe« 
ment. Hatmillió svájci f r ank vár ta a londoni pénzintézetekben, re-
zervált szobák a legelőkelőbb szállodákban, s hűséges angol bará-
tok ajánlot ták fel szolgálataikat eddigi honorálásuk hálájaképpen. 
A nagyszerű angol és amerikai kapcsolatok lehetővé tet ték, hogy 
azonnal munkához láthatott , elkezdhette célja megvalósí tását : a 
müncheni döntés előtti Csehszlovákia visszaállítását. Nyilatkozatai 
s a j tó t kaptak, s eddig is fenntar to t t angol és cseh nyelvű lapjai 
rendelkezésre állottak a propaganda megindításához. E g y propa-
ganda sem érte el azt, amit a cseh Beneš vezetése alat t . Emigrá-
ciója első napjaiban már öt világadóban szólhatott a cseh ügy »igaz-
ságosságáról« s egy francia és négy angol folyóirat hirdet te poli-
tikai elveit Franciaországban, Angliában és Amerikában. 

Az előre kiépített szervezet munkásait , vezetőit Beneš Prágá-
ból vitte ki. A lengyel emigrációt kivéve, egyetlen »menekült« kor-
mánynak sincs olyan nagy és kiváló garni turá ja , mint neki. 1938– 
39-ben csaknem az egész szellemi Csehszlovákia k i ju tot t az emigrá-
ciós alap segítségével, s a propagandisták az előre megállapított te rv 
szerint indultak el Párizsba, Londonba, az Egyesült Államokba és 
Moszkvába. Mindenkinek megvolt a helye, megkapta az utasí táso-
kat, mit csináljon, kivel tárgyal jon és ki t semmisítsen meg. 

A többszáz propagandistát természetesen Beneš i rányí t ja és 
ránga t ja . Ő dönt a pénzügyi kérdésekben, s őtőle függ, hogy valaki 
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szabadon maradhat-e, vagy pedig internáló táborba kerül. Több 
példa van rá, hogy az ellenszegülőket az államhatalommal zá ra t j a 
el (többeknek Moszkvában, Prídavok Péter autonomista érzelmű 
szlovák internál ta tása Londonban stb.) . Ez a diktátori hatalom az-
után nemcsak Beneš személyét biztosítja, hanem a propaganda egy-
öntetűségét is. 

AMIKOR A »SZELLEMI CSEHSZLOVÁKIA« kiérkezett az angol-
szász államokba, Beneš munkához látott , hogy megalkossa az elvi 
Csehszlovákiát, melynek elnöke lesz. Megkezdte az államépítő, hon-
alapító alkotmányos munkát . A párt- és személyi ellentétek elné-
mítása u tán 1940 szeptemberében önkényesen visszahelyezte magát 
elnöki jogaiba és megkezdte a diplomáciai tárgyalásokat . 1940 ok-
tóber 25-én már alá is í rha t ták az angol-csehszlovák szerződést, 
mely az elvi Csehszlovákia első külföldi szereplése. Ezután még 
ugyanabban az évben (nov. 4.) megszervezi a csehszlovák állam-
tanácsot, mely a törvényhozói testület szerepét tölti be mellette a 
Prágába való visszatérésig. A törvény lehetőséget nyú j t neki 40 
tag, képviselő kinevezésére. 

A kinevezéseknél úgy j á r t el, hogy a londoni Csehszlovákia hű 
u tódja legyen a régi, de valódi köztársaságnak, s benne minden 
nemzetisége helyet kapjon. Az államtanácsnak így vannak cseh, 
szlovák (az ismertebbek: Paulíny-Tóth, Macháček, Bečko, Lichner, 
Slávik stb.) , magyar (Schulz Ignác, zsidó, volt szociáldemokrata 
kormánypárt i képviselő) és ruszin (Cibere Pál, Petruščák Iván) 
tagjai . A »parlament« megszervezése u tán megalakulhatott a cseh-
szlovák kormány is cseh (Srámek, miniszterelnök, Masaryk János, 
külügyminiszter, Feierabend, Ingr, Nemec) és szlovák (Slávik, 
Bečko, Lichner, Viest) miniszterekből. 

A »kész« államban az elnök legfontosabb feladatul a külpoliti-
ká t állapította meg. Ez a külpolitikai ténykedés eleinte sok nehéz-
séggel jár t , mer t az angolok, akik résztvettek a müncheni döntés 
meghozatalában, elzárkóztak Beneš külpolitikájától. A lengyel há-
ború gyors lefolyása és kimenetele azonban kedvező környezetet te-
remtet t Benešnek, aki főleg a r r a törekedett, hogy a londoni álla-
mot mindenütt elismerjék és nemzetközi szervnek tekintsék. Hosz-
szas tárgyalások után végre 1941-ben Anglia elismerte Csehszlová-
kiát, törvényszerűnek vette Beneš elnökségét és követet küldött 
kormányához. Az elismerésben megállapodtak a r r a nézve is, hogy 
a békekonferencián csak Benešnek van joga tárgyalni a csehek, 
a szlovákok és a volt Köztársaság többi népe nevében. Az elisme-
réshez hamarosan csatlakozott az angol gyarmatbirodalom Kana-
dával és Ausztráliával, továbbá a Szovjet, Kína, az Egyesült Álla-
mok és a Harcoló Franciaország (de Gaulle). A csehszlovák propa-
ganda ezért, a külpolitikai eredményeket véve alapul, rendkívül sze-
rencsés esztendőnek mondotta ki 1941-et, mivel az Csehszlovákiát 
ismét bekapcsolta a demokrata szövetségesek sorába. 

Beneš nem elégedett meg a puszta elismeréssel. Külpolitikájá-
nak második lépése a csehszlovák terület biztosítása volt. Ennek 
alapfeltétele a müncheni döntés megsemmisítése volt, mert annak 
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a lap ján 1938 őszén angol és f rancia beleegyezéssel hasí tot ták ki a 
szudéta-német, a lengyel és magyar területeket. Azóta bekövetke-
zett továbbá Szlovákia és a Ruthén-föld elszakadása is. A Beneš-
kormány tehát jogilag csupán a Cseh-Morva Protektorá tus t képvi-
selte. Ezért Beneš a r r a törekedett, hogy a müncheni döntést az ér-
dekelt demokrata hata lmakkal megsemmisíttesse. Próbálkozásai 
sokáig nem já r tak sikerrel, mer t az angolok csak kétéves »meg-
gyúrás« után voltak haj landók dönteni ebben a kérdésben. Így 
1942 augusztus 5-én tör tén t meg a Beneš részéről régóta vár t jegy-
zékváltás, melyben az angol kormány a maga részéről érvénytelen-
nek mondja ki a müncheni értekezletet és annak következményeit. 
Az angolok azzal okolták meg lépésüket, hogy a németek szintén 
megszegték a szerződést akkor, amikor Csehszlovákia függetlensé-
gét megszűntették. 

Az angol jegyzékhez csatlakozott a Harcoló Franciaország is 
(1942. szept. 29.). Hasonlóan semmisnek mondotta ki a müncheni 
döntés alapján véghez v i t t terület i változásokat a Szovjet és az 
Egyesült Államok. Beneš külpolitikájával két év a la t t tehát »vissza-
állította« Csehszlovákiát 1938 előtti határaival. Természetesen csak 
elméletben. 

ENNEK AZ INTEGER KÖZTÁRSASÁGNAK A NEVÉBEN kezdte 
meg azután »nagypolitikáját« és a világ helyes elrendezését célzó 
receptjeinek kidolgozását. I t t két síkon mozgott: egyrészt világ-
politikát űzött s a nagyhatalmaknak gyár to t t tanácsokat, terve-
ket, s közvetítőül ajánlkozott fel vitás kérdéseik megoldásához, 
másrészt Csehszlovákiát igyekezett biztosítani külpolitikai szerző-
désekkel. 

A nagypolitikában Beneš mindíg a demokrata államok divat-
j á t követte, s ahhoz járulgatot t tanácsaival, melyek végeredmény-
ben nem a világmegoldás megjavítását , hanem Csehszlovákia sze-
repének kihangsúlyozását célozták. 1941–42-ben az angolszász köz-
vélemény újjárendezési terveket gyár to t t és európai ha tá roka t ra j -
zolt. Beneš követte a divatot és elkészítette Európa újjáépítésének 
tervét, mely három elven nyugodott: 1. Csehszlovákia visszaállítá-
sán, 2. Németország megbüntetésén és 3. egy német-ellenes bizton-
sági rendszer kiépítésén. A fent i elvek megvalósítására Beneš nyolc 
ha ta lmi csoportra osztotta Európát . A tervben különösen három 
szláv államnak, a Szovjetnek, Csehszlovákiának és Lengyelország-
nak j u t t a t o t t a demokrata közvélemény szemében fontos szerepet: 
a német imperializmus föl tar tóztatását . 

A nyolc hata lmi csoport: 
1. Nyugateurópa szövetsége, mely magában foglal ja Francia-

országot, Nagybri tanniát , Belgiumot és Hollandiát. Beneš külpoli-
t ikájának egyik tétele, hogy a háború utáni Franciaországnak 
vezetőszerepet kell ju t ta tn i az európai politikában. Ez a Francia-
ország természetesen barátságos politikát folytatna a Szovjettel 
szemben, mivel poli t ikájában is a baloldali felfogás uralkodnék. 

2. A háború utáni Németország. A német területeket tar tomá-
nyokra kell felosztani. A legelőnytelenebb ha tá roka t Beneš Porosz-
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országnak szánja, mer t azt több ta r tomány között aka r j a feldara-
bolni. 

3. Olaszország a gyarmatok és Trieszt nélkül. 
4. Az ú j jáa lakí to t t Középeurópa, melynek központjában a cseh-

szlovák-lengyel konfederáció állna. Ehhez csatlakozik Ausztria, Ma-
gyarország, esetleg Románia. Az utóbbi választhat a Balkán-blokk 
és Középeurópa között. Magyarországgal kapcsolatban külön is meg-
jegyzi, hogy nem t a r t h a t j a meg azokat a területeket, melyeket 
»1938 után szerzett Németország támogatásával«. 

5. Balkán-blokk. Jugoszlávia, Görögország és Albánia foglalna 
helyet ebben az államszövetségben. Románia maga dönt, hogy ide 
akar-e tartozni. Bulgáriát azonban kényszeríteni kell, hogy az 1938 
óta szerzett területei visszaadásával belépjen a Balkán-szövetségbe. 

6. Oroszország–Keleteurópa. Oroszországnak részt kell vennie 
az európai rend megszervezésében, mert földrajzilag és politikailag 
éppúgy idetartozik, mint Nagybritannia. 

7. Skandináv egység. Ide tartoznának az északi államok. 
8. Délnyugati egység, Portugália és Spanyolország szövetke-

zésével.1 

Az európai határkijelöléseknél Beneš külpolitikájának két 
iránya figyelhető meg határozot tan. Az egyik: a félő gondosság, 
hogy Oroszország ne rekesztődjék ki az európai politikából, hanem 
számbeli súlyának megfelelően szerepet kapjon. A másik: Magyar-
ország hát térbeszorí tása az angolszász hata lmak előtt. Ennek eléré-
sére Beneš ismét elővette első világháborús propaganda-téziseit s 
Magyarország háborús szerepe mellett főleg társadalompolitikai 
kérdésekkel foglalkozik. »Magyarországon például – mondotta a 
Liberal Social Council ebédjén, 1942 má jus 12-én – egyetlen osz-
tály feudális és ar isztokrat ikus uralma az irányadó. Ennek át kell 
alakulnia valóságos demokrat ikus állammá, esetleg köztársasággá. 
Azt hiszem – bár nem az én feladatom ezeknek a kérdéseknek az 
eldöntése – ez a rendszer volna a legjobb, hogy új társadalmi épít-
ményt alakítson és képessé tegye a magyar népet arra , hogy új és 
szoros kapcsolatokat létesítsen három szomszédjával, a románok-
kal, jugoszlávokkal és csehszlovákokkal s véglegesen lezárja a sze-
rencsétlen versengés és területi viták korszakát.« Beneš igyekszik 
igazolni a külföld előtt azt is, hogy a tr ianoni békeszerződés nem 
volt igazságtalan s a magyar állameszmével kapcsolatos külföldi 
optimizmus alaptalan. 

Amikor az angolszász közvélemény felhagyott a határ-rajzo-
lással, az államterületek darabolgatásával, s geopolitikai elvek al-
kalmazását sürget te a világrend kiépítésénél, Beneš új remédiumot 
talál t fel. Részletes és hosszú tervet dolgozott ki a biztonság meg-
szervezésére és a háború utáni nemzetközi politika felépítésére. Ez t 
a tervét 1942. nov. 12-én muta t t a be a csehszlovák államtanácsban. 
Az újabb elgondolás három pontból áll, ezek: 1. az Atlanti Char tán 
alapuló Nagy Szövetség fenn ta r tása a háború után is; 2. a br i t -
szovjet szerződés és 3. a délkeleteurónai federációk. 

1 Beneš: Towards a las t ing peace, London, 1942. 

Erdélyi Magyar Adatbank



Beneš külpolitikája 477 

A világbéke biztosításának munká já t azzal kell kezdeni – 
mondja –, hogy érvényben hagyják az Atlanti Char tá t (1941. aug. 
14.), melyet minden demokrata hadviselőfél ünnepélyesen aláir t 
(1942. január 1.) és magá ra nézve kötelezőnek fogadot t el. Beneš 
nem kételkedik abban, hogy a Char ta főbb elvei a háború u tán meg-
valósulnak, s biztosít ják a demokratikus jogok érvényesülését és a 
kis nemzetek állampolitikai szabadságát. A Chartához való ragasz-
kodás fontos érdek s az utóbbi időben némileg angolellenes. Az an-
golszász körökben ugyanis elfordultak a kis nemzetek függetlensé-
gének elvétől, s helyette a nagyobb egységek kialakí tását vették 
tervbe. Ez sérelmes a csehekre, mer t a nagyobb szövetségben idegen 
elemek juthatnak túlsúlyra velük szemben. (Különösen a konzerva-
tív, vagy katolikus elemek szövetségétől félnek, ezért hangsúlyoz-
zák ki a Szovjet részvételét a federációkban, mer t ez az előbbi réte-
gek összefogását lehetetlenné tenné.) 

AZ ÚJJÁÉPŰLŐ VILÁGBAN igen fontos szerepet játszik a brit-
szovjet (1942. m á j u s 26.) szerződés, mely biztosítja a szovjet rész-
vételét az európai politikában. Ez különösen fontos a cseheknek, 
mivel elsősorban Moszkva támogatására számíthatnak a középeuró-
pai kérdések rendezésénél. Beneš régi álmának megvalósulását lá t ja 
a Szovjet európaizálásában. Mi 20 éve dolgozunk ezért a politikáért 
– mondotta – és sokak gyanúsításai és bírálata ellenére meg is 
valósítottuk. Végzetes lenne a háború utáni Európára az, ha a 
Szovjetet nem építené be az európai békére és egyensúlyra törekvő 
közös munkába. Hatalmas, nagy állam ez, mely szerves része az 
európai kontinensnek, s melyet éppen úgy nem lehet abból kizárni, 
amint nem lehet a perifériára sem szorítani. Aki régebben megpró-
bálkozott kirekesztésével, az tulajdonképen a náci-Németország 
javára dolgozott, s aki ma tenné azt, az ú jabb európai ka tasz t rófá t 
készítene elő. Európa érdeke Kelet és Nyugat békés együttmunkál-
kodása, ha meg akar juk teremteni az egyensúlyt és a t a r tós békét... 
Ez természetesen nagy hatással lesz a Szovjet pol i t ikájára is. A 
Szovjet ellenséges ténynek veszi azt a politikát, amely izolálta, 
vagy izolálni akar ja Közép- és Nyugat-Európától, ahová pedig, mint 
nagyhatalomnak, beleszólási joga van. Az elszigetelés szerinte nem-
csak nemzetközi érdekeit fenyegeti, hanem különleges politikai és 
társadalmi rendszere ellen is irányul. Biztos vagyok abban, hogy 
Európa együttműködése a Szovjettel megteremti a Szovjet együtt-
működését Európával, növeli a bizalmat és a barátságot , az erők 
egyensúlyához vezet és véglegesen ellenáll a német imperializmus-
nak és a Drang nach Osten, de a Drang nach Westen törekvésnek is.2 

A csehszlovák külpolitika előfutára a Szovjet európaizálódásá-
nak. Az angolszász és emigráns hata lmak között rendszeresen fog-
lalkozik a szovjet rendszer »konszolidált« és kul turál t mivoltának 
népszerűsítésével. Így a k a r j a eltüntetni a »Vörös Rém« felfogást , 
mely a Szovjet nemzetközi bekapcsolásának még mindíg igen nagy 
akadálya. A Vörös Rém elhomályosítására felhozzák, hogy a vörös 

2 Cechoslovak, 1942. XI. 20. 
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hadsereg a »világ legkulturáltabb katonasága« s a Szovjet belpoli-
t ikájában biztosít ja az emberi jogokat és szabadságot. Ma már 
egész világ-hullám érezhető, mely a szovjet »szerecsent« meg 
a k a r j a mosdatni. Hirdetik, hogy a vörös rendszer polgáriasult, 
levetette proletár jellegét; a hadsereg visszatért a cári tradiciókhoz 
s telítve van nemes patriótizmussal; a vallásgyakorlat szabad, amit 
fényesen igazol az, hogy az orthodoxok gyűj tés t rendezhettek, s az 
összegyűjtöt t pénzből Vorosilov-tankokat ajándékoztak Sztalinnak. 

Beneš azonban nemcsak elvileg hirdeti a szovjet-barátságot, 
hanem cseh-szovjet vonalon meg is valósítja. Nyilván azért, 
hogy példát adjon a délkelet-európai népeknek. A csehszlovák kül-
politikának, de egyben a csehszlovák államiságnak is a lapja a Szov-
jet korlátok nélküli nemzetközi uralma. Ezér t élvezi Beneš a Szov-
jet bizalmát, s ezért használ ja fel gyanú nélkül nemzetközi taná-
csait. A csehszlovák köztársaság viszonyát ilyen alapon rendezte 
Moszkvával. Szerződést kötöt t vele (1941. június 18.), melyben a 
Szovjet elismerte a München-előtti köztársaságot, s ki jelentet te: 
érdeke, hogy Csehszlovákia szabad, független és erős állam legyen 
a mostani háború befejezése után. (Beneš ezt a szerződést használta 
fel az angoloknál ar ra , hogy a müncheni konferenciát érvénytele-
nítsék.) Ugyanezt Bogomolov, a londoni emigráns kormányokhoz 
kinevezett szovjet nagykövet 1942. június 4-én ismét kinyilatkoz-
ta t ta Ripka államminiszternek, s pá r nappal később (1942. június 
9.) hasonlóan nyilatkozott Molotov is a Moszkvában tartózkodó 
Benešnek. Nem kétséges t ehá t az, hogy a szovjet-tervek jelentékeny 
magyar területtől fosztanák meg Magyarországot, s szabad érvé-
nyesülést engednének a magyar-ellenes csehszlovák politikának 
Közép-Európában. 

A csehszlovák külpolitika nem t a r t j a elítélendőnek azt, hogy 
támoga t ja a szovjet nemzetközi terjeszkedését. Azt hiszi, hogy a 
»szovjet nem bomlaszt, hanem közelebb hozza az emberiséget a 
szovjet eszmékhez«. Ezér t a londoni kormány egyik legdícsérendőbb 
tettének t a r t j a , hogy 1943. elején megszervezte az oroszországi 
csehszlovák hadsereget és azt harcba vetette a vörös hadsereg olda-
lán. Moszkva szerint bevált a cseh hadsereg, s hogy ezt példaként a 
többi középeurópai nemzet felé kihangsúlyozza, a kevés létszámú 
légióban többszáz ki tüntetést osztott ki. Cseh katona viseli jelenleg 
egyedül az egész világon, mint nem-szovjet állampolgár, a legna-
gyobb vörös ki tünte tés t : »A szovjet hőse« címet a Lenin-renddel és 
a rany csillaggal. A szövetséges táborban a cseh az egyetlen, mely-
nek hadserege szovjet földön harcol. 

Ez a szovjet célokat szolgáló felfogás érvényesül Beneš közép-
európai, ú. n. federációs poli t ikájában is. A federációban Európa 
meggyógyításának egyik legjobb orvosságát lá t ja . Külpolitikájában 
ezért a r ra törekszik, hogy neki kedvező federációs feltételeket dol-
gozzon ki. Tudni a k a r j a mindenekelőtt, mi lesz Ausztriával, Ma-
gyarországgal, Romániával és Bulgáriával. Er re nézve ugyanis – 
amint az az eseményekből kivehető – nem kapott határozott elgon-
dolást az angolszászoktól, s így csupán a szovjet felfogást ismer-
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heti. A federációs tárgyalások ezért szűk keretben folytak, Lengyel-
ország és Csehszlovákia, Jugoszlávia és Görögország között. 

A LENGYEL-CSEHSZLOVÁK FEDERÁCIÓS TÁRGYALÁSOK 1940. 
első felében kezdődtek meg. A szövetség tervét főleg az angolszász 
hatalmak ösztönözték, s ezt a politikai gyámkodást mindaddig meg-
tartot ták, míg a német-szovjet háború ki nem tört . Az érdekelt 
felek közül egyik sem tanusí to t t nagyobb érdeklődést a szövetség 
iránt, mivel tudták, hogy a cseh-lengyel ellentétet nagyon nehéz 
megoldani áldozatok nélkül. E r r e pedig egyikük sem hajlandó. A 
cseheknek azonban mégis fontos volt valamilyen megegyezési forma 
elérése, mert az angolok a lengyel-cseh viszonyt figyelembe vették 
a csak elvileg létező csehszlovák állam elismerésénél. Hosszú huza-
vona után 1940. november 11-én végre sor került egy lengyel-cseh-
szlovák deklaráció megszövegezésére, melyben mindkét fél »felis-
merte a szövetkezés fontosságát« s bizottságot létesített a federá-
ciós elvek kidolgozására. 1942. január 12-én, tehá t csaknem két év 
után, elkészült a te rv és a lá í rha t ták a jegyzőkönyvet, melyben ki-
mondották, hogy a háború u tán federációra lépnek. Közös lesz had-
és külügyük. A federációhoz az osztrákok és magyarok is csatla-
kozhatnak. Ha azonban a csehszlovákok szabad kezet kapnak ennek 
elintézésére, a magyar nemzetnek be kell lépnie ebbe a középeuró-
pai szláv szövetségbe, ahol elsősorban demokratizálását ha j t anák 
végre. 

A lengyel-csehszlovák szövetség nem ju to t t túl ezen a jegyző-
könyvön. A szovjet hadseregnek a téli had já ra tban elért eredmé-
nyei elbizakodottá tet ték a cseheket, akik most már nyiltan léptek 
fel igazi külpolitikai céljaikkal. A szövetséggel kapcsolatban kije-
lentették, hogy céljuk a Szovjet bekapcsolása a középeurópai 
ügyekbe, s általában a szovjet politika és társadalmi rendszer át te-
lepítése erre a t á j ra . A bolsevista rendszert nem engedik visszaszo-
rítani, hanem ellenkezőleg, ki akarják; húzni Nyugat felé. A szláv 
népek középeurópai uralma ugyanis csak ezzel biztosítható. Ezér t 
felszólították a lengyeleket, hogy változtassák meg Moszkvával 
szemben folytatott politikájukat, szűntessék meg a szovjet-rendszer 
bí rá lgatását lapjaikban, s a kommunista lengyeleknek is ad janak 
helyet a kormányban. Rá akar ták kényszeríteni a lengyeleket a r ra 
is, hogy külpolitikájukban simuljanak a szovjet érdekekhez, s kap-
csolják be Wasilewska Wanda csoport ját a lengyel ügyek intézé-
sébe. Wasilewska Wanda lengyel származású proletárnő, aki min-
denben kiszolgálja a bolsevista uralmat, s lapjában (Slobodna 
Polska), t i tkos rádiójában (Koszciuszko) t ámad ja a polgári irány-
zatú lengyel kormányt és külön vörös lengyel hadsereget szervezett 
Sikorszki polgári gondolkodású katonasága ellen. 

A lengyelek megtagadták a cseh kívánságokat s mereven elzár-
kóztak az elől, hogy a Szovjet szerepet kapjon a Középeurópai Szö-
vetségben. A lengyel felfogás az, hogy a Szovjet ellen époly gá taka t 
emeljenek, mint a németség ellen. A Szovjettel szemben különben is 
rendezetlen kérdéseik vannak a lengyeleknek. E kérdések közül 
különösen ket tő számottevő: a Szovjetbe hurcolt lengyel lakosság 
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sorsa és a keleti ha tá r . Ez utóbbinál a lengyel kormány ragaszkodik 
1939-es keleti ha tárához ( tehát Nyugat-Ukrajnához Lemberggel) s 
nem fogad ja el a szovjet-német megegyezéses ha tár t . 

A világnézeti ellentétek mellett területi ellentétek is felvetőd-
tek a csehek és lengyelek között. A csehek ugyanis visszakövetelik 
a lengyelektől Tessent és Észak-Magyarország ama részeit, melye-
ket Beck csatolt Lengyelországhoz 1938-ban gazdasági és geopoli-
tikai okokból. Amikor a ka tyni ügy kirobbantot ta a lengyel-szovjet 
válságot, a cseh szolgák követték uruk parancsát és megszakították 
tárgyalásaikat a lengyelekkel. Okul azt hozták fel, hogy a lengye-
lek ellenséges maga ta r t á s t tanusí tanak szovjet szövetségesükkel 
szemben. I lyenformán pedig a szövetség elképzelhetetlen, mer t az 
itteni népek szabadságát és függetlenségét csak a Szovjettel való 
szoros együttműködés biztosítja, mivel földrajzi lag ez a legköze-
lebbi világhatalom. Csehszlovákiának létérdeke a szovjet szövetség. 
»Ezért a csehek nem vesznek részt annak a lengyel tervnek a meg-
valósításában, amely polgári rétegeződésű szövetkezéssel ki aka r j a 
szorítani a Szovjetet a kárpát-dunai térből.«3 

Lényeges volt azonban az eltérés köztük más síkon is. A csehe-
ket agresszív magyar-ellenes poli t ikájukban nem követik a lengye-
lek. Sőt a cseh sa j tó szerint a lengyelek támogat ják a »magyar 
imperialista politikát, s jogosnak mondják a magyar területszer-
zést«. A Freen Europa (lengyel és angol nyelvű lap) szerint Észak-
Erdély visszaadása részben enyhítette a trianoni békediktátum 
sebeit. A lengyelek nem üzentek hada t Magyarországnak, sem mi 
Lengyelországnak, jóllehet a csehek hadiállapotban vannak velünk. 

BENEŠ MAGYAR VONATKOZÁSÚ KÜLPOLITIKÁJÁBAN a régi 
kisantant-polit ika visszaállításán fáradozik. Ezér t szerette volna, 
ha Közép-Európában megvalósul a szláv federáció, Dél-Keleteuró-
pában pedig a Balkán Szövetség, mer t ebben az esetben Magyar-
országot bekerí tet te volna. A körülzárt ország tehetetlen lenne 
Benešsel szemben és képtelen lenne önálló külpolitikai akciókra. 
Magyarországot eddig csak felvidéki, északerdélyi és bácskai, most 
visszakapott területeitől »fosztotta meg«, nem kétséges azonban, 
hogy a csehszlovák élettér elmélete a lapján az 1918-as párizsi hatá-
rok megvalósításáért fog küzdeni. Ez a határvonal mélyen a tria-
noni a la t t húzódott s bekebelezte volna a Mátrát , Bükköt és a Tokaji 
hegységet az értékes ipari centrumokkal. 

A területi kívánságok mellett bele akar szólni Beneš Magyar-
ország szociálpolitikai ügyeibe is. Propagandája szerint országunk 
»a fas iszta reakció bölcsője«, i t t l á t tak napvilágot az első antisze-
mita törvények, s magyar ál lamférfi t ámoga t ta legelőször Európá-
ban a hi t ler is ta u ra lmat (Gömbös). Magyarországon radikális t á r -
sadalmi és földbirtokpolitikai re formot kell megvalósítani, demokra-
tizálni kell az egész országot, mer t csak a demokratikus Magyar-
ország lehet hű szövetségese a szláv nemzeteknek. A csehszlovák 
propaganda azt hirdeti, hogy »a magyar nép nem fél a bolsevista 

3 R i p k a ny i l a tkoza ta a t á r g y a l á s o k megszak í tásakor . 
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rémtől s nincsenek aggodalmai az állítólagos szovjet imperializ-
mus miatt«.4 

A csehszlovák külpolitika szerint a háború u tán feltétlenül 
szükség lesz a demokratizált Ausztria és Magyarország bevonására 
a Szovjet i rányítás a la t t működő államszövetségbe, mert ellenkező 
esetben a két állam »az olasz vagy német politika eszköze lesz. Ha 
nem vonatnának be a középeurópai szervezetbe, a körülzárás 
veszélye fenyegetné állandóan Csehszlovákiát«. 

A magyar-ellenes politika sugallja a kisantant visszaállításá-
nak tervét. Beneš e te rv megvalósításához csak azért nem tud hozzá-
látni, mert a két pa r tne r : a szerb és a román nem tárgyaló fél. A 
szerb tábor szétesett és belső ellentétek akadályozzák tevékenysé-
gét. Mégis sikerült elérnie azt, hogy fe lú j í t ta t ta a szerbek magyar-
ellenes polit ikáját és rávet te őket arra, hogy az utóbbi évek esemé-
nyeit használják ki propagandisztikus célra. Beneš barátai , angol 
újságírói (W. Steed) az utóbbi időben sokat foglalkoztak a jugoszlá-
vokkal s különösen a magyar-szerb viszonnyal. Romániával nem 
tudja felvenni a kapcsolatokat, mer t »nem lehet eldönteni, hogy ki 
képviseli a román nemzetet«. Tileaval megszakadt együttműködése 
akkor, amikor Eden az angol alsóházban kijelentette, hogy a volt 
román követ magánember s nem áll mögötte a románság. Az 
ex-királlyal rosszak a kapcsolatai, s különben is a király személye 
nem kedvelt az angolszászoknál. A románokat Beneš így csupán 
elvileg t ámoga t j a s ígér területeket az eljövendő együttmunkálko-
dás jutalmául. 

BENEŠ EDDIGI KÜLPOLITIKÁJÁBAN két korszakot figyelhet-
tünk meg. Az elsőben Európa felosztására te t t javaslatokat, a má-
sodikban a világbéke megszervezésével foglalkozott. Szerződéseket 
kötött, s tanácsadóként lépett fel a nagyhatalmak mellett, hogy 
céljait keresztülvigye: a Szovjet európai érdekvédelmét és az integer 
Csehszlovákia visszaállítását. A harmadik korszakában, melyet 
szláv korszaknak nevezhetünk, ugyanezekért a célokért dolgozik. 

A szláv politika lehetőségeit Moszkva fedezte fel 1940-ben kül-
politikai szándékai leplezésére. Moszkvában megalakítot ták a Szláv 
Kongresszust, mely a szláv komintern szerepét tölti be. A szláv 
komintern célja, hogy a szláv népeket a f a j i közösség jelszavával 
befogja a szovjet érdekek szolgálatába. Moszkva szláv alapon akar 
el jutni azokhoz a népekhez, melyek lelki és társadalmi s t ruk tú rá juk 
miat t (vallásosság, polgári rendszer) irtóznak tőle. A szláv komin-
tern 1943. tavaszán látott hozzá igazában a szláv világ megszerve-
zéséhez. A m á j u s 9-én t a r to t t kongresszus már elvileg minden szláv 
legfontosabb fó ruma volt s a szlávok politikai egységesítése mellett 
foglalt állást. Gundorov Sándor, szovjet vezérőrnagy kimondotta a 
szlávok nevében: »A moszkvai szláv választmányt a szláv nemze-
tek közvéleményének képviselői azért alkották meg, hogy résztve-
gyenek a hit lerizmus elleni kegyetlen harcban és a szláv nemzetek 
egységének kialakításában.« A szláv baloldali intellektuelek drámai 

4 Cechoslovak, 1943. V. 28. 
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felszólítást í r tak alá a hitlerizmus elleni harc ügyében: »Halljátok 
meg, szláv testvérek, csehek, szlovákok, kárpát-ukránok, lengyelek, 
szerbek, horvátok, szlovének, bulgárok és makedónok! Hozzátok 
fordulunk a drága fiaink, testvéreink vérétől áztatot t szláv földek-
ről, a feldúlt városokból és falvakból, s a partizán erdőkből, a fel-
fegyverzett harcoló szlávság nevében felszólítunk mindnyájatokat , 
kiknek kedves a szabadság, kik a nemzetek szabadsága, kul túrá ja és 
barátságáér t dolgoztok: Fel a harc ra a hitleri tyrannizmus ellen!« 

A moszkvai utasí tások értelmében Beneš most szláv jelszavak-
kal közeledik szláv nemzetek felé. Ez a külpolitikai vonal csak most 
indult el, nincsenek nagyobb eredményei, ezért még nem lehet vele 
kri t ikailag foglalkozni. 

A fent i fej lődés a lapján megállapítható, hogyan dolgozik 
Beneš, aki három évtized a la t t két államot akar megalkotni. Mozog 
és szervez az egész világon, hata lmas szervezetet mozgat, s nemcsak 
irányít, hanem maga is dolgozik. Most, 1943. derekán nem tudni, 
milyen eredményt hoz ez a hallatlan energia-kifejtés: a londoni 
szálló diszkrét csöndjében alszik-e ki a gondolat, vagy pedig ú j r a 
testet öl t? 

VÁJLOK SÁNDOR 

Erdélyi Magyar Adatbank


