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Bevezető 

 

A Duna-medencei integrációs terveknek meglehetősen nagy irodalmuk van, és ezen 

elképzelések felelevenítése hasznos lehet napjaink folyamatainak megértésében is. 

Kutatásaim azokra az 1929–33-as gazdasági világválság alatt született elképzelésekre 

irányultak, amelyek – a meglehetősen nagyszámú integrációs tervezetek mellett – mindeddig 

nem kerültek a kutatások fókuszába. 

Munkám során a hazai szakirodalom mellett áttekintettem a Magyar Országos Levéltár 

vonatkozó iratait. Egy intenzív tanulmányút során alkalmam volt kigyűjteni a londoni Public 

Record Office-ban a Prime Minister's Office és a Foreign Office témával foglalkozó 

dokumentumait is. A disszertáció elkészítéséhez kiemelkedően hasznos volt három hónapos 

bloomingtoni ösztöndíjam, amelynek során az Indiana University méltán híres, nagyszerű 

könyvtárában áttekinthettem a téma külföldi szakirodalmát. Itt bukkantam azokra a 

forráskiadványokra is, amelyek az értekezés elkészítésében a levéltári dokumentumok mellett 

meghatározóak voltak. 

A munka során rendkívül értékes segítséget kaptam édesapámtól, Diószegi Istvántól, aki 

már egyetemi éveim alatt felhívta figyelmemet e rendkívül érdekes és kevéssé kutatott 

területre. Tanácsai meghatározóak voltak számomra. 

Köszönettel tartozom kolléganőmnek, Rédai Beátának a kéziratos jegyzetek letisztázásáért, 

valamint a névmutató és a bibliográfia elkészítésében nyújtott segítségért.  

Köszönöm családomnak, lányomnak, Diószegi Annának és feleségemnek, Dr. Gaug 

Ágnesnek, hogy türelemmel és megértéssel viselték, hogy az ünnepek és nyaralások alatt az 

együtt töltött idő rovására is dolgozatommal foglalkoztam. 

 

Balatonszárszó, 2013. január 11.  
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I. A Duna-medence történelmi adottságai és politikai átrendeződése1 

 

A közép-kelet-európai térség sajátos etnikai-demográfiai arculatot mutat. A sajátosságok a 

nacionalizmus beköszöntésétől, azaz a XIX. század kezdetétől politikai értelemben is 

érvényre jutottak. A térséget keletről és nyugatról határoló orosz és német népesség 

potenciálisan, majd a napóleoni háborúktól, illetve a német egység megszületésétől kezdve 

gyakorlatilag is befolyásolója volt a területnek.2 Ezzel szemben a Duna-medencében egyetlen 

olyan nemzet sem élt, amely létszámát tekintve akárcsak megközelítette volna a két 

szomszédos hatalom népességét. A lélekszám még együttesen sem érte el Németországét, a 

sajátos etnikai keveredés pedig még az adott népesség politikai értékét is csökkentette.3 A 

Duna-medence népeit a Habsburg- Monarchia foglalta politikai keretbe. 

Az államalakulat demográfiai viszonyait vizsgáló kutató elé meglehetősen furcsa kép 

tárul. A statisztikai táblázatok „egyéb” címszava alatt szereplő mintegy hatszázezer főt 

leszámítva a Monarchia 51 milliós népessége az 1910. évi népszámlálás szerint tizenkét 

nemzet között oszlott meg. Mintegy 12 milliós létszámmal a németség vezetett, amelyet a 

magyar követett a maga 10 milliójával. A német és a magyar lakosság létszáma együttesen a 

népesség 44%-át tette ki. Ez az arány az 1867. évi kiegyezés után létrejött Osztrák–Magyar 

Monarchiában sem biztosította a két vezető nemzet abszolút túlsúlyát. A viszonylag fejlett 

gazdasággal és kultúrával rendelkező csehek 6,5 milliós, 13%-os részesedésükkel joggal 

tartottak igényt a harmadik vezető nemzet pozíciójára. A szerb–horvát–szlovén népesség 

ugyan együttesen is csak az összlakosság 11%-át tette ki, mégis a szláv közösség és a területi 

szomszédság megnövelte e részesedés jelentőségét. A szlovák nemzet egymaga nem jelentett 

meghatározó tényezőt, de kétmilliós (4%) lélekszámával jelentős erőt képviselt. A boszniai 

muzulmánok (bosnyákok) száma meghaladta a hatszázezret. Az ötmilliós (10%) lengyel, a 

négymilliós ruszin (8%), valamint a 3,2 milliós (6%) román, és hétszázezres (1,5%) olasz 

népesség részint az etnikai tömbbel, részint a nemzeti állammal határos területen élt.4 

                                                 
1 A Duna-medencén (Duna-völgyön, dunai országokon) az 1930-as évek külügyi dokumentumainak megfelelően 
azt a területet értjük, amely az Osztrák–Magyar Monarchia utódállamait, Ausztriát, Csehszlovákiát, 
Magyarországot, Jugoszláviát és Romániát foglalja magába. (A dokumentumokban Bulgáriát is dunai országnak 
említik, de nem sorolják a Duna-medencéhez.) A szakirodalomban és a forrásokban ezt a térséget esetenként a 
történelmi időkben változó kiterjedésű és nehezen körülhatárolható „Közép-Európa” fogalommal is illetik. A 
Közép-Európa fogalommal és annak változásaival részletesen foglalkozik Ormos Mária Közép-Európa Volt? 
Van? Lesz?, illetve Catherine Horel: A középnek mondott Európa című könyvében 
2 Niederhauser Emil: Nemzetek születése Kelet-Európában. Budapest, 1976. 13–26. 
3 Hanák Péter: A soknemzetiségű Habsburg- Monarchia válsága a polgári forradalom korában. In: Hanák Péter: 
Magyarország a Monarchiában. Budapest, 1975. 97–100. 
4 Romsics Ignác: Helyünk és sorsunk a Duna-medencében. Osiris Kiadó, Budapest, 2005. 304. 
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Vallási tekintetben a Monarchia félszáz millió lakosa hét nagy csoportra oszlott. 

Kiemelkedett a római katolikusok száma, amelyhez az összlakosság 66%-a tartozott. A 

mintegy 5,4 millió görög katolikus 10,6%-ot, a 4,4 millió ortodox 8,7%-ot tett ki. Őket a 

reformátusok (5,3%), az izraeliták (4,3%), az evangélikusok (3,4%) és a mohamedánok 

(1,1%) követték.5 

Ez a heterogén, mind fejlődési szintjét, mind kultúráját tekintve különböző néptömeg 

alkotta az Osztrák–Magyar Monarchiát. A nemzeti ébredés korszakában a Monarchia majd 

minden népe elégedetlen volt az államalakulatban elfoglalt státuszával. Vagy a függetlenség 

kivívásának igényével léptek fel – mint a magyarok –, vagy a szomszédos nemzeti államhoz 

kívántak csatlakozni – mint a románok –, vagy pedig a Monarchián belül kívántak vezető 

szerepet elérni – mint a csehek és a horvátok.6 

A nacionalizmus korának ezt a rendhagyó, dinasztikus államalakulatát összetartó első ok 

kétségtelenül a külpolitikai veszélyeztetettség érzése volt.7 A Duna-medence első helyen 

szerepelt a térség peremén elhelyezkedő két nagyhatalom terjeszkedési tervében. Az orosz 

birodalom európai részén az Urálig és a Kaukázusig elterülő vidéken mintegy 120 milliós 

népesség lakott, amelynek 86%-a orosz, ukrán és belorusz, tehát nyelvileg egymáshoz közel 

álló rokonnépnek számított. A nyugati szomszédságban egy tömbben élő 65 milliós németség 

szintén meghatározó többséget mutatott a Duna-medence etnikailag felaprózódott, keveredett 

népességével szemben.8 Az orosz és német terjeszkedés veszélyét az is növelte, hogy a 

hódítást kiválóan alá lehetett támasztani ideológiai érvekkel: a pánszlávizmussal, illetve a 

nagynémet gondolattal, hiszen a Duna-medence mintegy 10 millió németnek és több mint 17 

millió szlávnak adott otthont. A XX. század elejére megszületett német terjeszkedési 

ideológiáknak voltak agresszívebb és békésebb változata, abban azonban megegyeztek, hogy 

a térséget a leendő német Mitteleuropa részének tekintették.9  

A másik ok az európai egyensúly évszázados tételében keresendő. Franciaország, de 

különösen Anglia kínosan vigyázott az öreg kontinens egyensúlyára, és nem nézte volna jó 

szemmel Oroszország, vagy Németország túlzott előretörését. Márpedig az előretörés 

                                                 
5 Romsics Ignác: Az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása és a trianoni békeszerződés. In: Németh István – 
Fiziker Róbert (szerk.): Ausztria a 20. században. Az „életképtelen” államtól a „boldogok szigetéig”. 
L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2011. 93. 
6 Arató Endre: Kelet-Európa története a 19. század első felében. Budapest, 1971. 100–112. 
7 Diószegi István: Nemzet, dinasztia, külpolitika. Budapest, 1979. 13. 
8 Galántai József: Trianon és a kisebbségvédelem. Maecénás Kiadó, Budapest 1989. 10. 
9 Romsics Ignác: Helyünk és sorsunk a Duna-medencében… i. m. 308. 



 8 

megakadályozására egy szilárd közép-európai nagyhatalom látszott a legalkalmasabbnak, 

amely lezárta a közép-kelet-európai terjeszkedés útját.10  

Végezetül a Monarchia kiegyensúlyozott gazdasági élete említhető. A XIX. század 

második fele az Osztrák–Magyar Monarchia minden területén egy viszonylagos hosszú, 

nyugodt növekedési periódus időszaka volt.11 E növekedéshez kedvező feltételeket nyújtott a 

Monarchia közös vámterülete és szabad, gyakorlatilag korlátlan felvevő képességű kínálati–

keresleti piaca. A „nagytérgazdaság” előnyeit a Monarchia valamennyi nemzete élvezte.12 

A Duna-völgyi nemzetek tehát a politikai és gazdasági biztonság szavatolását várták a 

Monarchiától. Ezen túlmenően arra is törekedtek, hogy a soknemzetiségű állam külpolitikáját 

nemzeti értelemben orientálják, és arra, hogy a nemzeti igényeket a Monarchia keretein belül 

a legnagyobb mértékben érvényre juttassák.13 És ha igazából a Monarchia létéhez kapcsolódó 

nemzeti elvárások közül csak a magyar igények realizálódtak, a Monarchia ügyeire való 

potenciális befolyásolási lehetőség nyugtatóan és biztatóan hatott a birodalom valamennyi 

népére. 

A külső hatások, s nem belső törvényszerűségek alapján létrejött Monarchia azonban 

születésétől kezdve hordozta létrejöttének belső ellentmondásait. Az alkotó nemzeteket nem a 

józan mérlegelés, hanem a félelem, a külső kényszer terelte a Monarchia keretei közé, ezért 

várható volt, hogy a fenyegetettség érzetének akár csak átmeneti megszűnése is utat enged 

majd az egyre feszülő nacionalista tendenciáknak. 

A Monarchia felbomlásának belső tényezői mellett külső okok is szerepet játszottak.14 Az 

európai politikában betöltött egyensúlyozó szerepe az átalakuló Európában már nem volt 

egyértelmű. Anglia és Franciaország sokáig ingadozott a Monarchia korszerűsítése, 

föderalizálása, illetve a nemzeti államokká alakítása között, azonban 1918-ban két esemény 

miatt az utóbbi megoldás mellett döntöttek. Az egyik a német–orosz béke aláírása volt Breszt-

Litovszkban, ami valósággá tette a Baltikumtól a Fekete-tengerig tartó német Mitteleuropa 

megszületését. A másik a Monarchia különbéke kísérleteinek meghiúsulása és az 1918 

                                                 
10 Jeszenszky Géza: A brit külügyminisztérium és Magyarország 1890–1914. Történelmi Szemle 1977. 2. szám, 
209. 
11 Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris Kiadó, Budapest, 1999. 23–39. 
12 Hanák Péter: Magyarország az Osztrák–Magyar Monarchiában. Túlsúly vagy függőség? In: uo. Magyarország 
a Monarchiában… i. m. 314. 
13 Diószegi István: Az Osztrák–Magyar Monarchia külpolitikája. In: Diószegi István: Hazánk és Európa. 
Budapest, 1970. 239–240. 
14 Fejtő Ferenc a Monarchia szétesésének fő okát nem a nemzeti konfliktusokban, hanem a nagyhatalmi 
érdekekben látta. Fejtő Ferenc: Rekviem egy hajdanvolt birodalomért. Ausztria–Magyarország szétrombolása. 
Minerva-Atlantisz kiadó, Budapest, 1990. Megjegyezzük, hogy a XX. század végének eseményei azt mutatták, 
hogy a sok, vagy akár kétnemzetiségű államok (Szovjetunió, Csehszlovákia, Jugoszlávia) nagyhatalmi 
közreműködés nélkül is darabokra hullottak, még akkor is, ha az államalkotó nemzetek rokonnépek volt. 
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májusában a Német Birodalom és Ausztria-Magyarország közötti vámunió felé mutató 

megállapodás aláírása volt. Az antant hatalmak úgy látták, hogy ezzel a Monarchia végképp 

behódolt Németországnak és nem képes többé az egyensúlyozó szerepre.15  

 Az átrendeződés az első világháború után következett be. A térség sorsát eddig 

befolyásoló két nagyhatalom egyike sem szólhatott bele a Duna-mentén végbemenő 

átalakulásba. A vesztes Németország tehetetlen volt, Oroszországot pedig a háborús 

veszteségen kívül a forradalmak is gyengítették. A győztes antantot gazdaságilag és 

politikailag is megviselte a hosszú háború, így a katonai jelenlét egyelőre nem párosult 

nagyhatalmi aktivitással. A világpolitikai horizonton feltűnő új nagyhatalom, az Egyesült 

Államok pedig nem volt eléggé tájékozott az európai ügyekben, de távolmaradását 

izolacionista politikája is indokolta.16 

Az ellentmondásokkal terhes Monarchia nem rendelkezett elegendő politikai 

kötőanyaggal a nacionalizmusok feszítő erejével szemben. A háború a gazdasági összeomlás 

szélére sodorta a birodalmat, amely léte mögött – az új Európában – nem állt többé 

nagyhatalmi érdek sem. A közép-európai kis nemzetek és kisállamok a nacionalizmus 

mámorától óriássá nőve napok alatt robbantották szét a dinasztikus államalakulatot.17 

A Duna-völgy újjárendezésének első meghatározó elve a nacionalizmus volt. Ezúttal nem 

korlátozta sem a félelem, sem a józan belátás. Az új közép-európai határokat a Saint Germain-

i (1919. szeptember 10.) és a trianoni (1920. június 4.) békeszerződések rögzítették. A 

rendezés gyökeresen átalakította Közép- és Kelet-Európa térképét. Az Osztrák–Magyar 

Monarchiát hét részre darabolták föl. Egyes területeken új államok születtek, más részeket a 

már meglévő kisállamokhoz csatolták. 

Az új állami elrendezés az etnikai adottságokhoz próbált igazodni. Közép-Kelet-

Európában nem jöttek létre – mint ahogy nem is történhetett – színtiszta nemzeti államok, de 

az államalkotó nemzet mindenütt többségben volt.18 Ezek az államok létüket nem ideiglenes 

érvényű belső szükségérzetre, és nem is mulandó nagyhatalmi megfontolásra alapozták, 

hanem az etnikai közösség megkülönböztető erejére, arra a tényezőre, amely a modern kor 

államainak az eddigi tapasztalatok szerint a legnagyobb vitalitást kölcsönözte. 

                                                 
15 Romsics Ignác: Helyünk és sorsunk a Duna-medencében… i. m. 309. A német Közép-Európa tervekről lásd 
Németh István: Hatalmi politika Közép-Európában. Német és osztrák–magyar Közép-Európa tervezés (1871–
1918). L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2009. 
16 Diószegi István: Két világháború árnyékában. Nemzetközi kapcsolatok története 1919–1939. Gondolat Kiadó, 
Budapest, 1974. 41–42.  
17 Uo.: 29–30. 
18 Galántai József: Trianon és a kisebbségvédelem… i. m. 24–28. 
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A kor szellemével egyező rendezés azonban mégsem oldotta fel az etnikai-demográfiai 

adottságokból származó ellentmondásokat. A rendezés egyik fogyatékossága az új határok 

meghúzásában rejlett. A világháború utáni határok ugyan jobban megfeleltek az etnikai 

követelményeknek, de mivel kevert népességű területeken húzódtak, összefüggő idegen 

nemzeti testeket is magukba zártak. Csak úgy alakulhattak ki, hogy számos jogos nemzeti 

igényre nem figyeltek. Így a térség immáron évszázados problémája csupán más előjelet 

kapott.19 A nemzetiségi probléma konzerválódása miatt adott volt a lehetőség, hogy az 

érdekelt felek vég nélküli vitákba bonyolódjanak és a térség a permanens nemzeti feszültség 

zónája legyen. Ily módon elzárta az utat a Duna-völgyi kisállamok összefogása, 

együttműködése előtt. A rendezés másik fogyatékossága, hogy az együttműködés 

lehetőségétől elzárkózó kisállamok nem voltak képesek erőt felmutatni a hatalmi vákuumban 

esetleg aktivizálódó nagyhatalmi terjeszkedés ellen.20 Így az elnyert önállóság valójában csak 

az önállóság illúziója lehetett, és korántsem volt biztos, hogy többet ér, mint az egykori 

korlátozott szuverenitás. 

Az új határok Közép-Európa gazdasági életében is súlyos problémákat okoztak. Míg a 

világháború előtti határok nagy része a gazdasági egységekhez és a földrajzi adottságokhoz 

igazodott, az új országhatárok gazdaságilag és földrajzilag szorosan egymáshoz tartozó 

egységeket választottak szét. Több gazdasági és kulturális centrum „légüres térbe” került, 

másokhoz pedig nem oda tartozó, irreálisan nagy területek kapcsolódtak.21 Az új gazdasági 

rendezés senkinek sem kedvezett. Az újonnan kapott területek kiaknázásának potenciális 

lehetőségét megelőzte a kimerítő válság, a háború utáni évek káosza. A távolabbi jövő képét 

pedig elhomályosította a szigorú tény, hogy a versailles-i rendszer által szétrobbantott közép-

európai gazdasági egység helyett egyelőre senki sem volt képes újat teremteni. 

A világháború utáni évek a nagy földindulás utórezgéseinek jegyében teltek el. Az érintett 

felek ugyan aláírásukkal szentesítették a változtatásokat, de a győzők a levert ellenfél és 

egymás kárára tovább akarták gyarapítani szerzeményeiket, a legyőzöttek pedig ahol tehették, 

szabotálták a szerződéses előírásokat. Az általános káosz rövid időn belül teljes összeomlással 

fenyegetett. Közép- és Kelet-Európa válsága megfosztotta a Nyugatot legfőbb piacától. A 

bizonytalanságot és idegességet fokozta az is, hogy Oroszországban a bolsevikok vették át a 

hatalmat. 

                                                 
19 L. Nagy Zsuzsa: A párizsi békekonferencia és Magyarország 1918–1919. Budapest, 1965. 18.  
20 Juhász Gyula: Magyarország külpolitikája 1919–1945. Második, átdolgozott kiadás. Budapest 1975. 73–74.  
21 Berend T. Iván – Ránki György: Közép-Kelet-Európa gazdasági fejlődése a 19–20. században. Budapest, 
1976. 193. 
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Nyilvánvaló volt, hogy az egyetlen lehetséges kiút Közép- és Kelet-Európa gazdasági 

rekonstrukciója lehet. S jóllehet, a stabilizáció minden nyugati nagyhatalomnak érdekében 

állt, legaktívabbnak a német újjászületéstől és a szovjet internacionalizmustól egyaránt tartó 

francia imperializmus mutatkozott. A Duna-völgyi politikai rendezés elsősorban a francia 

külpolitika céljait szolgálta. Franciaország segítségével a „cordon sanitaire”, amelynek 

feladata a fiatal szovjet állam elszigetelése és a veszélyes szocialista eszmék elzárása volt. A 

német reváns-veszély és a magyar revíziós tervek ellensúlyozását pedig a Duna-völgy győztes 

kisállamainak szövetségével, a kisantanttal igyekeztek elérni.22 

A Duna menti rendezés szilárdságát azonban aláásták a gazdasági és politikai 

ellentmondások. Az öt dunai állam közül háromban – Magyarországon, Romániában és 

Jugoszláviában – autoriter politikai rendszerek alakultak ki. Ez nemcsak gazdasági 

következményekkel járt – a feudális maradványokkal terhes országokban megrekedt a háború 

előtt megindult tőkés fejlődés –, hanem a külpolitikát is meghatározta. A magyar 

irredentizmus nacionalista gőggel és csökönyösséggel szembesült, tovább mélyítve a Duna 

menti országok között tátongó szakadékot, s lehetetlenné téve az esetleges együttműködést. 

A Duna-medence két legfejlettebb országában – Ausztriában és Csehszlovákiában _ 

polgári demokratikus állam alakult ki. A gazdasági nehézségek azonban itt is állandóan 

politikai válsággal fenyegettek. Ausztriában széles tábora volt az anschlussnak,23 

Csehszlovákiában pedig a két vezető nemzet harmóniája és egyensúlya hiányzott. 24 

Az ellentmondások láttán sok kérdőjel merülhetett fel a Duna-völgyi rendezés tartósságát 

illetően. Elégséges lehet-e az egészségügyi övezet a „szovjet veszély” elhárítására? Az 

ellentmondásokkal terhes kisantant vajon tud-e elegendő erőt felmutatni az esetleg feléledő 

német militarizmussal szemben: s egyáltalán életképes lehet-e a közép-európai rendezés 

francia rendszere?25 E kérdések a korszak valamennyi politikusát foglalkoztatták. A 

szkeptikusok azonban egyelőre háttérbe vonultak. A háború és azt követő kritikus évek után 

úgy tűnt, hogy az 1920-as évek közepén az európai politikában az átmeneti megnyugvás évei 

következnek. 

                                                 
22 Diószegi István: Két világháború árnyékában… i. m. 57–68.  
23 Az új Ausztria politikai elitje és a lakosság túlnyomó többsége a Németországgal való uniót támogatta. 
Romsics Gergely: Mítosz és emlékezet. A Habsburg Birodalom felbomlása az osztrák–magyar politikai elit 
emlékirat-irodalmában. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2004. 162, valamint Kerekes Lajos: Ausztria története 
1918–1945. Budapest, 1966. 20–21. 
24 Arató Endre: A cseh–szlovák föderáció történeti előzményei. In: Arató Endre: Tanulmányok a szlovákiai 
magyarok történetéből 1918–1945. Budapest, 1977. 388–390.  
25 Jászi Oszkár: Magyar kálvária – magyar feltámadás. A két forradalom értelme, jelentősége és tanulságai. 
München, 1969. 162–163. 
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II. Nagytérgazdaság és autarkia. A Duna-medence gazdasági helyzetének változásai 

 

A Duna-medence gazdasági élete meglehetősen heterogén képet mutat. 

Az Elbától keletre fekvő országokban az ipari forradalom második hulláma és a tőkés 

termelés megindulása a XIX. század utolsó harmadára tehető. Az ipari forradalom általános 

jegyei – a mezőgazdaság modern tőkés alapokra való helyezés, a modern bank- és 

hitelrendszer létrehozása, a közlekedés és az infrastruktúra kialakítása – a térségen belül 

eltérően és jelentős minőségi különbségekkel jelentkeztek. A térségen belül három eltérő 

területről beszélhetünk. Az első helyen a nyugati területek, Ausztria és Csehország említhető. 

Ezen országok történelmi útjukat, területi elhelyezkedésüket tekintve a periféria országaihoz 

tartoznak, de gazdasági fejlődésükben a centrummal inkább a mennyiségi, mintsem a 

minőségi különbségek feltűnőek. A modern tőkés gazdaságot jellemző mutatók a dolgozó 

lakosság foglalkozási megoszlása és a nemzeti jövedelem ágazati megoszlása ezen országok 

esetében alig térnek el Németország, vagy Franciaország hasonló indexeihez képest. A 

második csoportba sorolható Magyarország esetében viszont a mennyiségi különbségek 

mellett és miatt már jelentős minőségi eltérések mutatkoznak. Az ipari forradalom és a 

gazdasági átalakulás itt is lezajlott, de a változás nem volt olyan mélyreható. Ausztria nemzeti 

jövedelmének 36,6%-át az ipar, 35,5%-át a szolgáltató ágazat adta, a mezőgazdaság pedig 

27,9%-kal részesedett. Magyarországon a háború előtti ez az arány 25,3%, 31% és 43,7% 

volt.26 A térség országainak harmadik csoportjába tartozó balkáni államokban a közép- és 

kelet-európai forradalom magyar változata sem játszódott le. Románia, Bulgária és Szerbia 

gazdasága és társadalma az ipari forradalom előtti statikus képre emlékeztetett. A lassanként 

megjelenő gépi nagyipar, infrastruktúra és modern bankhálózat csupán az ipari forradalom 

kezdeteit jelentették ezen országokban. 

A Duna-medence országainak eltérő gazdasági fejlődését jól mutatja az alábbi táblázat.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században… i. m. 38. 
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A mezőgazdaságban dolgozók aránya (1910) 

 
        Ország         Százalék 

_________________ 
Ausztria  42,3 
_________________ 

Csehország 38,1 
_________________ 

Magyarország 64,0 
_________________ 

Szerbia  84,0 
_________________ 

Bulgária  82,0 
_________________ 

             Románia   80,0 körül 27 
 

A századvégi fejlődés következtében tehát a térség nyugati részei felzárkózni látszottak 

Nyugat-Európához, míg más területek a viszonylagos fejlődés ellenére is egyre jobban 

leszakadtak. Ilyen végletesen eltérő gazdaságokat foglalt egységbe az Osztrák–Magyar 

Monarchia. Mégis megállapítható, hogy a Monarchia gazdasági egységként sikeresebben 

funkcionált, mint politikai államalakulatként. A közös vámterületből és a dinamikus 

növekedésből fakadóan nem voltak értékesítési nehézségei. A magyarországi területen 

intenzív iparfejlődés kezdődött; miközben a mezőgazdaság növekedése 1,7–2,2% között 

mozgott, az ipar teljesítménye évi 4,5–6%-kal emelkedett. A malomipar fejlettségét 

jellemezte, hogy Budapestet sokáig a világ első malomvárosaként tartották számon és e 

státuszát csak a századfordulón adta át az egyesült államokbeli Minneapolisnak.28 Európa 

széntermelésében Franciaországot maga mögé utasítva az előkelő harmadik helyet foglalta el, 

nyersvas és acéltermelésben az ötödik volt és a textiliparra jellemző gyapot fonóorsók számát 

tekintve pedig csak Angliát, Németországot, Olaszországot és Franciaországot engedte maga 

elé.29 Azonban a gazdasági fejlődés rendkívüli ellentmondásokkal ment végbe. Az iparosodás 

szintje a Monarchián belül rendkívül eltérő volt. Amíg Ausztriában 4 millió orsót használtak 

az üzemekben, addig 1913-ban Magyarországon is mindössze 350 ezret.30 A fejlődés, bár 

kétségkívül dinamikus, de egyenetlen és viszonylagos volt, de nem képviselhetett elegendő 

összetartó erőt a nacionalizmus feszítésével szemben. Az első világháború után a térség 

etnikai egységei gazdaságilag is önálló útra tértek. 

                                                 
27 A táblázat Berend—Ránki… i. m 153–160. oldalán közölt adatok alapján készült. 
28 Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században… i. m. 32. 
29 Berend T. Iván – Ránki György: Közép-Kelet-Európa gazdasági fejlődése a 19–20. században. Budapest, 
1976. 150. 
30 Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században… i. m. 35. 
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* 

 

Az utódállamok gazdasága alapvetően eltért a háború előtti gazdaságoktól. Az 

átrendeződés során országnyi területek kerültek új államalakulatokba, és milliós népességek 

lettek más országok lakói. Az új feltételekhez való igazodás, az új gazdasági mechanizmusok 

kiépítése hosszú évtizedeket igényelt volna. Ráadásul a kimerítő háború után a problémák 

hatványozott módon jelentkeztek, és kevés kilátás volt arra, hogy a térség országai saját 

erőikkel képesek lesznek a helyzet megoldására. 

A legsúlyosabb gondok Ausztriában és Magyarországon mutatkoztak. Itt a gazdasági 

kimerülés már az utolsó háborús esztendőben jelentkezett. 1918-ban megállapították, hogy a 

két ország gazdasága nem bír ki még egy háborús telet. A békeszerződéssel együtt járó 

területi csonkítások és jóvátételi kötelezettségek pedig egyenesen katasztrófához vezettek. A 

Monarchia örökségén osztozó utódállamok közül Ausztriát sújtották leginkább a régi 

gazdasági egység felbomlásának hátrányai. Az Osztrák Császárság Ausztria volt lakosságának 

mindössze 22%-át örökölte, és területén a korábbi nemzeti jövedelem 30%-át állította elő.31 

Hogy milyen mélyre süllyedt az osztrák gazdaság, lemérhető azon, hogy az ipari termelés 

1919 őszén a háború előtti termelésnek mindössze 15–20 százalékát tette ki.32 

Magyarország esetében is jelentős volt a visszaesés. A mezőgazdasági termelés 1920-ban 

a háború előtti szint 50–60%-a, a gyáripari termelés csupán 35–40%-s a volt.33 Magyarország 

területi összezsugorodásával nyersanyagforrásainak jelentős részét elveszítette. A nagy 

részben Budapestre és környékére telepedett feldolgozó ipar Magyarországon maradt jelentős 

részeinek kapacitásai kihasználatlanul maradtak. A malomipar 1920-ban 65 millió mázsa 

gabona őrlésére volt képes, az új ország területén ennek a mennyiségnek az egyharmadát, 20–

28 millió mázsát tudtak aratni.34 A szinte kezelhetetlen helyzetet mutatta, hogy a korábban 

gabonaexportáló Magyarország 1920-ban az ellátási gondok enyhítésére 22 ezer mázsa búzát 

és 141 ezer mázsa lisztet volt kénytelen a tengerentúlról importálni.35 

A térség többi országa sem volt sokkal kedvezőbb helyzetben. Az újonnan alakult 

Jugoszlávia háborús vesztesége a juh, kecske és sertésállomány fele, a lóállomány 

                                                 
31 Németh István: Az első Osztrák Köztársaság (1918–1938) – történeti áttekintés. In: Németh István – Fiziker 
Róbert (szerk.): Ausztria a 20. században. Az „életképtelen” államtól a „boldogok szigetéig”… i. m. 131. 
32 Berend T. Iván – Ránki György: Közép-Kelet-Európa gazdasági fejlődése a 19–20. században… i. m.196. 
33 Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században… i. m. 35. 
34 Uo. 152. 
35 Honvári János Dr.: Európa gazdaságtörténete. Győr. Széchenyi István Egyetem, 2006. (elektronikus jegyzet) 
50. 
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egyharmada, a szarvasmarha állomány egynegyede elpusztult úgyszólván megbénította a 

mezőgazdaságra épülő nemzetgazdaságot. A háborús megpróbáltatások a román gazdaságot is 

erősen visszavetették. Csehszlovákia viszonylag kedvezőbb helyzetben volt, de a termelés 

1920-ban itt is csak a békeévek 70%-áig emelkedett.36 

A külkereskedelmi bénultság, amely a hirtelen és gyökeresen megváltozott szerkezet miatt 

következett be, még a kézzelfogható veszteségeknél is érzékenyebben érintette a térség új 

államait. A Monarchia országai korábban nem találkoztak külkereskedelmi gondokkal, hiszen 

a birodalmi keretek a kínálat és kereslet tekintetében megfelelő piacot biztosítottak. A 

Monarchiát felváltó utódállamok végletesen egyoldalú termelőkapacitásokkal rendelkeztek és 

a biztonságot nyújtó komplex gazdasági rendszerből kiszakadva katasztrofális helyzetbe 

kerültek.37 

A nacionalizmus a gazdasági életben is éreztette hatását. A szubjektív tényezők mellett 

az új objektív feltételek is a gazdasági elzárkózás irányába terelték az utódállamokat. Európa 

vámhatárai mintegy hétezer kilométerrel megnövekedtek, a korábbi 26 gazdasági egység 

helyébe 38 lépett és az 1914 előtti 12 pénzrendszert 27 váltotta fel.38 A Monarchia korábbi 

közös vámterülete helyett hét önálló vámterület jött létre. S jóllehet a térség országai 

kezdetben nem változtatták meg a korábbi vámtarifákat, a háború után fellépő nagyarányú 

infláció mindennél jobban előmozdította az elkülönülést. Az utódállamok az elértéktelenedő 

pénz piacvédő hatása mellett csakhamar direkt állami eszközöket is igénybe vettek az 

elzárkózás falainak magasra emeléséhez. Mire a gazdasági rekonstrukció végbement a Duna-

völgyében öt állam vigyázta kínosan a maga gazdasági különállását. Ezt a gazdasági 

elszigetelődést mi sem mutatja jobban, mint hogy a vámtarifák általában ötven–száz, de 

esetenként 300 százalékkal is növekedtek.39 

Az önállóság azonban – a politikaihoz hasonlóan – csupán vélt önállóság volt. Az 

elkülönülés csupán a szomszéd kisállamokkal szemben volt és lehette eredményes. A torz 

gazdasági szerkezetek nem nélkülözhették az importot, és a fejlett gazdasággal rendelkező 

nagyhatalmak sokkal könnyebben betörhettek a még oly gondosan védett nemzeti piacra, mint 

a drágábban termelő szomszédos államok. A Duna menti államok egymás közti kereskedelme 

                                                 
36 Berend T. Iván – Ránki György: Közép-Kelet-Európa gazdasági fejlődése a 19–20. században… i. m. 197.  
37 Uo. 222.  
38 Pallai László: A Páneurópa-mozgalom. Az európai integráció korai képviselői. In: Rubicon, 1997/5–6. 56. A 
Duna menti régió valóban regionális egységbe kovácsolásának kiemelkedő szakértője a magyar Hantos Elemér 
(1881–1942) volt, aki több tucatnyi könyvében és publikációjában Magyarország, valamint Közép- és Kelet-
Európa gazdasági rehabilitációjával foglalkozott. Munkásságáról lásd: Németh István: Hantos Elemér közép-
európai alternatívája az 1920–1930-as években. In: uo. Európa-tervek 1300–1945. Visszapillantás a jövőbe. 
ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2001. 215–226. 
39 Berend T. Iván – Ránki György: Közép-Kelet-Európa gazdasági fejlődése a 19-20. században… i. m. 225. 
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végül is a történelmi múlt, a közvetlen szomszédság, és megannyi kedvező lehetőség ellenére 

rendkívül lecsökkent. A visszaeséshez nagyban hozzájárult, hogy a legtöbb ország nem tért 

vissza az első világháború előtt alkalmazott szabadkereskedelmi elvekhez, hanem gazdasági 

problémáit protekcionista eszközökkel igyekezett orvosolni. Ez azonban összességében 

negatívan hatott a kereskedelemre, mert a behozatali korlátok hasonló lépésekre 

kényszerítették a partnerországok politikusait, így az általánosan megemelkedett behozatali 

vámok az exportot is visszavetették.40 Az utódállamok esetében mindez azt eredményezte, 

hogy miközben az első világháború előtt kereskedelmük kétharmada–háromnegyede a 

szomszédos országokba irányult, ez a szám 1928-ban a felére csökkent.41 

Az elképzelések és a kis országok előtt álló lehetőségek között azonban távolról sem volt 

meg a szükséges összhang. A gazdasági nacionalizmusnak ellentmondó valóság sürgős 

rekonstrukciót, külföldi segítséget, kölcsönöket és tőkeimportot követelt. Ez az alapja annak a 

két világháború közötti jellemző körülménynek, hogy a Duna-medence államainak gazdasági- 

és politikai életét döntő módon befolyásolták a világgazdaság általános konjunktúra-

változásai, a nagyhatalmak gazdasági és politikai törekvései. E feltételek először akkor 

teremtődtek meg, amikor Nyugat-Európa a háború után visszanyerte gazdasági stabilitását.  

Az egész Közép- és Kelet-Európára kiterjedő stabilizáció első láncszeme Ausztria 

szanálása volt. Az 1922-ben végrehajtott rekonstrukció 650 millió aranykoronával biztosította 

Ausztria területi integritását, úgyszintén politikai, gazdasági és pénzügyi szuverenitását. A 

stabilizáció a Népszövetség Pénzügyi Bizottságának felügyelete mellett valósították meg és 

azt a Népszövetség teljes hatalommal felruházott biztosa ellenőrizte. A szanálási akció 

látványos sikert hozott. Megállították az inflációt, helyreállították az államháztartás 

egyensúlyát és lerakták az Osztrák Nemzeti Bank alapjait. 

Magyarország szanálása 1924-ben történt meg, szintén népszövetségi kölcsönnel. A kért 

650 millió helyett Magyarország ugyan csak 307 milliót kapott, de ez az összeg – a 

visszaélések ellenére is – elegendőnek bizonyult. A szanálás itt is szoros népszövetségi 

felügyelettel történt. A Pénzügyi Bizottság feltételül szabta a kormánytól független jegybank 

felállítását, a költségvetés hiányának 1926. június 30-ig történő megszűntetését és a háború 

előtti kölcsönök elismerését. A várakozásokon felül sikeres stabilizáció 1927-ben a pengő 

bevezetésével zárult.42  

                                                 
40 Honvári János Dr.: Európa gazdaságtörténete… i. m. 50. 
41 Kollega Tarsoly István (főszerk.): Magyarország a XX. században. Babits Kiadó, Szekszárd, 1997. 644.  
42 Honvári János Dr.: Európa gazdaságtörténete… i. m. 48. 
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Romániában és Jugoszláviában jóval később került sor a stabilizációs kölcsön kiadására. 

Hosszas infláció és gazdasági bizonytalanság után a román gazdaság csak 1928-ban 

stabilizálódott, amikor az új kormány – jórészt amerikai pénzpiacokról – 100 milliós 

gazdasági kölcsönt vett fel. Szintén amerikai segítséggel szanálták hosszadalmas 

kölcsönakciók után Jugoszláviát is. Csehszlovákia, amely a térség legfejlettebb iparával 

rendelkezett, már évekkel korábban, és jóval kevesebb kölcsönnel képes volt gazdasága 

beindítására. Itt az államkölcsönöknek csupán 20–25 százaléka származott külföldről.43 

Az 1920-as évek végére a Duna-medence valamennyi államában végbement a 

rekonstrukció. A stabilizációban, mint láttuk, nagy szerepe volt a tőkeimportnak; a külföldi 

tőke – Csehszlovákia kivételével – 50–70 százalékkal részesedett.44 Így valójában csődöt 

mondtak a független nemzetgazdaság megteremtését célzó nacionalista tervek. A külföldi 

tőkeimport azonban nem oldhatta meg a belső tőkefelhalmozódás elégtelenségéből fakadó 

nehézségeket. Már csak azért sem, mert a feudális maradványokkal megterhelt korrupt 

államokban a kölcsönöknek csak viszonylagos csekély része áramlott a gazdaság produktív 

szféráiba. Sok volt az indokolatlan és elhibázott kiadás, túl nagy az államapparátus. A kamat 

és a törlesztési kötelezettségek pedig rendkívüli terheket róttak az érintett országokra. 

A térség országainak szanálása négy–öt esztendős gazdasági fellendülést eredményezett. 

Valójában csupán a háborús káosz éveihez képest jelentett előrelépést. A háborút megelőző 

évek gazdasági prosperitását egyik ország sem tudta elérni, de a viszonylag zavartalan 

növekedési periódus a hosszantartó fejlődés illúzióját keltette. A nyugat-európai 

konjunktúrára épülő rekonstrukció azonban tiszavirág életűnek bizonyult. Ingatag 

tartópilléreit egy csapásra leomlasztotta az 1929-ben kirobbant világgazdasági válság. 

 

* 

 

A tőkés termelés ciklikus voltát már régóta ismerték a közgazdászok. A túltermelési 

válság elkerülhetőségének lehetőségével, a termelés és fogyasztás egyensúlyának 

megteremtésével is sokat foglalkoztak. Bár a konjunktúra állandósulásában igazában soha 

sem bíztak, az 1929. évi példátlan hevességű válság a legmerészebb képzeletet is 

túlszárnyalta. 

A korszakot vizsgáló szakemberek már a válság előtt figyelmeztettek a rossz előjelekre. 

Rámutattak arra, hogy a kimerítő háború után rendkívüli mértékben megnőtt a beruházási 

                                                 
43 Berend T. Iván – Ránki György: Közép-Kelet-Európa gazdasági fejlődése a 19–20. században… i. m. 248.  
44 Uo. 257. 
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kedv, hogy az eddig tartózkodó amerikai ipar elárasztotta termékeivel a világpiacot, és a 

Szovjetunió létrejötte erősen leszűkítette a kapitalizmus lehetőségeit. 

A politikusok nagy többsége a konjunktúra hatása alatt állva nem kívánta tudomásul venni 

a közgazdasági realitásokat. Jellemző, hogy Calvin Coolidge, az Egyesült Államok elnöke a 

válságot megelőző, 1928-as évet értékelve így beszélt. „Az Egyesült Államok egyetlen 

kongresszusa, bármikor ülésezett is, nem nézett még szembe oly üdítő távlattal, mint 

aminővel a jelenlegi szembe néz, midőn az Unió helyzetével vet számot… Az a töméntelen 

gazdagság, amelyet vállalkozásaink és iparunk létrehozott és gazdaságunk felhalmozott, 

hatalmasan szétáradt népünk körében, és széles folyamban hömpölyög, hogy a világ javát és 

hasznát szolgálja. A létkövetelmények már túlhaladták az egzisztenciális minimumot és 

elérték a luxus határait… Az ország elégedett lehet a jelennel és optimizmussal nézhet a jövő 

elé.”45 

A válság soha nem látott mértékben vetette vissza a tőkés világ termelését. A válság 

mélypontján, 1932-ben az Egyesült Államok ipari termelése 46, Németországé 40 százalékkal 

volt kevesebb, mint 1929-ben, de 30%-ot meghaladó volt a csökkenés Ausztriában, 

Belgiumban, Franciaországban, Hollandiában és Olaszországban is.46 A munkanélküliség 

rendkívüli méreteket öltött. Németországban a munkások fele, az Egyesült Államokban 

egyharmada állás nélkül maradt. A tőkés világ 30 millió munkanélkülit számlált.47 Az ipari 

válsággal együtt járó mezőgazdasági krízis óriási méretű áresésekkel járt. A búza ára 50 

százalékkal, a hús ára 40 százalékkal csökkent és a mezőgazdasági termékek átlagos árindexe 

nem sokkal volt fölötte a válság előtti esztendő árindexének egyharmadánál.48 A gabona 

értékesítésnek lehetőségét jelentősen rontotta, hogy már a válságot megelőzően óriási 

készletek halmozódtak fel. A tenger túli termelők óriási mennyiségekkel jelentek meg a 

világpiacon, ahol 1926-ban 34 millió mázsa, 1929-ben már 122 millió mázsa búza maradt 

raktáron.49 

Mivel a fizetőképes kereslethez képest a meglévő kapacitások is feleslegesen nagynak 

mutatkoztak, a befektetők nem kezdtek bővítő beruházásba, de még az amortizálódott 

eszközök egy részét sem pótolták, ami tovább mélyítette a válságot. A beruházási javak 

                                                 
45 John Lukacs: Az Egyesült Államok XX. századi története. Gondolat Kiadó, Budapest, 1988. 58. 
46 Honvári János Dr.: Európa gazdaságtörténete… i. m. 60. 
47 Diószegi István: Két világháború árnyékában… i. m. 160.  
48 Berend T. Iván – Ránki György: Közép-Kelet-Európa gazdasági fejlődése a 19–20. században… i. m. 264.  
49 Kaposi Zoltán: A 20. század gazdaságtörténete. Dialóg Kiadó, Budapest, 2004. 24. 
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termelése a válság mélypontján az Egyesült Államokban mindössze 27, Németországban 34 

százaléka volt az 1929. évinek.50 

A termelési válság csakhamar általános hitel- és bankválsághoz vezetett. A pénzügyi 

rendszer válsága 1931-ben Ausztriából és Németországból indult el és 1933-ra elérte az 

Egyesült Államokat. A bankrendszer összeomlását bankzárlatokkal és betétek 

befagyasztásával próbálták elkerülni, ami azt jelentette, hogy a betéttulajdonosok nem jutottak 

hozzá pénzükhöz. A német Danatbank 1931. július 13-i összeomlását követően negyvennyolc 

óra alatt az összes németországi pénzintézet bezárni kényszerült. A legnagyobb európai 

bankok egymás után jelentették be fizetésképtelenségüket, s az 1931. július 13-i összeomlás 

után két nappal valamennyi pénzintézet bezárt. Három nappal később az államcsőd elkerülése 

érdekében Magyarországon is három napos bankszünetet rendeltek el és az újranyitáskor a 

betétesek már csak a betétek 5%-ához, maximum 1000 pengőhöz férhettek hozzá. A 

bankválság rövid idő alatt egész Európára kiterjedt, de az óvatos pénzügypolitikát folytató 

Angliát és az óriási arany- és valutatartalékokkal rendelkező Franciaországot csak kevéssé 

érintette.51 

A gazdasági válság különösen súlyosan érintette a háború utáni káoszból éppen kilábaló 

Duna-völgyi államokat. A Duna-medence országainak növekedése két pillérre, a nyugati 

tőkeimportra, valamint a kedvező agrárárakra épült. Az európai bankcsődök nyomán a 

külföldi hitelezők minden felmondható hitelt visszavontak. A válság okozta túlkínálat a búza 

nagykereskedelmi árában 70%-os zuhanást eredményezett, de az összes agrártermék esetében 

50% körüli áresés volt tapasztalható. A negatív hatásokat fokozta, hogy az agrárolló kinyílt, 

vagyis az ipari és mezőgazdasági termékek közötti árszint különbség a válság évei alatt 

megtöbbszöröződött.52  

A tartóoszlopok összeomlása az egész gazdaság összeomlásával járt. A mezőgazdasági 

terményeket még fél áron sem lehetett elhelyezni a világpiacon, a fejlesztéshez, sőt a 

tartozások törlesztéséhez elengedhetetlenül fontos hitelszerzés pedig majdnem lehetetlen volt. 

A helyzetet az is súlyosbította, hogy az ipari behozatalra szoruló országok az agrárolló 

szétnyílása következtében csak veszteségesen, vagy egyáltalán nem tudtak ipari termékeket 

importálni. A közép-európai agrár- és agráripari országokat elsősorban az agrárválság sújtotta. 

Az egységes gazdasági rendszerben azonban az egyik gazdasági ágazat válsága láncszerűen 

más ágazatok krízisét is kiváltja. A kiviteli lehetőségek leszűkülése, az agrárolló szétnyílása 

                                                 
50 Honvári János Dr.: Európa gazdaságtörténete… i. m. 61. 
51 Kaposi Zoltán: A 20. század gazdaságtörténete… i. m. 37–38. 
52 Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században… i. m. 165. 
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és a hitelválság együttesen azt eredményezték, hogy a dunai államok külkereskedelme 

drasztikusan lecsökkent.53 A román export 42%-kal, az exportbevételek 73%-kal csökkentek, 

de hasonló zuhanásszerű visszaesés következett be Magyarországon és Jugoszláviában is.54 

A kereskedelem visszaesése alaposan megviselte az import-érzékeny ipart.  Az ipari válság 

azonban különböző mértékű volt a Duna-medence államaiban. A balkáni országokban nem 

öltött olyan nagy arányokat, mert a kapacitások kicsik voltak, és a fogyasztás csökkenését is 

ellensúlyozni lehetett az ipari behozatal korlátozásával. A térség agrár-ipari országa, 

Magyarország már súlyos károkat szenvedett. A legkirívóbb a termelési javakat előállító 

iparok válsága volt. A vas- és fém, az építőanyag-ipar, és a gépgyártás együttes termelése a 

válság előtti szint felére esett vissza. Az ipari válság legérzékenyebben a Duna-medence két 

ipari tekintetben legelőrehaladottabb államát, Ausztriát és Csehszlovákiát érintette. Mindkét 

országban a termelés mintegy 40 százalékos visszaesését és a munkanélküliség katasztrofális 

méreteit eredményezte.55 

Az ipari válság eltérő hatását érzékelteti az alábbi táblázat, amely a gyáripari munkások 

számának alakulását mutatja be a Duna-medence országaiban.56 

 

 
Ország   1928   A mélypont esztendeje 
   Szám  index  szám  index  év 
   (ezer)     %  (ezer)     % 
____________________________________________________________________ 
Ausztria     354  100  189  54  (1933) 
Csehszlovákia 1.063  100  596  56  (1933) 
Magyarország    234  100  171  74  (1932) 
Románia     180  100  132  73  (1931) 
Jugoszlávia    127  100  114  90  (1933) 
___________________________________________________________________ 

Az agrár- és ipari válság súlyos helyzetet teremtett a Duna-medence országaiban. Az 1931 

nyarán kirobbant pénzügyi- és hitelválság azonban a teljes összeomlás küszöbére sodorta a 

térség országait.57 A dunai államok – mint láttuk, Csehszlovákia kivételével –, jelentős 

külföldi tőkeimporttal hajtották végre a háború utáni rekonstrukciót. A tartozások és kamatok 
                                                 
53 Rónai András (szerk.): Közép-Európa Atlasz. Szent István Társulat, Budapest, 1993. 317. 
54 Kaposi Zoltán: A 20. század gazdaságtörténete… i. m. 38. 
55 Berend T. Iván – Ránki György: Közép-Kelet-Európa gazdasági fejlődése a 19–20. században… i. m. 276.   
56 Rónai András (szerk.): Közép-Európa Atlasz… i. m. 276.  
57 A hitelválságot az robbantotta ki, hogy az osztrák Creditanstalt 1931 májusában bejelentette 
fizetésképtelenségét, amely bankpánikot okozott. Az osztrák állam ugyan óriási erőfeszítésekkel konszolidálta a 
pénzintézetet, de a bankcsőd Németországra is átterjedt. Kaposi Zoltán: A 20. század gazdaságtörténete… i. m. 
36. 
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visszafizetése most csak újabb és újabb hitelfelvételek útján volt lehetséges. Néhány 

országban az évente esedékes törlesztés összege azonban már meghaladta az újonnan felvett 

hitelek összegét. 

Megállapíthatjuk, hogy a világgazdasági válság a Duna-medencében véget vetett az 1920-

as éves növekedési periódusának és egyúttal megkérdőjelezte az autarkiás nemzetgazdaság 

koncepcióját, amelynek alapján a térség egymástól elzárkózó kisállamai az Osztrák–Magyar 

Monarchia felbomlása után berendezkedtek. 
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III. Világgazdasági válság és külpolitika 

 

A világgazdasági válság mélyreható politikai következményekkel járt, amelyek a Duna-

völgyi országok életében és a nemzetközi politikában egyaránt jelentkeztek. Belpolitikai 

vonatkozásban a világháború után amúgy is ingatag rendszerek fokozatosan elveszítették 

belső stabilitásukat, és több helyen, Romániában, Bulgáriában, Görögországban és 

Magyarországon autoritatív, tekintélyelvű tendenciák ütötték fel fejüket. Legjelentősebbek e 

tekintetben a németországi események voltak, amelyek 1933-ban Hitler hatalomra jutásához 

vezettek. A nemzetközi politikában a világgazdasági válság éveiben nem került sor ilyen 

látványos fordulatra, az 1920-as évek külpolitikai tendenciái továbbra is érvényesültek. Ez 

azonban már csak a tendenciák utóélete volt. A válság éveiben részint a hagyományos 

nemzetközi politikai áramlatok, részint az új elemek erősödtek meg.58 

A világgazdasági válság bel- és külpolitikai hatása a Duna-medencében is jelentkezett. 

Belpolitikailag erősödtek a különféle jobboldali tendenciák. Számos országban autoriter 

folyamatok kezdődtek el, és a konzervatív államrendszerek még inkább jobbra tolódtak.59 Mi 

azonban jelenleg az egyes nagyhatalmak és a térség kisállamainak új külpolitikai útkeresését 

vizsgáljuk, amely számos területen érezhető volt. 

A nagyhatalmak közül a világháború után – az 1919–1920. évi Párizs-környéki 

békehatározatok nyomán – Franciaország gyakorolta a Duna-medencére a legjelentősebb 

befolyást.  

De Párizsban korán felismerték, hogy a szétdarabolt Közép- és Délkelet-Európa nem 

jelenthet megfelelő ellensúlyt Németország keleti terjeszkedése és a keletről jövő bolsevik 

veszéllyel szemben. A legjobb megoldásnak a Monarchia területén, francia befolyás alatt álló, 

gazdaságilag egységes dunai hatalom létrehozása tűnt, amely támogatta volna Franciaország 

német és orosz politikáját. A Quai d’ Orsay-n hosszas mérlegelés után úgy döntöttek, hogy a 

létrehozandó szövetség központi állama Magyarország legyen. Földrajzi, politikai és 

gazdasági szempontok egyaránt arra figyelmeztettek, hogy a Balkán kapujának tekintett, a 

történelem során a közép-európai egyensúlyt biztosító Magyarország részvétele nélkül nem 

lehet sikeres a Duna-medence politikai és gazdasági konszolidációja. A terv lehetővé tette 

volna, hogy a térségben Franciaország domináns szerepet töltsön be. Párizs attól tartott, hogy 

egy ilyen szövetség nélkül Ausztria és Magyarország Németország, Jugoszlávia és Románia 

majd Olaszország felé hajlik el, Csehszlovákia és Lengyelország viszont nem lehet elég erős 

                                                 
58 Diószegi István: Két világháború árnyékában… i. m. 41–42.  
59 Ormos Mária–Incze Miklós: Európai fasizmusok 1919–1939. Budapest, 1976. 178. 
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ahhoz, hogy ellensúlyozhassa az anschluss törekvéseket és ellenálljon az orosz 

terjeszkedésnek. 

Magyarország késznek mutatkozott Párizs külpolitikai irányváltásának fogadására, mert 

azt remélte, hogy megnyeri Franciaország támogatását revíziós céljai megvalósításához. 

Párizsban hajlottak a határok kisebb módosítására, de nyilvánvaló volt, hogy ez 

Csehszlovákia, Románia és Jugoszlávia, illetve Ausztria heves tiltakozását váltotta volna ki, 

sőt Anglia és Olaszország is ellenezte volna a frissen aláírt békeszerződés módosítását.60 A 

terv azért sem volt népszerű, mert Románia és Jugoszlávia Magyarország mezőgazdasági 

konkurenciájától, Ausztria pedig attól tartott, hogy a nála fejletlenebb országokkal kötött 

szövetség elzárja őt Németországtól.61 A francia–magyar közeledés viszont rémületet keltett 

Prágában, Belgrádban és Bukarestben, ahol világossá vált, hogy Magyarország a francia 

támogatást élvezve többé már nem legyőzött ellenség, hanem veszélyes rivális. A három 

ország, amelyik eddig a területi nyereség elosztásán veszekedett, villámgyorsan egyezségre 

jutott. 1920. augusztus 14-én Belgrádban aláírták a csehszlovák–jugoszláv egyezményt, 

amely a trianoni béke betartatását és a Habsburg restauráció megakadályozását tűzte ki 

céljául. Franciaország megkísérelte a Párizs politikáját keresztülhúzó szövetséget 

megakadályozni. Millerand francia miniszterelnök 1920. augusztus 24-én körtáviratban tette 

világossá Párizs álláspontját. „Ez a politika azzal a súlyos kellemetlenséggel járhat, hogy 

elszigeteli a magyar kormányt, amely elkerülhetetlenül megkísérli, hogy Németország 

oldalára álljon, és ott találjon támogatást. Ez a szövetség két táborra osztja Közép-Európát, 

növeli a konfliktusok veszélyét.”62 

A francia ellenzék azonban hevesen támadta a Quai d’ Orsay Duna-stratégiáját, amely 

koncepcióváltáshoz vezetett. A külügyminisztérium főtitkári posztján a francia–magyar 

közeledést szorgalmazó Maurice Paléologue-t Beneš csehszlovák külügyminiszter személyes 

barátja, Phillipe Berthelot váltotta fel, aki hivatalba lépése másnapján közölte a román és a 

lengyel kormánnyal, hogy Franciaország megváltoztatta külpolitikai irányvonalát, szimpatizál 

a formálódó kisantanttal és szívesen látná a szövetséghez való csatlakozásukat. Varsó 

Prágával való ellentétei miatt nem állt kötélnek, de Tache Ionescu román külügyminiszter 

1921. április 23-án a csehszlovák–jugoszláv megállapodással hasonló tartalmú szerződést irt 

alá csehszlovák és jugoszláv kollégájával és ezzel formálisan is létrejött a kisantant.63  
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A Párizs kénytelen volt tudomásul venni az akarata ellenére létrejött szövetséget, és a 

német és orosz terjeszkedést a Prága által vezetett blokkal próbálta sakkban tartani. A 

kisantant akkor is a francia külpolitika fontos eleme maradt, amikor az 1920-as évek második 

felében a sécurité áramlata győzött, és a francia–német viszonylatban a kibékülés jelei 

mutatkoztak. A francia–német megbékélés látszólag szilárd gazdasági és külpolitikai bázisra 

épült: a német szén és a francia vasérc egymásrautaltsága, valamint a két hatalom 

kontinentális helyzetéből adódó bizonyos érdekközösségre. A folyamat betetőzéseként 1925. 

december 1-én aláírták a svájci Locarnóban tartott konferencián kidolgozott 

szerződéscsomagot, amelyben Németország, Belgium, Franciaország, Nagy-Britannia és 

Olaszország együttesen garantálták Németország nyugati határait.64 A tárgyalásokat Gustav 

Stresemann német külügyminiszter kezdeményezte, akinek külpolitikai stratégiája a német 

gazdasági fölény elérésére épült. A kiváló politikus világosan látta, hogy Németország 

gazdasági túlsúlyának kamatoztatására csak akkor van esély, ha az ország kitör külpolitikai 

elszigeteltségéből, s ezért az ellenzék támadásait figyelmen kívül hagyva jelentős 

engedményeket tett a rivális Franciaországnak.65 Az a körülmény azonban, hogy Németország 

potenciálisan kétszerte erősebb volt, mint Franciaország, mindvégig bizonytalanná tette a 

kibékülést. A franciák attól tartottak, hogy Németországban majd olyan erők kerekednek 

felül, amelyek a külpolitikában is érvényesíteni akarják erőfölényüket. Ezt a lehetőséget hozta 

közelebb a világgazdasági válság, amelynek első hulláma elsősorban Németországot borította 

el. Az 1930. évi szeptemberi választásokon Hitler pártja, a Nemzetiszocialista Német 

Munkáspárt (NSDAP) hat millió szavazatot kapott. Párizsban sem volt kétséges, hogy Hitler 

nem elégszik meg a reváns politikával, a világháború előtti német határok visszaállításával, 

hanem Németország európai hegemóniájának megteremtésére törekszik. Ilyen perspektívából 

nézve célszerűtlennek látszott a francia biztonságot továbbra is a német–francia 

együttműködésre alapozni. A küszöbön álló francia külpolitikai fordulat hátterét a párizsi 

magyar követ 1930. október 21-i jelentésében pontosan bemutatta. Azt írta, hogy a franciák 

már régóta sérelmezik egyes német politikusoknak a locarnói szellemmel 

összeegyeztethetetlen kijelentéseit, valamint az elzászi autonomista mozgalmak feléledését. A 

francia közvéleményt azonban a Rajna-vidék kiürítésétől várt politikai eredmények 

elmaradása érintette legérzékenyebben. Mindezek eredményeként – összegezte a követ – a 
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Franciaországban 1930 nyaráig érezhető németbarát hangulat egyszerre olyan 

ellenségeskedésbe csapott át, amely már évek óta nem volt tapasztalható.66 

A kedvezőtlen tendenciák arra késztették a francia politikusokat, hogy új módon keressék a 

biztonságot hatalmas keleti szomszédjukkal szemben. Az újfajta biztonsági elgondolások a 

közelmúlt kezdeményezéseihez is kapcsolódtak. Briand, a francia külpolitika vezető 

személyisége már a német–francia enyhülés időszakában is valamiféle szélesebb biztonsági 

rendszer kidolgozásán fáradozott, de a hagyományos francia szövetségi politika is időszerű 

lett. Újra megfontolás tárgya lehetett a szovjet szövetség, amelyet 1917 után ideológiai 

okokból elutasítottak. Az új politikai irányvétel szükségletei, amelyet a gazdasági válság 

nyomasztó terhei is erősítettek, a Duna-medencében is új tájékozódást ígért. Fel kellett tenni a 

kérdést, hogy vajon a kisantant az új körülmények között elég erős lesz-e az aktivizálódó 

Németország visszaszorítására, és hogy nem lenne-e célszerű egy olyan politikai rendszer 

kidolgozását szorgalmazni, amelyben a Duna-medence valamennyi állama, köztük 

Magyarország is helyet kapna. Ebbe az irányba mutattak a gazdasági megfontolások is. Az 

autarkiás gazdaságok erősödő válsága a francia nagytőke számára is szükségessé tette a 

nagyobb egységekben való gondolkodást, olyan megoldások keresését, amelyek a francia 

gazdasági érdekekkel összhangban a Duna-völgy gazdasági válságának levezetésével 

próbálkoznak. A gazdasági rendezés sikeres végrehajtása a francia külpolitika pozícióit is 

erősíthette a Duna-medencében. A külpolitika ökonomizálódása a francia vezetést az 

eddigieknél is nagyobb aktivitásra ösztönözte. 

Anglia az első világháború után kevesebb figyelmet fordított a Duna-medence térségére, 

mint a korábbi évtizedekben. 1918 előtt e térségben Ausztria–Magyarország fontos szerepet 

töltött be a brit külpolitika értékrendjében. London számára majdnem olyan fontos volt, hogy 

mi történik Bécsben és Budapesten, mint Párizsban és Berlinben. Ezt mutatja a vezető 

napilap, a Times vezércikkeinek tematikus megoszlása is.67 Ez a nagyhatalom 1918-ban 

azonban magasabb külpolitikai megfontolásokból – amelybe a Seton-Watson és Wickham 

Steed-féle publicisztika is belejátszott –,68 Londonban is felbomlásra ítéltetett. A Monarchia 

romjain létrejött kis államokkal a brit külpolitika valójában nem nagyon tudott mit kezdeni. 

Mindamellett Anglia összeurópai politikája és a térséggel kapcsolatos érdekei miatt 1918 után 

sem maradhatott teljesen közömbös a Duna-medencével szemben. Az angol külpolitika alapja 

a világháború után is az európai egyensúly gondolata volt. Reális ítéletük szerint ezt az 
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egyensúlyt most leginkább a fékjüket vesztett francia ambíciók veszélyeztették. Ezért 

akadályozta a brit diplomácia már a párizsi békekonferencián a Németországgal szembeni 

francia igények teljes kielégítését, és ugyanígy, bár jóval kisebb sikerrel, a közép-kelet-

európai francia elképzelések megvalósulását. 

Az angol külpolitikában gazdasági megfontolások is szerepet kaptak. Ezek a 

megfontolások különösen felerősödtek akkor, amikor J. M. Keynes 1919-ben megírta a The 

Economic Consequences of the Peace c. munkáját. (A könyv 1920-ban már magyarul is 

megjelent.) Keynes, aki lemondott a brit békedelegációban való tisztségéről, kifogásolta, hogy 

a békekonferencián a politikusok figyelmüket másodrendű politikai és területi problémákra 

összpontosítják, ahelyett, hogy pénzügyi és gazdasági kérdésekkel foglalkoztak volna.69 A 

„fogyasztói társadalom” későbbi teoretikusa könyvében is rámutatott arra, hogy Németország 

gazdasági megnyomorítása, a jóvátételi prés túlzott megszorítása az egész európai gazdasági 

rendszerre káros, mert akadályozza a világháború előtti viszonyokhoz való visszatérést. 

Németország kiesése Nyugat-Európa szempontjából is rossz, Közép- és Kelet-Európa 

gazdasági rekonstrukciója pedig elképzelhetetlen Németország közreműködése nélkül.70 

A brit diplomácia az 1920-as években fokozatosan érvényesíteni kezdte az 

egyensúlypolitikai megfontolásokat és a gazdasági elgondolásokat. A gazdasági és politikai 

konszolidáció, amely az 1924. júliusi Dawes-tervben és a locarnói egyezményekben (1925) 

jelentkezett, végeredményben az angol külpolitikai elképzelések megvalósulása volt, és a 

német–francia kibékülés is Londonból kapott ösztönzést. A brit tőkekivitel pedig a maga 

részéről erőteljesen hozzájárult a közép-kelet-európai kisállamok gazdasági 

rekonstrukciójához. 

A brit külpolitikában 1918 után is kísértett a gondolat, vajon helyes volt-e támogatni a 

Monarchia felbomlasztását. Kétségeik a világgazdasági válság éveiben tovább erősödtek, 

amikor nyilvánvalóvá váltak a kisállami rendszer súlyos gazdasági következményei. Joseph 

Addison prágai angol követ 1932 tavaszán így beszélt prágai magyar kollégája előtt: „Anglia 

1919-ben nem bűnt, hanem annál többet: ostobaságot követett el, midőn a négyéves élet-halál 

harc lelki behatása alatt nem gondolt arra, hogy a háború befejezése után is szükség van az 

európai egyensúly biztosítására. Minden, ami most történik, tapogatózás az esztelenül 
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szétrombolt Osztrák–Magyar Monarchiának valamilyen más formában való 

rekonstruálására.”71 

A sokfelé elkötelezett Anglia nagyobb aktivitására a Duna-medencében a gazdasági 

világválság ideje alatt sem lehetett számítani. Fel lehetett azonban tételezni, hogy Londonban 

minden olyan kezdeményezést támogatnak majd, amely a világháború előtti gazdasági 

rendszer valamiféle visszaállítását célozza. Számítani lehetett arra is, hogy a szigetország 

ellenezni fog minden olyan tervezetet, amely hegemonisztikus törekvéseket dédelget. 

Németország, amely földrajzi helyzeténél és demográfiai–politikai adottságainál fogva 

döntő hatást gyakorolt a Duna-medence sorsára, a világháború után egy ideig nem éreztethette 

befolyását. A német és osztrák próbálkozások, amelyek a Monarchia felbomlása után az 

anschluss megteremtésére irányultak, az antanthatalmak, s főleg Franciaország ellenállása 

következtében megbuktak.72 A közép-kelet-európai rendezés német közreműködés nélkül 

ment végbe. Németországnak nem volt ereje arra, hogy befolyását bármilyen módon is 

érvényesítse.73 A német külpolitika nem nézte jó szemmel a németellenes Duna-medencei 

szövetséget támogató francia külpolitikát, de a német diplomácia irányítói ugyanakkor arra 

sem gondoltak, hogy a területi rendezés miatt tiltakozó Magyarországot támogassák. A 

teljesítési politika, amely az 1920-as évek második felében Berlinben érvényre jutott, 

szavakban a status quo tudomásulvételét jelentette a Duna-völgyben. Egyelőre nem jött létre 

kapcsolat a majdani német reváns és a magyar revíziós törekvések között.74 

A világgazdasági válság a Duna-medence országaival szemben követett német 

külpolitikában is változást hozott. A több mint tíz esztendős passzivitás után Németország is 

kezdeményezőként lépett fel a térségben. Az aktivitást – a franciákhoz hasonlóan – a 

gazdasági szükségesség ösztönözte. Az Egyesült Államokkal való szoros gazdasági kapcsolat 

miatt Európában elsőként Németország szenvedett a világválság következményeitől. A 

válságból való kilábalás a hagyományos gazdasági kapcsolatok újbóli kiépítése révén látszott 

elérhetőnek. A német külpolitika és gazdaságpolitika számára kézenfekvőnek tűnt, hogy a 

túltermeléssel küzdő ipara számára újra biztosítsa a hagyományos felvevő piacot. A 

törekvésből újabb gazdasági kapcsolatok kiépítése, valamint a német érdekek hagyományos 

úton való érvényesítése egyaránt következhetett. A megélénkülő kezdeményezőkészség 

összefüggésben állt a német belpolitikában végbement változásokkal is. Németországban az 

                                                 
71 Ormos Mária: Franciaország és a keleti biztonság… i. m. 100. 
72 Kerekes Lajos i. m. 23–24. 
73 Tokody Gyula – Niederhauser Emil: Németország története. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1972. 283–284. 
74 Fejes Judit: A magyar–német politikai és gazdasági kapcsolatok kérdéséhez az 1920-as, 1930-as évek 
fordulóján. Történelmi Szemle, 1976/3. 365. 



 28 

1930. szeptemberi választásokon előretörtek a nemzetiszocialisták. Ennek külpolitikai 

következményeit a franciák levonták maguk számára. A német kormány 1930-ban ugyan nem 

akart szakítani a teljesítés politikájával, de nyilvánvaló volt számára, hogy a jobboldali 

radikalizmus erősödése nem teszi lehetővé az eddigi külpolitikai vonal folytatását. Brüning és 

utódai külpolitikai sikereket akartak elérni, hogy ezzel tartóztassák fel Hitlert, illetve, hogy a 

német gazdaság visszaszerezze korábbi pozícióit a térségben. Németország 1926–1929 között 

csupán a status quo megőrzésén fáradozott, hogy a régió országai nem tömörüljenek a 

birodalom nélküli, vagy azzal ellenséges föderációba. Ezért német és osztrák részről 

visszafogottan kezelték az anschluss kérdését is. A világgazdasági válság pusztító hatásai és a 

szinte egyidejűleg beterjesztett Briand-terv világossá tette a német birodalom számára 1926 

óta követett politikájának törékeny alapjait. Stresemann megkísérelte a terv politikai 

törekvéseinek megváltoztatását, s a gazdasági kapcsolatok kiépítésére korlátozandó 

megfogalmazást javasolt. A francia politikusok azonban a gazdasági egyesítés minden 

lehetőségét alárendelték a biztonsági kérdéseknek, amelyet a német politikusok 

elfogadhatatlannak tekintettek.75  

A Duna-völgyben szerepet játszó nagyhatalmak közül Olaszország a Monarchia 

felbomlása után kedvező feltételekhez jutott. A soknemzetiségű állam széthullása után olasz 

térnyerés vált lehetővé, azonban Olaszországnak csak ambíciói voltak, igazi adottságai nem. 

Így jelentős olasz befolyás nem alakult ki, és az olasz külpolitika csupán a francia 

törekvéseket tudta ellensúlyozni.76 Magyarországgal és Ausztriával ugyan sikerült 

együttműködést kialakítani, de a térség egészét nem tudta az olasz tervek szerint alakítani. A 

világgazdasági válság idején növekedett az olasz aktivitás is. A gyenge és válsággal küszködő 

olasz gazdaság és az erőtlen olasz külpolitika azonban ebben az időszakban sem mutathatott 

fel különösebb eredményeket. 

A világgazdasági válság a közép- és kelet-európai térség államait is arra késztette, hogy 

revízió alá vegyék a világháború és a Párizs környéki rendezések után kialakított 

politikájukat. Ezt a politikát az 1920-as években a térség sajátos helyzetét figyelmen kívül 

hagyó, hosszú időn keresztül érvényesnek tartott megfontolások teljes mellőzése jellemezte. 

A Monarchia romjain létrejött kisállamok teljesen feledni látszottak a térség hagyományos 

veszélyeztetettségét és a terület részeinek gazdasági egymásrautaltságát, a háború vesztesei 

pedig makacsul ragaszkodtak a régi állapotok visszaállításához. A két ellentétes megfontolás 
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a kisantant politikai tömörülésében, illetve a magyar területi revíziós külpolitikában öltött 

testet. 

E külpolitikának mindkét oldaláról megvolt a maga ideológiája. Az utódállamok részéről 

ezt az ideológiát Tomáš Garrigue Masaryk dolgozta ki még a világháború alatt, hogy aztán az 

Új Európa c. művében a háború után még inkább képviselhesse. Masaryk a másik nagy cseh 

ideológusnak, Palacky szellemi örököse volt. Amíg azonban Palacky a kis nemzetek létét csak 

egy nagyobb politikai egység keretei között látta biztosítottnak, Masaryk a térség kis nemzetei 

számára önálló független politikai létet tartott elképzelhetőnek.77 Masaryk számolt ugyan a 

térség veszélyeztetettségével, elsősorban a német terjeszkedéssel, de úgy gondolta, hogy a kis 

államok, elsősorban a románok és a szlávok összefogása, valamint a külső nagyhatalmi 

támasz, az antant segítsége biztosítékot jelent az önálló állami létezéshez. A világháború után, 

amikor Németország háttérbe szorult, a kis államok ideológusa igazolni látta korábbi 

feltevését, s úgy vélte, hogy a háború utáni rendezés az adott biztosítékokkal továbbra is 

fennmaradhat. 

A másik ideológia, amely gyökeresen tagadta az 1919 utáni rendezést, kizárólag történeti 

indíttatású volt. A szentistváni állameszme, a két világháború közötti Magyarország hivatalos 

ideológiája a történelmi Magyarországot ezeréves múlttal ruházta fel, és a világháború utáni 

rendezést egészében elutasította.78 Ebben az ideológiában sem az etnikai elv, sem a 

veszélyeztetettség gondolata nem kapott helyet. A két ellentétes ideológia között nem volt 

érintkezési pont, és az 1920-as években egyik sem tartotta szükségesnek, hogy ideológiai és 

politikai álláspontjából bármit is feladjon. 

A világgazdaság és a világpolitika új fejleményei megkérdőjelezték az ideológiát és az arra 

épített külpolitikát. Az aktivizálódó Németország szomszédságában az utódállamok 

vezetőinek is be kellett látni, hogy a külpolitikai veszélyeztetettség nagyobb, mint amilyennek 

a háború utáni különleges helyzetben hitték. Arra is rá kellett döbbenniük, hogy a megosztott 

Duna-medence még francia támogatással sem tud ellenállni egy esetleges német expanziónak. 

A másik oldalról be kellett ismerni, hogy a totális revízió politikája az eltelt tíz év alatt 

semmilyen eredményt nem hozott, s azt is be kellett látni, hogy a külpolitikai 

veszélyeztetettség Magyarország számára is létezik. A gazdasági válság ugyanakkor mindkét 

felet arra a felismerésre késztette, hogy az egykori nagytérgazdaság mégiscsak valami 

biztonság volt a kiszámíthatatlan csapások ellen. A következtetések mindkét oldalon egy 

                                                 
77 Kővágó László: Jegyzetek T. G. Masaryk Európa újjászervezési tervéről. In: Tanulmányok Kelet-Európa 
történetéből. Szerk.: Perényi József. Budapest 1972. II. k. 181–182.  
78 Juhász Gyula: Magyarország külpolitikája 1919–1945. Második átdolgozott kiadás. Budapest, 1975. 70. 
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irányba mutattak: az eddigi elzárkózás helyett külpolitikai és gazdasági tekintetben nyitottabb 

politikát kell folytatni. El kell fogadni a kibontakozást ígérő fejleményeket, sőt maguknak a 

kisállamoknak is porondra kell lépni újfajta elgondolásaikkal. 

Az elzárkózás politikájának megváltozását gyorsította, hogy az I. világháborút követően – 

először az európai politikában – Európán kívüli ország gazdasági jelenlétével is számolni 

kellett. Az Egyesült Államok ugyan ekkor még meglehetősen tartózkodó volt, hiszen a 

békeszerződések előkészítése során is inkább csupán az elvek kinyilatkoztatásánál maradt, de 

imponáló gazdasági teljesítménye, növekvő külgazdasági jelenléte főleg Németországban 

befolyásolta az európai politikusokat. Jelentős mértékben éppen az amerikai nagyhatalom 

nagytérgazdaságának és a már ekkor kialakuló Európa – Egyesült Államok versengésnek 

köszönhetően az 1920-as évek európai gazdaságpolitikai útkeresésében egyre gyakrabban 

jelent meg a vámuniónak, a vámtarifák csökkentésének, a vámfalak lebontásának gondolata. 

Egyes szakértők egyenesen úgy nyilatkoztak, hogy „az európai vámegyesülés kétségkívül 

szükséges ahhoz, hogy Európát megvédjük az Egyesült Államok túlerejével szemben”.79 

Európa gazdasági egységesítése természetesen nem merült ki a vámpolitikai kérdésekben. 

A szakértők már ekkor felvetették az egységes európai valuta megteremtésének, illetve az 

európai államok politikai megbékélésének szükségességét is, hangoztatva, hogy a gazdasági 

közeledés, a vámunió és a politikai megbékélés folyamata az Európai Egyesült Államok 

létrehozásával teljesedhet be. 80 

  

                                                 
79 Kövics Emma: Az európai egység kérdése és Németország. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992. 40. 
80 Uo. 41. 
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IV. Mitteleuropa és Páneurópa 

 

Német Mitteleuropa-tervek az I. világháború előtt és alatt 

 

A Németország keleti irányú nagyhatalmi terjeszkedését célzó, a 19. század második 

felétől nagy számban megjelenő elképzeléseket gazdag szakirodalom mutatja be. Ezek a 

tervek sokáig az elmélet szintjén maradtak. Politikai és kormányzati program rangjára csupán 

az I. világháború idején emelkedtek, amikor kiderült, hogy a villámháborús elképzelések 

kudarca miatt szükségessé vált egy jelentős gazdasági erőt felmutató hátország létrehozása. 

Németország és a Monarchia gazdasági uniójával egy 120 milliós népességű és 1 millió km² 

területű egység jött volna létre, amely hosszú távon is figyelemre méltó gazdasági centrumot 

jelenthetett volna.81 

A századforduló idején született Mitteleuropa-koncepciókat két különböző, de egy 

irányba mutató indok keltette életre. Mindkettő Németország nagyhatalmi, sőt az ekkor 

megszületett terminológia szerint világhatalmi pozícióját volt hivatott biztosítani. A 

„Weltpolitik” stratégiáját Bernard von Bülow német külügyminiszter 1897. december 6-án a 

Reichstagban tartott beszédével hirdette meg: „Nem akarunk senkit sem az árnyékban tartani, 

de mi is helyet követelünk a nap alatt.” 82 

A XX. századhoz közeledve nyilvánvalóvá vált, hogy az ipar dinamikus fejlődése és a 

technikai vívmányok gyors elterjedése következtében az európai hatalmaknak a 

világpolitikában és világgazdaságban játszott meghatározó, sőt kizárólagosnak mondható 

szerepe megváltozik. A politikai horizonton két, óriási területet uraló, az európai országok 

lélekszámát meghaladó népességű állam, az Amerikai Egyesült Államok és Oroszország tűnt 

fel és követelt magának meghatározó helyet. A közgazdászok felhívták a figyelmet arra, hogy 

a gazdasági életben végbement változások miatt a nagy gazdasági egységeknek kiemelkedő 

szerepe lesz a jövendő világgazdaságban. Nyilvánvaló volt, ha Németország – és Európa – 

versenyben akar maradni az Egyesült Államokkal, Oroszországgal és az ekkor még 

megrendíthetetlennek tűnő Brit Birodalommal, területi és népesség szempontból egyaránt 

versenyképes gazdasági szövetséget kell létrehoznia. Kínálkozó lehetőségként a Németország 

és Oroszország közötti hatalmas terület, a Baltikumtól Triesztig és a Fekete-tengerig húzódó 

                                                 
81 Majoros István: Vereségtől győzelemig. Franciaország a nemzetközi kapcsolatok rendszerében 1871–1920. 
ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2004. 
82 http://de.wikisource.org/wiki/Deutschlands_Platz_an_der_Sonne  
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térség, az ún. Köztes-Európa mutatkozott, amely Törökországgal kiegészülve a kis-ázsiai 

területeket is magába foglalhatta.83 

A közgazdasági elméletekben leírt változást Németország a 20. század elején saját 

kereskedelmének átrendeződésén is megtapasztalhatta. Az áruforgalomban korábban 

meghatározó transzatlanti irányultság a 19. század végétől módosult. A Monroe-doktrína 

1823. évi meghirdetését követően Amerikában az 1880-as évektől a politikai önállóság 

mellett a gazdasági és pénzügyi függetlenség igénye is központi kérdéssé vált, ezért a 20. 

század elejére Németország kezdett kiszorulni a latin-amerikai és az egyesült államokbeli 

piacokról. A folyamat betetőzéseként 1910-től az Egyesült Államok és Kanada az európai 

behozatal csökkentése érdekében szigorú vámtörvényeket léptetett életbe, amely 

legérzékenyebben Németországot érintette. Berlinnek sürgős megoldást kellett találnia, mert 

gazdaságának dinamikus növekedése miatt égető szüksége volt a külső piacokra és az ipart 

ellátó nyersanyagbázisokra.84 

Az elvesztett amerikai piacok pótlására kiválóan alkalmasnak mutatkoztak a közép- és 

délkelet európai területek, amelyek természetes kapcsolatban álltak a Balkánnal és azon 

keresztül a kis-ázsiai térséggel is. Németország gyorsan reagált a kihívásra. A 20. század első 

évtizedében a Romániába, Bulgáriába, Szerbiába, Görögországba és Törökországba irányuló 

export 242%-kal növekedett, ami a német összkivitelben való részesedést 2%-ról 3,5%-ra 

emelte. Az adat a teljes kereskedelem arányát tekintve ugyan még szerénynek tűnt, de a 

tendenciát tekintve mindenképpen figyelemre méltó volt.85  

A Mitteleuropa-koncepciók másik mozgatórugója Németország keleti határainak 

biztonsági érdeke volt. A német politikusokat mindig nyugtalanították Oroszország közép-

európai, balkáni és baltikumi ambíciói,86 ezért a két nagyhatalom közötti terület kulturális és 

gazdasági meghódításával – a katonai annexió lehetőségét sem kizárva – Berlin egy olyan 

német függőségű ütköző-övezetet kívánt létrehozni, amely elszigeteli a nyugatra tekintgető 

Orosz Birodalmat. 

A Mitteleuropa-gondolat ideológiai alapjául az szolgált, hogy a német egység 

megvalósítását követően még mindig 25 millió németajkú lélek maradt kívül Németország 

                                                 
83 Németh István: Hatalmi politika Közép-Európában… i. m. 64, és Németh István: Európa-tervek 1300–1945… 
i. m. 155, valamint Bóka Éva: Az európai egységgondolat fejlődéstörténete. Napvilág Kiadó, Budapest, 2001. 
139. 
84 Németh István: Európa-tervek 1300–1945… i. m. 154–155. Németország exportja az I. világháborút 
megelőzően 1906-tól minden évben 6,6%-kal növekedett! Majoros István: Vereségtől győzelemig… i. m. 144. 
85 Németh István: Európa-tervek 1300–1945… i. m. 154. 
86 Majoros István: Vereségtől győzelemig… i. m. 143. 
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határain.87 A német álláspont szerint a soknemzetiségű, etnikailag vegyes és keveredett 

Közép-Európában, ahol az állam és az etnikai határok nem eshettek egybe, a nyugat-európai 

minták nem voltak alkalmazhatók. A politikusok által egyre inkább hangoztatott megoldás 

egy német vezetésű közép-európai föderáció lett volna.88 

A Mitteleuropa-elképzelés alapgondolata, azaz a német vezetésű európai gazdasági 

szövetség koncepciója az összes tervezetben megjelent.89 A különbségek – amelyek szorosan 

kapcsolódtak a világháborúban elért hadisikerekhez vagy éppen kudarcokhoz – a szövetség 

kiterjedésében és a megvalósítás módozataiban rejlettek.90 

Az első elképzelés, amelyet Bethmann Hollweg kancellár 1914. szeptember 9-én 

hirdetett meg, ijesztően hatott. A programban Franciaország katonai megsemmisítése, a La 

Manche-csatorna teljes keleti partvidékének elfoglalása és a Briey-i ércmedence annektálása 

mellett a fegyverkezést megakadályozó magas jóvátétel fizetése és gazdasági függőséget 

eredményező kereskedelmi szerződések megkötése szerepelt.91 A terv a Benelux államok 

esetében egy-egy terület gazdasági és stratégiai fontosságától függően annexiót, a katonai 

megszállás jogát, de minden esetben szoros gazdasági függőséget helyezett kilátásba. 

Bethmann Hollweg a fenti országok mellett Dánia, Ausztria-Magyarország, Lengyelország, 

illetve a későbbiekben Olaszország, Svédország és Norvégia bevonásával egy német vezetésű 

európai vámszövetség létrehozását tartotta elérhetőnek, amelyben a német gazdaság európai 

uralmával Németország világhatalommá válhatott volna.92 

A tervezet kétségkívül rendkívül ambiciózus volt, azonban figyelemre méltóan eltért a 

korábbi háborús programoktól. Az addig kizárólagos területhódítás mellett új elemként 

megjelent a gazdasági térhódítás fogalma, amely a terjeszkedés modern eszközeként 

kerülhetett a nagyhatalmak háborús eszköztárába.93 Másként fogalmazva a háborús cél, a 

vetélytárs legyőzése és megsemmisítése változatlan maradt, de ehhez a hosszú távon nehezen 

                                                 
87 Uo. 
88 Graydon A. Tunstall: Németország és az Osztrák–Magyar Monarchia hadvezetése és a Mitteleuropa-
koncepció. In: Romsics Ignác (szerk.): Magyarország és a nagyhatalmak a 20. században. Teleki László 
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89 Majoros István: Vereségtől győzelemig… i. m. 144. A német Mitteleuropa-elképzelés már korában széleskörű 
irodalommal rendelkezett. Közülük most csupán Franz von Liszt: Ein Mitteleuropäischer Staatenverband, als 
nächstes Ziel der deutschen auswärtigen Politik, Leipzig. Hirzel Verlag, 1914, Carl Irresberger: Das Deutsch–
Österreichisch–Ungarische Wirtschaft- und Zollbündniss. Julius Springer Verlag, Berlin, 1916. c. munkáját 
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90 Graydon A. Tunstall: Németország és az Osztrák–Magyar Monarchia hadvezetése és a Mitteleuropa-
koncepció… i. m.  26. 
91 Németh István: Hatalmi politika Közép-Európában… i. m. 134–135. 
92 Uo. 135. 
93 Uo. 136. 
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fenntartható, ezért veszélyes annexió helyett a gazdasági fennhatóság eszközét kívánták 

használni.94 

A harctéren elszenvedett kudarcok hatására 1915-ben újabb, a realitásokat jobban 

figyelembe vevő koncepciók születtek. Eric von Falkenhayn tábornok, a német szárazföldi 

hadsereg vezérkari főnöke elhúzódó háborúra készülve egy közép-európai államszövetség 

létrehozását javasolta, amely megfelelő hátországot jelenthetett volna az antant „felőrlő” 

hadviselésével szemben. A Németországot, Ausztria-Magyarországot, Bulgáriát és 

Törökországot magába foglaló közösséget idővel újabb szövetségesekkel (Svédország, Svájc, 

esetleg Görögország) lehetett volna bővíteni, akikkel gazdasági és kereskedelmi 

megállapodások megkötésével lehetett volna erős és ütőképes szervezetet létrehozni. 

Falkenhayn javaslatát Bethmann Hollweg kancellár elutasította. A kancellárnak keserű 

tapasztalatai voltak a hosszú távú szerződésekkel kapcsolatban, hiszen Olaszország és 

Románia a központi hatalmakkal fennálló egyezség ellenére sem volt hajlandó Berlin és Bécs 

oldalán háborúba lépni, sőt néhány hónappal később az antant mellé állva üzentek hadat régi 

szövetségeseiknek.95 

A Mitteleuropa-tervek közül a legalaposabban kidolgozott, több nyelvre lefordított 

változat Friedrich Naumann lutheránus teológus nevéhez fűződik, aki 1915 őszén megjelentett 

Mitteleuropa című könyvében egy közép-európai közös piac nagy ívű tervét vázolta fel. A 

könyv nem véletlenül került a figyelem központjába, hiszen a központi hatalmak harctéri 

sikerei, az orosz hadsereg kiszorítása Lengyelországból és Szerbia elfoglalása ismét 

időszerűvé tették a német térnyeréssel kapcsolatos gondolkodást.96 

Naumann elképzelése szerint a Közép-európai Egyesült Államok magját Németország 

és Ausztria-Magyarország adta volna, de szövetségesként Olaszországot, Törökországot 

valamint a Benelux és a skandináv országokat is bevonhatónak gondolta.97 

Naumann határozottan elutasította a katonai és politikai kényszer eredményeként 

létrejött szövetségi rendszert. Világosan látta, hogy térségre jellemző államszervezeti, nyelvi 

és kulturális sokszínűség miatt csak az államok önállóságán alapuló szövetségi forma 

képzelhető el Közép-Európában. Elképzelése szerint a szövetség vám- és védelmi unió keretei 

között a tagállamok szuverenitása elvén alapuló, modern típusú konföderatív alkotmány 

                                                 
94 Majoros István: Vereségtől győzelemig… i. m. 144–145. 
95 Németh István: Hatalmi politika Közép-Európában… i. m. 155–156. 
96 Magyarul lásd Naumann Frigyes: Középeurópa. Politzer Zsigmond és fia kiadása, Budapest, 1916. Romsics 
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jegyében jött volna létre. „Közép-Európa címen nem új államot alkotunk, hanem létező 

államok szövetségét kötjük meg. Hogy ezt a szövetséget főállamnak neveztük, ez nem azt 

jelenti, hogy az egyes részek elvesztik államiságukat; nem szabad, nem lehet, nem akarja ezt 

jelenteni. Továbbra is a szerződést megkötő, jelenleg fennálló szuverén államok maradnak a 

döntő, a felelős, a fejlődést hordozó tényezők. Ezek kölcsönös engedményeket tesznek 

egymásnak, de ők maguk teszik ezt, s maguk maradnak a jövőben is a közös cselekvés 

alanyai. Az új alakulást jellegében államszövetségnek nevezhetjük, de nem képezhet 

szövetséges államot. Ez utóbbi tárgyilag sokkal több volna ugyan, mint az előbbi, de 

lehetetlen volna megalkotni.” 98 

A szövetségben vallási, nyelvi és kulturális ügyek szervezése a helyi közösségek 

autonómiájának körébe tartozott volna, míg a gazdasági, pénzügyi, védelmi, jogi kérdések 

irányítása a nemzetállami szintről a nemzetek feletti szintre került volna. 

Naumann jól érzékelte, hogy Közép-európai Egyesült Államok létrehozását 

megakadályozhatja a német hegemón törekvésektől való félelem,99 ezért tervezetében kitért 

annak külpolitikai indoklására. Kifejtette, hogy a kisállamok és Ausztria-Magyarország 

Németország szövetsége nélkül hosszú távon nem maradhatnak fenn, és Magyarország csak 

így tudja megőrizni területi integritását a nemzetiségek elszakadási törekvéseivel szemben. 

Gazdasági tekintetben azzal érvelt, hogy a Monarchia gabonafeleslegének felszívására 

egyedül a német piac lesz képes, és a német tőke ráadásul elősegíti a Duna völgyi iparosodást 

is. 

Naumann koncepcióját Ausztriában szinte egységesen elutasították, mert megvalósulása 

esetén az osztrák államiságot veszélyeztető tervezetnek gondolták. Magyarországon voltak 

támogatói a tervnek. Az ipari körök mellette álltak, mert a Németországból érkező támogatást 

erősebbnek gondolták az osztráknál. Az orosz hódítástól tartó politikusok, mint Andrássy 

Gyula az évezredes történelmi folyamat betetőzéseként üdvözölték Naumann tervezetét. Tisza 

István miniszterelnök azonban határozott és éles hangú levélben zárta ki a javasolt stratégiát. 

Kijelentette: „számára első sorban Magyarország teljes szuverenitásának megőrzése a cél és 

messzemenően tartózkodik a politikai és gazdasági kapcsolatokban Németország előnyben 

                                                 
98 Bóka Éva: Az európai egységgondolat fejlődéstörténete. Napvilág Kiadó, Budapest, 2001. 139. 
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részesítésétől.” 100 Bethmann Hollweg kancellár az osztrák–magyar elutasítást tapasztalva 

sürgősen leállítatta a politikai szövetségre irányuló tárgyalásokat.  

A Naumann-féle tervezet jelentős előrelépést mutatott a korábbi nagyhatalmi 

terjeszkedési koncepciókkal szemben. Érvei statisztikákon, tudományos vizsgálatokon 

alapultak, tervezetében fontos szerepet kapott a tagállamok önrendelkezése, a vallási, nyelvi 

és kulturális autonómia. Terveiben megfogalmazta a második világháború utáni európai 

integráció alapelveit és rámutatott a többdimenziós államszervezés fontosságára, amivel 

jelentősen elősegítette az európai államok uniójára vonatkozó modern alapelvek 

kialakítását.101 

Az 1917. december 15-én Németország és Szovjet-Oroszország között megkötött 

fegyverszüneti megállapodás és a 1918. március 3-án kötött breszt-litovszki békeszerződés új 

perspektívát nyitott a Mitteleuropa-elképzelések előtt. Németország számára lehetségessé 

vált, hogy az eddig elméletben létező tervezetet a gyakorlatban is megvalósítsa, s Közép- és 

Kelet-Európát közvetlen befolyása alá vonja.102 Szovjet-Oroszország rendezetlen helyzete, a 

bolsevik vezetés rendkívül szűk mozgástere azzal a reménnyel kecsegtetett, hogy Berlin 

sikerrel indíthat akciót az oroszországi nyersanyagok megszerzéséért, ami a háború 

elhúzódásával, sőt az antant számára kedvező erőviszonyok megváltozásával járhatott 

volna.103 A békeszerződés értelmében Szovjet-Oroszország elvesztette Finnországot, 

Lengyelországot, Kúrföldet, Livóniát, Litvániát, Észtországot, Ukrajnát és a Kaukázus egy 

részét.104 Berlin megvalósíthatónak látta, hogy a Baltikumtól a Fekete-tengerig terjedő, 

Németországhoz szorosan kapcsolódó ütköző zónával, és Ausztria-Magyarországgal együtt 

létrehozza a Mitteleuropa szövetséget. 

A breszt-litovszki békekötést követően Németország 1918. május 14–15-én a vámunió 

alapjait megteremtő megállapodást kényszerített Ausztria-Magyarországra. Az 1918. július 

10-én Salzburgban kezdődött vám- és gazdasági tárgyalásokon elérte, hogy a két ország 

között megszüntessék a közbülső vámokat, és egyeztessék a külső vámtarifákat, amivel Berlin 

                                                 
100 Németh István: Európa-tervek 1300–1945… i. m. 165–166. A terv magyarországi fogadtatását lásd Irinyi 
Károly: A Naumann-féle „Mitteleuropa”-tervezet és a magyar politikai közvélemény. Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1963, illetve uo.: Mitteleuropa-tervek és az osztrák–magyar politikai gondolkodás. Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1973. A későbbi német Közép-Európa tervekről lásd: Jürgen Elvert: Mitteleuropa! Deutsche Pläne zur 
europäischen Neuordnung. Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 1999, illetve összefoglalóan Henry Cord Meyer: 
Mitteleuropa in German Thought and Action 1815–1945. Martinus Nijhoff, The Hague, 1955, illetve Richard G. 
Plaschka – Horst Haselsteiner és mások: Mitteleuropa-Konzeptionen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. 
Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 1995. 
101 Uo. 164, illetve Bóka Éva: Az európai egységgondolat fejlődéstörténete… i. m. 140. 
102 Németh István: Európa-tervek 1300–1945… i. m. 170. 
103 Majoros István: Vereségtől győzelemig… i. m. 146. 
104 Romsics Ignác: Expanzionizmus és regionalizmus… i. m. 25. 
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jelentős lépést tett a német–osztrák–magyar gazdasági unió megvalósítása irányába. Ezzel, 

valamint a Törökországgal, Bulgáriával, Romániával és az orosz fennhatóság alól kikerült 

államokkal kötött szerződésekkel Németország az egész Köztes-Európát és Kelet-Európa 

nyugati felét ellenőrzése alá vonta volna. Berlin erőforrásai óriásivá váltak, amelyek „messze 

meghaladták Bismarck birodalmáét”. „A Ruhr- és a Saar-vidék, Luxemburg, Német-

Lotaringia, Szászország és Felső-Szilézia régi ipari övezetei megerősödtek volna Francia-

Lotaringiával, Belgiummal, Lengyelországgal és Csehországgal. Vasérc ellátása – saját 

termelése és a Svédországból származó import mellett – kiegészülhetett volna Ausztria, 

Lengyelország, Longwy-Briey, Ukrajna, a Kaukázus, Törökország és Katanga forrásaiból. 

Galícia olajához hozzájött volna Romániáé, a kaukázusi és mezopotámiai, saját 

mezőgazdasági termeléséhez a balkáni és az észak-keleti, a régi afrikai gyarmatairól származó 

korábbi importhoz Közép-Afrika bőséges termése. A bizonytalan korábbi piacokat csaknem 

monopolpozíciók váltották volna fel Grúziában, Törökországban, Oroszországban, 

Ukrajnában, a Balkánon, Észak- Keleten, Északon és Nyugaton. Kereskedelmi súlya révén 

Németország kétségkívül és megrendíthetetlenül gazdasági világhatalommá vált volna.”105 

A Mitteleuropa megvalósítását azonban ekkor is sokan ellenezték. Tisza Kálmán 

magyar miniszterelnök országa szuverenitását féltette, a német nagyiparosok csak a teljes 

vámuniót tartották elfogadhatónak, a kelet-poroszországi és bajor agrár-lobbi viszont a 

beözönlő mezőgazdasági termékek miatt protekcionista vámtarifákat követelt. Az osztrák 

gazdasági köröket aggasztott a hatalmas német ipar konkurenciája, ezért fenntartással kezelték 

Berlin kezdeményezését. A fő problémát azonban Lengyelország jelentette, amelynek 

státuszáról nem tudott Berlin és Bécs megállapodni. Ez és a kedvezőtlen harctéri fejlemények 

vezettek ahhoz, hogy 1918. szeptember 12-én a salzburgi tárgyalások megszakadtak.106 

A központi hatalmak 1918. október–novemberi összeomlásával végleg szertefoszlott a 

német Közép- és Délkelet-Európa feletti német befolyás, Mitteleuropa megteremtésének 

álma.107  

A világháború győztes hatalmai mindent elkövettek annak érdekében, hogy 

Németországban ne éledhessenek fel újra a világhatalmi ambíciók és a „Weltpolitik” eszméje 

ne tudjon ismét hódítani. Az I. világháborút lezáró Párizs-környéki békeszerződések aláírása 

után azonban alig több mint egy évtized múltán Németország a Mitteleuropa-koncepciókat 

                                                 
105 German Imparialism, 1914–1918. The Development of a Historical Debate. Ed. By Gerald D. Feldman. New 
York–London–Sydney–Toronto, 1972. 178. Idézi Romsics Ignác: Expanzionizmus és regionalizmus… i. m. 26. 
106 Majoros István: Vereségtől győzelemig… i. m. 147. 
107 Németh István: Európa-tervek 1300–1945… i. m. 170. 



 38 

idéző német–osztrák vámuniós tervezettel jelezte, hogy továbbra is igényt támaszt Közép- és 

Délkelet Európára.  

 

R. N. Coudenhove-Kalergi Páneurópa mozgalma 

 

Az I. világháború után az európai összefogás szükségességét szigorú tények sürgették. 

Az öreg kontinens gazdasági és politikai tekintetben egyaránt jelentősen meggyengülve került 

ki a többéves világégésből. A közgazdászok már a háború előtt rámutattak a világgazdaság 

változásának új jelenségeire, a hírközlés, a közlekedés, az infrastruktúra robbanásszerű 

fejlődésére, amelyek a világ összezsugorodását eredményezték. A nagy gazdasági régiók, az 

Amerikai Egyesült Államok és Szovjet-Oroszország előretörése immáron nem csak fikció 

volt. Európát keletről a bolsevizmus veszélyes ideológiájának térhódítása fenyegette, míg a 

tengerentúlról az Egyesült Államok gazdasági erőkoncentrációja nyugtalanította a kontinens 

politikusait. Európa esélyeit az is rontotta, hogy az I. világháborús békerendezés éppen 

ellentétes volt a kívánatos gazdasági tendenciákkal. A békeszerződések után a vámhatárok 

7000 kilométerrel megnövekedtek, a korábbi 26 gazdasági egység helyett 38 működött, és az 

1914 előtti 12 pénzrendszer helyébe 27 lépett.  

Az európai instabilitást fokozta a békerendszer betarthatósága körüli vita, a francia–

német viszony rendezetlensége, a jóvátételi kérdés és az oroszországi fordulat beláthatatlan 

következménye. A politikai és gazdasági életben állandósult a bizonytalanság nyomasztó 

érzése.108 

A válságból kiutat kereső gondolkozók számára nem lehetett kérdéses, hogy a 

problémák megoldását az európai államok összefogásában, az együttműködésben kell 

keresni.109 

Az európai együttműködés gondolatának legelkötelezettebb híve és hirdetője paradox 

módon nem a kooperációt szorgalmazó liberális vagy szociáldemokrata körökből került ki. 

Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi osztrák arisztokrata család sarja volt, akinek felmenői 

között németalföldit, görögöt, csehet és németet egyaránt találunk. Gondolkodását és a világ 

dolgaira való nyitottságát azonban alapvetően befolyásolta, hogy diplomata édesapja japán 

feleséget választott, így Coudenhove-Kalergi Tokióban született 1894-ben. Gyermekéveit az 

Osztrák–Magyar Monarchiában, a család csehországi kastélyában töltötte, iskoláit Bécsben a 

                                                 
108 Pallai László: A Páneurópa-mozgalom. Az európai integráció korai képviselői. In: Rubicon, 1997/5–6. 56. 
109 Németh István: Európa-tervek 1300–1945… i. m. 197. 
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Theresianumban végezte, ahol a nemzetiségekkel szembeni tolerancia és a soknemzetiségű 

állam iránti lojalitás alapelvként érvényesült.110 

A Monarchia szétesését követően csehszlovák állampolgár lett, de saját magát inkább 

európai identitásúnak tartotta. Gróf Coudenhove-Kalergi egyszerre volt arisztokrata és 

európai szellemiségű gondolkozó, akinek kivételes adottsága és lehetősége volt arra, hogy 

szintetizálja az Európa jövőjével kapcsolatos közép-és nyugat-európai elméleteket. 

Coudenhove-Kalergit sokan fantasztának, utópistának tartották, aki a gazdasági és 

politikai realitások helyett az európai összefogás tartalmát a kulturális egységben, vallásban, 

művészetben, a közös múltban, a hasonló életstílusban és erkölcsi felfogásban vélte 

megtalálni.111 A munkásságát kritikusan elemzők is elismerik azonban, hogy a „zseniális 

különc” a 20. századi európai egységgondolat és az európai integráció történetének egyik 

legjelentősebb alakja volt, s akinek tevékenysége jelentősen hatott a mai európai integrációs 

folyamatokra is.112 

Coudenhove-Kalergi 1923-ban jelentette meg Páneurópa című könyvét, amelyben 

kifejtette Európa egyesülésével kapcsolatos nézeteit. Szerinte Európát kívülről a gyorsan 

terjedő, veszélyes szovjet ideológia és az Egyesült Államok gazdasági expanziója fenyegeti. 

A belső ellenség a nacionalizmus, amely állandó területi és etnikai konfliktusokkal, 

széttagoltsággal gyengíti Európát. Úgy látta, hogy az ellentmondások újabb pusztító 

háborúhoz vezetnek, amely megelőzésének és Európa felemelésének egyetlen módja az 

európai integráció. 

Coudenhove-Kalergi öt világhatalmi centrum létrejöttét prognosztizálta. Nem kétséges, 

hogy távol-keleti családi kötődése volt az oka annak, hogy az általánosan megjelölt Amerika, 

a Brit Birodalom, Szovjet-Oroszország és Páneurópa mellett ötödikként Kelet-Ázsiát is 

világhatalmi pólusként említette. Európát illetően úgy vélte, hogy az öreg kontinens már nem 

pályázhat világuralmi szerepének visszaállítására. Páneurópának azonban a nagyhatalmi 

viszonyok átrendezésében katalizátorként kell működnie. Az európai integráció egyik 

legfontosabb indítékát éppen az Európán kívüli világhatalmi centrumok megszületésében 

látta. Az Egyesült Államok gazdasági világhatalommá válása, Japán és később Kína 

világpolitikai színrelépése, valamint Nagy-Britannia és Oroszország Európától való 
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elszakadása gyengítik Európa pozícióit, ezért úgy vélte, hogy Európának egyesülve, ötödik 

pólusként kell beilleszkednie az új világpolitikai struktúrába.113 

Coudenhove-Kalergi Anglia és a Szovjetunió nélküli, ún. kiseurópai integrációt képzelt 

el, és a Szovjetunióval való békés egymás mellett élés és együttműködés mellett érvelt. A 

Szovjetuniótól való elzárkózás okaként az ország politikai rendszerének másságát és 

antipatikus kormányzási elveit említette.114Az orosz szellemnek ugyanakkor fontos szerepet 

tulajdonított a nyugat-európai keresztény és az ázsiai kultúra között hidat jelentő eurázsiai 

kultúra megteremtésében.115  

Angliával kapcsolatban Coudenhove-Kalergi kiemelte, hogy a tervezet nem ellene 

irányul.116 Nagy-Britannia részvételét Páneurópában később is nyitva hagyta, és lehetségesnek 

tartotta, amennyiben az angolok érdeklődése a gyarmati kérdés rendezése után Európa felé 

fordult volna.117 

A Népszövetség válságának okát abban látta, hogy a szervezet Európa és a világ 

újjászervezésének kérdését egyaránt felvállalta. Ezért 1925 júliusában tervezetet nyújtott be, 

amely kontinentális alapon osztotta volna szét a feladatokat, így a munka kontinentális 

szekciókban folyt volna.  A reformjavaslat sikertelenségét látva Coudenhove-Kalergi 1932-

ben azonban már úgy vélte, hogy a Népszövetség teljesen csődbe jutott és más 

együttműködési formák kiépítését ajánlotta.  

Coudenhove-Kalergi a háborúkat lokális és interkontinentális alapon tartotta 

elkülöníthetőnek. A lokális, belső konfliktusoktól Páneurópát távol tartotta volna, az 

interkontinentális háborúk megelőzésére a földrészek közötti békeszerződésekben látta a 

garanciát.  

Páneurópa alapjának a francia–német együttműködést tekintette és megbékélésük 

legnagyobb eredményének az 1925. évi locarnói szerződés tartotta. Pontosan érzékelte 

azonban, hogy a keleti határok garanciájának hiánya bizonytalanná teszi a megbékélési 

folyamatot és óvott az illúziótól, hogy Locarnóval a béke tartósan fenntartható. Az 1930-as 

években francia–lengyel és a német–szovjet szövetség feláldozásával gondolta stabilizálni a 
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két nyugati nagyhatalom viszonyát, s a megoldatlan osztrák kérdés kezelését is az európai 

egyesüléstől remélte.118 

Páneurópa létrehozását négy lépésben gondolta megvalósítani. Először a Páneurópa-

konferencia összehívását tartotta szükségesnek, amelyen a résztvevő 26 országot meggyőzik 

az európai integráció szükségességéről. Ezt követően az országok megegyeztek volna abban, 

hogy az összes demokratikus európai állam közötti vitákat kötelező nemzetközi 

döntőbíráskodás útján megoldani és létrehozták volna a bíróságokat. Harmadik lépésként a 

tagok vámuniót hoztak volna létre, majd elfogadták volna a Páneurópa alkotmányát.119 

Az új Európa törvényhozása kétkamarás parlamentben folyt volna. Az egyik választott 

tagokból, a másik a tagállamok által delegált küldöttekből állt volna. Páneurópát közös 

hadsereg védte volna, a belső stabilitás megőrzése érdekében egy tolerancián alapuló 

általános és mindenkire nézve kötelező érvényű kisebbségvédelmi chartát fogadtak volna 

el.120 

Coudenhove-Kalergi részletesen foglalkozott a nemzet, az állam és a nacionalizmus 

kérdésével. Megítélése szerint az együttműködés gátja nem politikai, hanem pszichológiai 

jellegű volt, amelyeket a politika saját érdekében időről időre kihasznált. Kifejtette, hogy a 

nemzet és állam nem feltétlenül egybeeső fogalmak, mint ahogy a kulturális és politikai 

önkormányzat is lehet eltérő. Ha az államot alkotó népek autonóm politikai és kulturális 

közösséggé válhatnak, a közöttük lévő politikai különbség jelentősége csökken. A fennálló 

kulturális különbségek viszont már nem voltak alkalmasak az emberek közötti konfliktusok 

gerjesztésére, sőt azok inkább színesebbé tették Európa életét. A nemzet tehát egyre inkább 

kulturális és nem politikai közösséggé vált, aminek eredményeként a nemzet és állam 

fokozatosan szétválik és a nemzetek felettiségének elvét képviselő föderáció egyre erősebben 

érvényesült. A nemzet kulturális jelenséggé válik, mely mindenekelőtt az eltérő nyelvben 

fejeződik ki. Az állam és a nemzet szétválása pedig megteremti a Páneurópát. 

Coudenhove-Kalergi szerint a folyamat betetőzéseként megtörténik a nemzeti kultúrák 

„európaizálása” és kialakul a közös európai identitás. Minden európai polgár kettős identitású 

és kétnyelvű lesz. Meg lesz az őt a saját közösségéhez kötő identitása és nyelve, és lesz egy 

európai identitástudata és egy kommunikációs nyelve, az angol.121 
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119 Bóka Éva: Az európai egységgondolat fejlődéstörténete… i. m. 164. 
120 Uo., illetve Pallai László: A Páneurópa-mozgalom… i. m. 56. 
121 Bóka Éva: Az európai egységgondolat fejlődéstörténete… i. m. 167. Coudenhove-Kalergi a francia–német 
rivalizálás miatt választotta az angol nyelvet Páneurópa nyelvének. 
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Coudenhove-Kalergi mozgalma az 1920-as években reménykeltő eredményeket 

mutatott fel. 1926. október 3–6. között Bécsben megtartották első kongresszusukat, amelyen 

24 ország 2000 küldöttje vett részt. A kongresszust követően 16 országban alakultak meg a 

Páneurópa-szekciók, amelyek elnökei között volt Ignaz Seipel osztrák kancellár, Paul Loebe, 

a Reichstag elnöke, Eduard Beneš csehszlovák külügyminiszter. A Páneurópa támogatói 

között jeles értelmiségiek, közéleti személyiségek, sőt tekintélyes politikusok is voltak. 

Aristid Briand a Központi Tanács alelnöki tisztét vállalva adta nevét a mozgalomhoz, de a 

szimpatizánsok közé tartozott Paul Claudel, Gerhart Hauptmann, Heinrich Mann, Thomas 

Mann, Sigmund Freud, Albert Einstein, Ortega y Gasset valamint Richard Strauss is.122 

A Páneurópa-mozgalom végül nem teljesedhetett ki, és európai méretű társadalmi 

mozgalom maradt. Az 1930-as évek gazdasági válsága, s az európai államok között 

megszaporodó ellentétek nem kedveztek a filozofikus gondolatokat terjesztő Coudenhove 

munkásságának. A francia nacionalisták a német–osztrák vámuniós konfliktust kihasználva 

megbuktatták Briandt. A náci Németországban a Páneurópa-mozgalmat pacifista 

szervezetként feloszlatták, Coudenhove-Kalergi írásait betiltották. A gróf arra kérte Masaryk 

elnököt, hogy a prágai rádióban az emberi szabadságról tartandó előadás-sorozattal 

szegülhessen szembe a náci propagandával, kérését azonban Masaryk elutasította.123 A 

csalódott gróf látnokként vázolta fel Európa jövőjét. „Ha Pán-Európa nem valósul meg 

idejében, csak egy másik megoldás marad: Európa a szovjet karjaiba fog hullni, s Oroszország 

majd vérben fogja egyesíteni Európát, amely másképpen nem akart egyesülni. Ha nem valósul 

meg Pán-Európa, akkor ez éppúgy elkerülhetetlen, mint a jövendő borzalmas világháborúja 

is.”124Az 1930-as évek Európájának története azonban már nem az együttműködésről, hanem 

a konfrontációról szólt.   

                                                 
122 Németh István: Európa-tervek 1300–1945… i. m. 203. A Németh István által felsorolt nagyszámú támogató 
közül csak néhányat említünk. 
123 Uo. 204. 
124 Ormos Mária: A Briand-terv és Magyarország In: Rubicon, 1997/5–6. 
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V. Első rendezési kísérletek 

 

A Briand-terv (1930) 

 

A Páneurópa-gondolat nem csupán értelmiségi elmélkedés maradt. A francia–német 

megbékélés elkötelezett híve, Aristid Briand francia miniszterelnök, aki 1927-ben elfogadta a 

Páneurópa mozgalom tiszteletbeli elnöki címét 1929. szeptember 5-én a Népszövetség 

Közgyűlésének 10. jubileumi ülésén egy újfajta európai összefogás körvonalait vázolta fel.125 

Briand beszédében az összefogásra buzdított és azt indítványozta, hogy 27 európai ország 

hozza létre az európai uniót. „A földrajzilag közösséget alkotó Európa népei között egyfajta 

föderatív kapcsolatnak kell kialakulnia. Ezeknek a népeknek minden pillanatban kell 

rendelkezniük annak a lehetőségével, hogy kapcsolatba lépjenek egymással, képviseljék 

érdekeiket, közös döntéseket hozzanak, szolidáris közösséget alkossanak, amely lehetővé 

teszi számukra, hogy komoly probléma felmerülése esetén találkozzanak egymással.”126 

Kitért arra is, hogy a tagállamok a szövetségben megtartanák önállóságukat, és az 

együttműködés első sorban a gazdasági élet területein valósulna meg.127 Briand beszédében 

kerülte a konkrétumokat, homályosan fogalmazott és általánosságokban beszélt, mert 

pontosan tudta, hogy tervének sorsa a kétoldalú tárgyalásokon dől el. „Tudatos 

pontatlanságával” megfelelő mozgásteret akart biztosítani magának.128  

A Briand-terv indítékai között egyaránt megtalálhatók Franciaország tengerentúli és 

Európa-politikai megfontolásai. 

A világpolitikai tényezők között első sorban gazdasági jellegű mozgató rugók voltak. A 

jóvátételekből hatalmas aranykészletet felhalmozó Franciaországot129 nyugtalanította az 

Amerikai Egyesült Államok gazdasági túlsúlya, ráadásul a francia-amerikai vámkonfliktusban 

Párizs vereséget szenvedett. Briand már 1927-ben megfogalmazta az Egyesült Államok 

túlzott térnyerését visszaszorító európai összefogás gondolatát. „… egy új konstelláció 

Európában feltétlenül szükséges, mert Amerika túlerejével szemben egy pulverizált Európa 

meg nem állhat. […] Ma kaotikus állapot van Európában, és ez pénzügyi, gazdasági és ennek 

                                                 
125 Kövics Emma: Az európai egység kérdése és Németország. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992. 145. Briand 
sem beszédében, sem a későbbi memorandumban nem hivatkozik Coudenhove-Kalergira, vagy a Páneurópa 
Unióra. Valószínűsíthető, hogy a mozgalom vitatottsága miatt nem akarta tervezetének értékét csökkenteni. 
126 Uo. 155. 
127 Bóka Éva: Az európai egységgondolat fejlődéstörténete… i. m. 172, illetve Ormos Mária: A Briand-terv és 
Magyarország. In: Rubicon, 1997/5–6. 
128 Kövics Emma: Az európai egység kérdése és Németország… i. m. 154. 
129 A Francia Nemzeti Bank valuta- és aranytartaléka 1925–1929 között 20 mrd frankról 67,5 mrd-ra nőtt. 
Kaposi Zoltán: A 20. század gazdaságtörténete… i. m. 37. 
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folytán szociális katasztrófához vezethet, amely csak úgy kerülhető el, ha Európa népei az 

ellentétek kiküszöbölése révén új organizációt tudnak a kölcsönös megértés alapján 

létrehozni. Ez jelenthet európai föderációt, vagy mást, de ennek kell jönni, c’est une chose 

fatale.”130  Tudta, hogy egy ilyen szövetség csak Németország beleegyezésével jöhet létre, 

ezért másfél évvel később, 1929. június 11-én Madridban találkozott Stresemannal és 

megpróbálta őt meggyőzni az együttműködés szükségességéről. „Az amerikaiakat meg kell 

fosztani attól az érzéstől, hogy ők a világ abszolút urai. Ma úgy viselkednek, mintha sehol 

sem ütköznének figyelemreméltó ellenállásba és ez így is van, amíg az európai államok 

elkülönülten harcolnak. Ha azonban összefognának, akkor az Egyesült Államokat rábírhatnák 

a kölcsönös gazdasági koncessziókról, például a vámcsökkentésről folytatandó 

tárgyalásokra.”131  

A Briand-terv Európa-politikai céljait illetően az elképzelés jól beleillett az idős 

külügyminiszter életművébe. Briand politikájának célja, Franciaország biztonságának 

megteremtése volt, amit a francia–német viszony rendezésével kívánt elérni. 1925-ben a 

megbékélés politikájának kiemelkedő sikerét érte el Locarnóban, amikor a német, francia, 

belga, angol és olasz kormány elismerte és garantálta Németország nyugati határait. A 

szerződésben azonban nem volt szó a keleti német határokról, ami azt sugallta, hogy a keleti 

kérdés nyitva maradt.132 Briand érzékelte, hogy a locarnói szerződés önmagában nem 

elegendő a béke hosszú távú megőrzéséhez és a páneurópai javaslattal saját megbékélési 

politikáját szerette volna európai méretekre szélesíteni.133 Az elképzelés realitását erősítette, 

hogy míg az európai szövetség Franciaországnak minden másnál jobban megadhatta volna a 

biztonságot és a kezdeményezőt meghatározó szerephez juttatta volna a kontinensen, 

Németország számára megnyitotta volna az utat Kelet, elsősorban „Mitteleuropa” felé, ahol 

gazdasági tekintetben Párizs kevésbé volt érdekelt.134 

Briand a Népszövetségben elmondott beszéde után alig egy hónappal a New York-i 

tőzsdeválsággal kirobbant az addigi idők legnagyobb és leghosszabban tartó világgazdasági 

válsága. A francia gazdaságon a válság jelei kezdetben még nem voltak érezhetők, de Európa 

nagy része hamarosan a válság gazdasági és politikai következményeinek hatása alá került. A 

német jobboldal dinamikus térnyerése arra sarkalta a francia külügyminisztert, hogy a 

Páneurópa-gondolatot a Németországgal szembeni védekezésre is felhasználja. Briand ezért 

                                                 
130 Idézi: Ormos Mária: Közép-Európa Volt? Van? Lesz?... i. m. 109. 
131 Kövics Emma: Az európai egység kérdése és Németország… i. m. 149. 
132 Ormos Mária: A történelem vonatán. Európa és Magyarország a 20. században. Múlt és jövő könyvkiadó. 
Budapest. 2005. 159.o. 
133 Bóka Éva: Az európai egységgondolat fejlődéstörténete… i. m. 172. 
134 Ormos Mária: Közép-Európa Volt? Van? Lesz?... i. m. 97. 
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még inkább fontosnak tartotta terve megvalósítását, és a válság által még nem érintett 

Franciaországot is elég erősnek tartotta ahhoz, hogy az európai integráció leple alatt fenntartsa 

a Párizs-környéki békék területi határozatait, vagyis a számára kedvező európai status quo-

t.135 

A felhívást az európai képviselők kedvezően fogadták és felkérték Briand-t, hogy 

írásban is terjessze elő tervezetét.  A francia memorandumot 1930. május 1-én fogalmazták 

meg és május 17-én küldték el a kormányoknak. A hivatalos anyagban azonban Briand 

eredeti elgondolásához képest jelentős változások történtek. Az eltéréseket a 

memorandummal kapcsolatos diplomáciai egyeztetések és a gazdasági válság nyomán 

bekövetkezett változások okozták. 

Németország tiltakozása miatt tompítottak a tervezet Amerika-ellenes élén. Stresemann 

már Madridban kifejtette, hogy a tőkeszegény német gazdaság nem tud amerikai források 

nélkül működni. Később Carl von Schubert német államtitkár az osztrák követtel folytatott 

beszélgetésén kijelentette: „Ezek a tervek politikailag csak akkor célszerűek és csak akkor 

valósíthatók meg, ha semmi Amerika-ellenes nincs bennük.”136 

Briand úgy vélte: ha az európai gazdasági összefogást nem kamatoztathatja Párizs 

oldalán a francia–amerikai gazdasági viaskodásban, elgondolása éppen a rivális 

Németországot hozza kedvező helyzetbe. Egy európai vámunió megvalósulása ugyanis a 

dinamikusan fejlődő és piacokat kereső német gazdaság érdekeit szolgálta volna, mert a 

német készáru-export 2/3 része az európai piacokon realizálódott. A külügyminiszter rájött 

arra, hogy tervei megvalósulásakor tálcán kínálta volna fel közép-európai szövetségesei 

gazdaságát a német törekvéseknek. Ezt a csapdát próbálta elkerülni Briand azzal, hogy az 

írásos anyagban a politikát a gazdaság fölé helyezte. A memorandum III. fejezete 

megállapítja: „Mivel a gazdasági egyesülés útján való haladás lehetőségét a biztonsági kérdés 

határozza meg, és mert szorosan összefügg a politikai egyesülés útján elérhető haladással, az 

Európa organikus struktúráját felépíteni szándékozó törekvéseknek politikai területről kell 

indulniuk. Erre az alapra kell Európa gazdaságpolitikáját fő vonásaiban és minden európai 

állam vámpolitikáját részleteiben is felépíteni.”137 

                                                 
135 Az 1930. május 1-jei Briand-memorandumot közli: Németh István: Európa-tervek 1300–1945… i. m. 323–
331. Gratz Gusztáv, egykori magyar külügyminiszter a Magyar Szemlében így írt: „Túlságosan sok nyoma van 
bennük annak a mentalitásnak, amely nem annyira új nemzetközi jogrendet akar létesíteni, mint inkább 
kövületként szeretné látni a jelenlegi nemzetközi állapotokat.” Idézi: Ormos Mária: A Briand-terv és 
Magyarország In: Rubicon, 1997/5–6. Bethlen István magyar miniszterelnök még konkrétabban válaszolt 
Coudenhove–Kalergi egyesítést sürgető felhívására: „Előbb revízió, utána integráció. Csonka-Magyarországgal 
nem integrálódunk!” 
136 Kövics Emma: Az európai egység kérdése és Németország… i. m. 149. és 151. 
137 Uo. 152.o. 
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Briand kiemelte, hogy a gazdaság előre helyezése azért sem képzelhető el, mert az 

kiszolgáltatná a gyengébb államokat az erősebben iparosodott országok politikai uralmának. 

Az irányváltásnak azonban francia belpolitikai okai is voltak.  

Az 1929. évi választásokon Briand kormánya váratlanul megbukott és a jobboldali 

konzervatív Tardieu alakíthatott kabinetet. A nagy tekintélynek örvendő külügyminiszter 

ugyan az új kormányban is megtarthatta tárcáját, azonban hatása a dolgok menetére csökkent. 

Az új helyzetben a Quai d’Orsay tisztviselőinek hagyományosan nacionalista, a francia 

biztonságot és a közép-európai szövetségi hálózat védelmét előtérbe állító politikája 

érvényesült.138 

A Briand-terv fogadtatása nem volt kedvező. Az Egyesült Államok és a Szovjetunió 

természetesen ellenállt, hiszen Briand ezt a két nagyhatalmat nem szándékozott bevenni 

Páneurópába. Az érintett országok sem mutattak nagy lelkesedést. Angliának gyanús volt 

minden francia kezdeményezés, a mostani lépéssel pedig kifejezetten a brit birodalom belső 

gazdasági érdekeit látták veszélyeztetettnek. Németország már a teljesítési politika utolsó 

hónapjait élte. Kánya Kálmán berlini magyar követ jelezte: a gazdasági kérdéseknek a politika 

alá rendelése miatt német szempontból a tervezet elfogadhatatlanná vált, a status quo 

rögzítése ugyanis Németország szempontjából nem jöhet számításba. A német kormány 

gazdasági együttműködésre irányuló javaslatokat fog tenni, a memorandumot pedig 

udvariasan elhárítja. Róma Mussolini goromba elutasítását követően ridegen elzárkózott és 

egy magyar–olasz–osztrák preferenciális rendszer kidolgoztatását határozta el.139 A 

kisállamok reagálása sem volt olyan, amely a kezdeményezőket kielégítette. Az elgondolás 

túlzottan francia volt ahhoz, hogy a többi nagyhatalom támogassa, és túlzottan nagyhatalmi 

ahhoz, hogy a kisállamok egyetértsenek vele.140  

Az osztrák kancellár utópiának nevezte a francia javaslatot. Bukarestben a 

külügyminiszter ugyan támogatta volna a tervet, de a különböző szakminiszterek nagyon 

aggályosnak tartották azt. Varsóban közölték a magyar ügyvivővel: a kormány szimpatizál a 

terv politikai részével, a gazdaságival azonban nem. Belgrádi külügyi körök pedig kifejtették, 

hogy a helyzet nem érett arra, hogy európai egységről lehessen beszélni, ezért a tervet 

utópisztikusnak tartják.141 Briand ugyan a Népszövetség 1930. szeptemberi ülésén még nagy 

erővel védte elgondolását, de az ellenállást nem tudta megtörni. A fentiek mellett ebben 

fontos szerepet játszott a memorandum sorsáról tartott vita idején kapott hír, mely szerint a 

                                                 
138 Uo. 153.o. valamint Ormos Mária: A Briand-terv és Magyarország… i. m. 1997/5–6. 
139 Uo. 
140 Ormos Mária: Franciaország és a keleti biztonság… i. m. 49. 
141 Ormos Mária: A Briand-terv és Magyarország In: Rubicon, 1997/5–6.  
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németországi választásokon a Nemzetiszocialista Párt 107 képviselői helyet elérve a 

Reichstag második legnagyobb tömörülését alkothatta.142  A Népszövetség végül egy 

bizottságot hozott létre a kérdés tanulmányozására,143 és a Páneurópa gondolat szép lassan 

elmerült a bizottsági munkálatok aktatengerében. 

 

Az agrárblokk és meghiúsulása (1930) 

 

A Briand-terv csupán néhány hónapig szerepelt a politikai viták napirendjén, mégis 

elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy jelentős változásokat indukáljon az európai külpolitikai 

folyamatokban. A teljesítési politika utolsó hónapjait élő Németország számára nyilvánvalóvá 

vált, hogy a Briand féle szövetségi rendszer célja egy kollektív biztonsági rendszer kiépítése, 

amely megvalósulása esetén Berlinnek le kell mondania keleti határainak revíziójáról. 

Stresemann kísérletet tett ugyan arra, hogy a tervezet gazdasági arculatát erősítse, de a Quai 

d’ Orsay határozottan kiállt a politika meghatározó szerepe mellett és ettől nem volt hajlandó 

eltérni. Stresemann 1929. október 3-i váratlan halála a Wilhelmstrassén méginkább 

gyengítette a megegyezési politikát támogatókat, aminek eredményeként 1930 tavaszán 

markáns átrendeződés kezdődött Berlin külpolitikájában. A külügyminisztériumban ekkor 

fogalmazták meg a gazdaság primátusát a politika felett, amitől Németország a dél-kelet 

európai országokkal és Ausztriával való intenzív kapcsolatépítés eredményeként korábbi 

nagyhatalmi pozícióinak visszaszerzését remélte. Az elképzelés szerint a Duna-völgyi 

agrárválság miatt nehéz helyzetbe került országok gabonájuk átvételéért viszonzásul 

megnyitották volna piacaikat a német ipar számára. A külügyminisztériumban úgy látták, 

hogy ez, valamint az Ausztriával létrehozott vámunió Németország befolyásának számottevő 

megerősödéséhez vezet a térségben, ami a francia biztonsági és szövetségi rendszer 

fellazulását eredményezheti.144 

Németországnak terve megvalósításához azonban nem csupán a franciák nyilvánvaló 

ellenállását kellett leküzdeni. A válság hatására a Berlin számára kiemelten fontos térség 

országaiban eddig nem tapasztalt együttműködés jelei nyugtalanították a német politikusokat. 

Magyarország a Briand-tervre küldött válaszában már kifejtette, hogy kívánatos lenne a 

közép-európai térség agrárfeleslegének értékesítését segítő agrárkartell létrehozása. A 

                                                 
142 Ormos Mária: Közép-Európa Volt? Van? Lesz?... i. m. 124. 
143 Az Európai Uniós Vizsgáló Bizottság (Studienkommission für die europäische Union, Commission of Inquiry 
for European Union) a Népszövetség keretében működött Sir Eric Drummond (Nagy-Britannia) 
vezetésével. Lásd Bóka Éva: Az európai egységgondolat fejlődéstörténete… i. m. 171. 
144 Németh István: Németország története. Egységtől az egységig (1871–1990) Budapest, Aula Kiadó, 2004. 162. 
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kezdeményezést a Népszövetség keretein belül működő, a kereskedelmi kérdéseket tárgyaló 

konferencia napirendjére tűzik, ahol a kérdésről korábban ritkán tapasztalt román–osztrák–

magyar egyetértés alakul ki. 

A folytatásban Románia vette át a kezdeményező szerepet, és egy közép-kelet-európai 

agrárblokk létrehozását javasolta. A lengyelek csatlakoztak a javaslathoz, s 1930 

augusztusában szokatlanul széleskörű részvétel mellett nagyszabású agrárkonferenciát 

szerveztek Varsóban. A tanácskozáson képviseltették magukat a balti államok, 

Lengyelország, a Duna-medence és a balkáni övezet országai, sőt még Finnország is. Ausztria 

kivételével a Köztes-Európa összes országa ott volt, amely önmagában is idegesítette 

Németországot. A házigazda August Zaleski lengyel külügyminiszter felszólalásában pedig 

egyértelművé tette, hogy van alapja Berlin rosszallásának. Beszédében elítélte a gazdasági és 

pénzügyi hatalmak hegemón kezdeményezéseit, összefogást sürgetett, amerikai tőkebevonást 

emlegetett és további egyeztetéseket javasolt. 

Az agrárblokk országai ezt követően több alkalommal tanácskoztak. Bukarestben a 

jugoszláv, magyar és román, Sinaia-n a jugoszláv és román, míg Varsóban a bolgár, 

csehszlovák, észt, jugoszláv, lengyel, lett, magyar és román küldöttek ültek össze és a sinaiai 

konferencián még a román–jugoszláv vámunió ötlete is felmerült.145 

A formálódó szövetségben azonban a csehszlovák képviselők mindig rezervált vagy 

kritikus álláspontot képviseltek. A prágai földművelésügyi minisztérium odáig ment, hogy a 

magyarokkal való, csehszlovákellenes paktálással gyanúsította meg Romániát és Jugoszláviát. 

Benešnek nem tetszett a Prága szerepét háttérbe szorító széleskörű együttműködési terv és az 

is aggasztotta, hogy az agrárblokkon belül megerősödött Magyarország és a Csehszlovákiával 

rivális Lengyelország szerepe.146 

Érdekes módon Franciaország sem támogatta igazán az agrárblokk céljait. A háttérben 

az a gazdaságpolitikai felismerés húzódott, amely szerint a térség önmagában nem képes a 

gabonafelesleg elhelyezésre, a francia gazdaság pedig önállóan vállalkozhat a probléma 

megoldására. Valószínű azonban, hogy a Quai d’ Orsay tartózkodásában a Párizsban kitűnő 

kapcsolatokkal rendelkező, és befolyásos Beneš is közrejátszott.147   

Az agrárblokk nem csupán a csehszlovák ellenkezés és a francia elutasítás miatt hiúsult 

meg. A térség országainak gazdasági és politikai súlya még együttesen sem lehetett elegendő 

                                                 
145 Ormos Mária: Közép-Európa Volt? Van? Lesz?... i. m.115–116. 
146 A francia–magyar kapcsolatok 1928-tól kezdődően érezhetően javultak. Luis de Vienne budapesti francia 
követ a viszony javítására kapott utasítást, Bethlen nagy volumenű francia befektetési tőke fogadását ajánlotta 
fel, kilátásba helyezte a római központ mintájára kiépülő párizsi magyar intézet megnyitását és tárgyalások 
kezdődtek egy nagy összegű államilag garantált francia kölcsönről is. Uo. 119. 
147 Uo. 
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ahhoz, hogy megfelelő nyomást gyakoroljon az ipari országokra. Az esetleges 

nyomásgyakorlás esélyét az is gyengítette, hogy a nyugat-európai gabonaimportáló országok 

piacai előtt ugrásra készen várakoztak a tengerentúli búzatermelők, akik a Duna-völgyi 

országok eladatlan mennyiségének többszörösét akarták értékesíteni. A terület agrár 

országainak helyzetét az is rontotta, hogy egy esetleges ipari import restrikcióval saját 

magukat hozhatták volna nehéz helyzetbe. Németországot ugyan súlyosan érintette volna az 

egységes fellépés, hiszen importjának 24%-a, exportjának 15%-a a térséggel bonyolódott, de 

a válság miatt az összeomlás szélén egyensúlyozó agrárországok a német piacon kívül nem 

reménykedhettek más megoldásban. Egzisztenciaféltésük erősebbnek bizonyult 

szolidaritásuknál. 

A német kormány kétoldalú szerződések megkötésével kívánta kezelni a veszélyessé 

váló helyzetet. A térségbe irányuló export biztosítása érdekében 1930 novemberében a 

külügyminisztérium kezdeményezésére döntés született arról, hogy a jövőben kétoldalú 

kereskedelmi tárgyalásokon vámkedvezményeket nyújtanak a délkelet-európai országok búza, 

kukorica és árpa importjára.148   

 

A német–osztrák vámunió (1931) 

 

Németország nem csupán a délkelet-európai országokkal folytatott politika terén 

aktivizálódott. 1931. március 19-én Curtius német külügyminiszter és Schober osztrák 

alkancellár aláírta a két állam közötti vámhatárok lebontásáról szóló egyezményt. Az 

egyezmény gazdasági indítékai nyilvánvalóak voltak. Ausztria a Monarchia piacára 

méretezett iparával krónikus eladási gondokkal küszködött, Németország pedig a hitelválság 

miatt pénzügyi krízis felé tartott. A vámhatárok lebontása enyhíthetett volna a gondokon. S ha 

Berlinben és Bécsben nem is említették, mindenki előtt nyilvánvaló volt, hogy a gazdasági 

közeledés bevezető akkordja a későbbi egyesülésnek, és a Duna-medence átrendezésének.149 

A vámunió tervét először Schober 1930. februári berlini látogatása során vetették fel. A 

Curtiussal folytatott tárgyalásokon megmutatkozott, hogy az együttműködési szándék 

mindkét fél részéről fennáll. A tervezet további kidolgozására szakértőket vontak be. A 

kormányszintű tárgyalás 1931 januárjában Curtius és Schober genfi találkozóján folytatódott, 

majd a tervezet az 1931. március 3–5-ig tartó bécsi tárgyalásokon nyert végleges formát. Alig 

                                                 
148 Németh István: Németország története… i. m. 164–165. 
149 Diószegi István: Két világháború árnyékában… i. m. 165. 
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több mint egyéves előkészítő munka után 1931. március 19-én aláírták és bejelentették a 

vámuniót.150 

A vámunió előkészítését és megszületését illetően pontos információk állnak 

rendelkezésre. Nem ilyen egyértelmű a szakirodalom állásfoglalása a vámunió létrehozásának 

indítékait és céljait tekintve. „A bécsi magyar követnek igaza volt, amikor úgy vélekedett, 

hogy a terv nem más, mint vámunió formájába bújtatott preferenciális egyezmény.”151 Ormos 

Mária szerint az álcázás indítéka az volt, hogy Anglia szimpátiáját megnyerjék. Anglia a 

legnagyobb kedvezmény elve miatt valóban hevesen tiltakozott bármilyen preferenciális 

rendszer ellen. Hedry István brüsszeli magyar követ 1931. május 4-i jelentésében közölte, 

hogy osztrák kollégája szerint az unió az angolok műve volt.152 Rubido-Zichy londoni magyar 

követ egy budapesti külügyi megbeszélésen azt állította, hogy „az angol liberális és labour-

körök kitörő örömmel fogadták a vámuniót”.153 

A vámunió megszületésének hátterét illetően a levéltári források alapján több változat 

tűnik lehetségesnek.   

Néhány jelentés az 1931. március 1-én aláírt accord navallal, az Olaszország, 

Franciaország és Anglia között létrejött tengerészeti megállapodással kapcsolta össze a 

vámunió születését. Ambrózy Lajos bécsi magyar követ szerint „Brüninget és Curtiust 

valósággal leverte az olasz–francia közeledés. Valami nagy politikai sikerre, mondjuk 

schlágerre van szükségük, és ezért sürgetik a vámuniót.”154  

Apor Gábor május 14-én Genfből arról írt, hogy Grandival beszélgetve megkérdezte: miért 

rúgták fel a már kész egyezményt a franciák (A parafálás után ugyanis a tárgyalások 

megszakadtak). Az olasz külügyminiszter a következőket válaszolta: „Az eredeti accord 

Briand műve volt, melyet a katonák és a jobboldal, Maginot-val az élen támadott. A közben 

felrobbant német–osztrák vámunió bombája pedig annyira meggyöngítette Briand pozícióját, 

hogy az accord felborult.”155 

Az egyik legtapasztaltabb magyar diplomata, Kánya Kálmán berlini követ így fogalmazta 

meg véleményét: „A németeknek a Brocchi-féle terv megakadályozása volt a céljuk. Attól 

                                                 
150 Fejes Judit: Magyar–német kapcsolatok 1928–1932… i. m.  
151 Ormos Mária: Franciaország és a keleti biztonság 1931–1933… i. m. 64. 
152 OL K 63. Bizalmas levelek 1931. Hedry István levele. Brüsszel, 1931. május 4. 
153 OL K 64. 1931/20/333. Feljegyzés a külügyminisztériumban megtartott értekezletről. Budapest, 1931. április 
11. 
154 OL K 64 1931/20/565. Ambrózy jelentése. Bécs, 1931. március 17–18.  
155 OL K 64 1931/23/367. Apor feljegyzése genfi tárgyalásairól. Genf, 1931. május 14.  
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féltek, hogy a terv vámunióvá fog fejlődni az ő kizárásukkal, és az anschluss végleg meg lesz 

akadályozva.”156 

Sir Horace Rumbold berlini brit követ március 30-i jelentése szerint a vámuniót az 

osztrákok kezdeményezték. Egy magánbeszélgetésen informátora elmondta, hogy az ötlet 

Richard Riedl, volt osztrák külügyminisztertől származik, aki 1921–1925 között Ausztria 

berlini követe volt.157  

Riedl diplomata karrierje 1925-ben történt befejezését követően szakpolitikusként és 

gazdasági szakemberként a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara osztrák csoportjában 

dolgozott. Legfőbb célja annak elérése volt, hogy a világháború utáni Európában lebontsa a 

kereskedelmet akadályozó vámfalakat és exportlehetőséget biztosítva fellendítse a halódó 

iparágakat. 

Riedl európai gazdasági uniót vizionált, de pontosan tudta, hogy az autarkia bűvkörében 

élő fiatal államokkal nehéz lesz az együttműködés feltételeit elfogadtatni. Első lépésnek az 

államok közötti kollektív megállapodást szerette volna elérni, ami a háború előtti állapothoz 

való visszatérést jelentette volna. Tudva azt, hogy a vámok megállapítása csak hosszas és 

bonyolult tárgyalásokat követően lesz lehetséges, megelégedett volna azzal, hogy az érintettek 

csak a vámtarifák felső határát rögzítsék. Az ily módon létrejött „vámunió” csak ideiglenes 

lett volna, hiszen a végleges célként az „európai gazdasági közösség” létrehozását jelölte meg. 

Riedl elképzeléseiben kiemelt szerepet kapott Németország és Ausztria kapcsolata. A 

Bécs és Berlin közötti gazdasági kapcsolatok fellendítését egy Németország részvételével 

létrehozott dunai konföderáció biztosította volna, amelyben lehetőség lett volna a 

szomszédsági jog elismerése révén az osztrák-német kapcsolatok intenzívebbé tételére. 

Lehetségesnek tartotta, hogy egy ilyen szomszédsági szerződés megkötése kölcsönös 

vámszabadsághoz és vámkönnyítésekhez vezethetett volna. Az elgondolás a nagyhatalmak 

részéről kezdetben kedvező fogadtatásra talált, de 1929-től a Népszövetség figyelme a 

„világméretű” folyamatok felé fordult és az európai gazdasági ügyek háttérbe szorultak.158 

Riedl az osztrák–német kereskedelmi tárgyalások reménytelenségét látva elképzeléseit 

1930 elején Schober államtitkár elé tárta, aki azt felkarolta. A tervezet kedvező fogadtatást 

kapott Berlinben is, hiszen a német vezetők még emlékeztek a volt osztrák nagykövetre, 

akinek tevékenységéről Paul von Hindenburg birodalmi elnök is nagy elismeréssel szólt. A 

                                                 
156 OL K 64 1931/20/333. Feljegyzés a külügyminisztériumban megtartott értekezletről. Budapest, 1931. április 
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157 Sir H. Rumbold (Berlin) to Mr. A. Henderson, Berlin, March 30. 1931. Documents on British Foreign Policy 
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tárgyalások titokban folytak, ezért lehetett, hogy a tervről még a német minisztereket is csak a 

bejelentés előestéjén tájékoztatták.159 

Néhány nappal később Rumbold arról számolt be, hogy Berlin külpolitikai lépésének 

hátterében meghatározó fontosságú volt a gazdasági összeomlástól és az esetleges szovjet 

gazdasági expanziótól való félelem. „Berlini üzleti és banki körökben… legtöbbször a 

Szovjetunióban bevezetett öt éves gazdasági terv veszélyeiről beszélnek, és azt 

hangsúlyozzák, hogy az európai országoknak komoly erőfeszítést kell tenniük mielőtt a 

szovjet gazdasági nyomás túlzottan megerősödik.” Ezért – noha az időzítést nem tartotta 

jónak – a követ úgy ítélte meg, hogy Anglia nem állhat egy ilyen hosszú távú és természetes 

kezdeményezés útjába. 160 

A berlini brit diplomatákat később is élénken foglalkoztatta a vámuniós ötlet 

megszületésének háttere. John Francis Thelwall, aki kiképzett hírszerzőként a berlini brit 

követség kereskedelmi tanácsosaként dolgozott, április 17-én tárgyalt Karl Ritterrel, a 

Wilhelmstrasse Gazdasági Osztályának vezetőjével, akinek a vámuniós tervezet 

kidolgozásában meghatározó szerepe volt. Ritter a vámunió előzményeit illetően elmondta, 

hogy a kérdés az elmúlt tíz év tárgyalásain többször felmerült, de Stresemann rendre 

elutasította annak megtárgyalását azzal, hogy arról csak a dolgok után beszéljenek. A genfi 

tarifacsökkentő értekezletek eredménytelensége ismét aktuálissá tette a kérdés felvetését, és a 

gyorsan lefolytatott előkészítő tárgyalásokat követően Curtius bécsi látogatásán bejelentették 

a két ország közötti vámuniós tervezetet.161 

Valószínű, hogy a fenti jelentések mindegyikének volt valamennyi valóságtartalma. A 

német diplomáciát nyugtalanító Accord Navalnak (Tengerészeti egyezménynek), a közép-

európai olasz befolyást megalapozó Brocchi-tervnek, a német diplomáciát aggasztó szovjet 

veszélynek, illetve az elhúzódó és eredménytelen genfi tarifacsökkentő tárgyalásoknak 

egyaránt szerepe lehetett a vámuniós tervezet megszületésében. A német–osztrák vámunió 

genezisének háttere azonban Bernard von Bülow, német külügyi államtitkár által 

elmondottakból rajzolódik ki a legjobban. A külügyi vezető május 6-án tárgyalt Horace 

                                                 
159 Sir H. Rumbold (Berlin) to Mr. A. Henderson.  Berlin, March 30. 1931. Documents on British Foreign Policy 
1919–1939. Second Series Volume II. 1931. London His Majesty’s Stationery Office, 1947. No. 22. 28. 
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Rumbolddal, amikor elmondta, hogy a vámunió gondolata már beosztott diplomataként 

foglalkoztatta, de végül államtitkárként nyílt lehetősége annak megvalósítására. Bülow több 

Németország számára fontos és sürgős külpolitikai kérdést tanulmányozott, megvizsgálta a 

jóvátétel, a keleti határok és az Ausztriával való szorosabb gazdasági kapcsolat kérdését is. 

Úgy ítélte meg, hogy ezek közül a vámunió fogja a legkisebb ellenállást kiváltani és fontos 

volt számára az is, hogy a német diplomácia valamilyen sikert mutasson fel. Az államtitkárt 

meglepte a tervezet széleskörű elutasítása, nem számított általános politikai ellenkezésre. 

Párizs álláspontjával tisztában volt, hiszen a leköszönő párizsi német követ jelentette neki, 

hogy a küldetését lezáró búcsú fogadáson több francia prominens személyiséggel beszélt a 

franciák vámunió ellenességének hátteréről. Az elutasításnak szerinte két fontos oka volt. A 

sértettség amiatt, hogy egy ország, amelyet a háborúban legyőztek megpróbálta magához 

ragadni a vezetést és kísérletet tesz arra, hogy a franciától eltérő, sikeresebb gazdasági 

szerveződést hozzon létre Európában. A másik ok a német emberi erőforrás növekedésétől 

való félelem volt, amelyhez a német–osztrák vámunió a franciák szerint vezetett volna.162 

A berlini angol követ információit megerősítette Alexis Legernek, Briand 

kabinetfőnökének közlése is. A költő-diplomata Lord Tyrrell párizsi angol követnek így 

összegezte a vámuniós tervezet születésének hátterét: „Néhány háború előtti külügyérből álló 

klikk a Wilhelmstrassén von Bülow vezetésével elővette a vámuniós javaslatot az 

íróasztalfiókból, aztán leporolva és adaptálva a mai viszonyokhoz a gyenge akaratú 

külügyminiszter, Curtius elé tették.”163 

A vámunió jegyzőkönyvét von George Franckenstein osztrák követ adta át Sir Robert 

Vansittart angol külügyminiszter helyettesnek.164 A dokumentum szerint a felek egyértelműen 

vámszövetségben állapodtak meg. Esetleges félreértést az ún. közbülső vámok kérdése 

okozhatott. A megállapodás értelmében ezek azonban csak ideiglenesen, legfeljebb egy évig 

maradhattak érvényben. A vámunió időtartamának meghatározásakor hasonló megfontolásból 

a szokásos tíz év helyett mindössze három–öt évet helyeztek kilátásba. Harmadik állam 

csatlakozásakor kizárólag „defenzív, taktikai megfontolások” játszottak szerepet, valójában 

Németország és Ausztria elzárkózott volna a vámunió kiszélesítésétől. A vámunió határainak 
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elködösítésével az anschluss vádját akarták megelőzni, ezért a jegyzőkönyvben megemlítették 

egy harmadik állam csatlakozásának lehetőségét is.165  

A Foreign Office dokumentumaiból azonban kiderül, hogy London komolyan tartott attól, 

hogy a Duna-völgyi országok közül többen is csatlakozhatnak a vámunióhoz. Úgy ítélték 

meg, hogy ilyen fordulat esetén a Hágai Bíróság nem tekintené törvénytelennek a szövetséget, 

ezért alapvetően fontosnak tartották megakadályozni, hogy új államok kérjék felvételüket. 166 

A vámunió bejelentése bombaként robbant a nemzetközi politikai életben. Franciaország 

meglepetten és elutasítóan reagált, hiszen a tervezet keresztezte közép-európai elgondolásait. 

Ne nézzenek bennünket szamaraknak – mondta Eduard Herriot, a francia Radikális Párt 

vezetője, aki egy évvel később miniszterelnökként a külügyi tárca birtokosa is lett. – Nem 

felejtettük el, hogy annak idején a német egység is a Zollverein létrehozásával kezdődött.167 

„Párizsban a vámunióban az anschluss felé tett első komoly lépést látják – írta Villani 

Frigyes párizsi magyar követ. – Kifejtették előttem, hogy ez végeredményben véd- és 

dacszövetséget jelent, mivel elképzelhetetlen, hogy a két állam, mely egységes gazdasági 

területet képez, fegyveres konflagráció esetén ne tartozzon egy táborba. Még ennél is jobban 

nyugtalanítja a francia köröket az a tény, hogy a német birodalom annyira erősnek érzi magát, 

hogy a többi államokat csatlakozásra felszólítván – magához ragadja az iniciatívát, mely 

eddig Franciaországnak volt kizárólagosan fenntartva. Briand is úgy érzi, hogy az Európa 

megszervezésére irányuló kezdeményezés kisiklik a kezéből, s amíg az ő páneurópai akciója 

csak sikertelenségekben volt gazdag, Berlin egy olyan lépést tesz, mely közeli realizációt 

eredményezhet, s amelyre felfigyelhetnek még azok az államok is, melyek teljesen francia 

vezetés alatt állnak. Komolyan számolnak itt azzal, hogy Magyarország, de Jugoszlávia és 

Románia is csatlakozhatnak a német–osztrák gazdasági blokkhoz, amit természetesen minden 

rendelkezésre álló eszközzel igyekeznek majd megakadályozni, bár az erre irányuló akció 

esélyeit eléggé pesszimisztikusan ítélik meg.”168 

A francia diplomácia azonnal akcióba lépett. Március 21-én tiltakozást juttattak el 

Németország és Ausztria kormányaihoz, amelyben kifejtették, hogy az unió sérti a 

                                                 
165 Fejes Judit… i. m. 112–116. 
166 Record of an Inter-Departmental Meeting held at the Foreign Office on April 23 to consider the proposed 
Austro–German Costums Union.  23. April 1931. (O. G. Sargent) Doc. 50. British Documents on Foreign 
Affairs: Reports and papers from the Foreign Office Confidental Print, Part II. Series F, Volume 3. University 
Publications of America. 83. A vámunióhoz való román és jugoszláv csatlakozás lehetőségét Walko Lajos 
külügyminiszter is felvetette és Villani Frigyes párizsi magyar követ is arról irt, hogy Franciaországban 
komolyan számolnak Magyarország, Románia és Jugoszlávia csatlakozásával. OL K 63 Franciaország 1932. 
Francia–magyar viszony. Walko expozéjának szövege. Budapest, 1932. február 9. OL K 63. Franciaország 1931. 
Francia–német viszony. Villani jelentése. Párizs, 1931. április 3.  
167 Diószegi István: Két világháború árnyékában… i. m. 165.  
168 OL K 63 Franciaország 1931. Francia–német viszony. Villani jelentése. Párizs.1931. április 3.  
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békeszerződést és a 1922 évi októberi genfi jegyzőkönyvet.169 A francia jogi szakértők 

azonban kétségesnek látták, hogy a nemzetközi jogi fórumok hasonlóan ítélik meg a 

helyzetet. Különösen Németország esetében nem láttak lehetőséget jogi kifogás 

érvényesítésére. A francia kormányt mégis nagyon nyugtalanította a vámuniós javaslat, mert a 

tárgyalások titkossága, a közzététel módja Németország háború előtti és alatti politikájának 

folytatására utalt, aminek logikus következménye lehetett az Anschluss. Ezért a kormány 

március 23-án közleményt adott ki, amelyben felhívta a figyelmet a szerződések betartásának 

fontosságára. Briand örömmel üdvözölte angol kollégájának lépését, amellyel a kérdést 

vizsgálat céljából a Népszövetség Tanácsa elé utalta.170 Az idős külügyminiszter ugyan 

továbbra is a francia–német kiegyezés híve volt, de attól tartott, ha a tervezet politikai 

aspektusai nagyobb hangsúlyt kapnak, súlyos veszélybe sodorják az általa fémjelzett 

megbékélési politikát és a leszerelési konferencia kilátásait.171  

Briand fenntartásait március 26-án ismertette Hendersonnal, ahol azt is megjegyezte, hogy 

a német kormány által közzétett memorandum nagyon hasonlít ahhoz az 1917-ben készített 

német dokumentumhoz, amely a közép-európai német blokk létrehozásáról szólt. Hozzátette: 

nagyon alaposan meg kell vizsgálni a két iratot és súlyos érv lenne a német–osztrák vámunió 

ellen, ha az 1917-ben folytatott és a most vitatott politika között valóban kapcsolatot 

fedeznének fel.172 

A vámuniós tervezet bejelentése azért volt különösen kellemetlen Briandnak, mert két 

héttel korábban még arról beszélt, hogy csökkent az anschluss veszélye. A csalódott, idős 

külügyminiszter ezért is sietett világossá tenni, hogy a francia kormány szerződésellenesnek 

tekinti a vámuniót. A hivatalos francia politika minden alkalmat megragadott, hogy 

megértesse: a vámunió ügyét nem gazdasági, hanem politikai kérdésnek tekinti. Doumergue 

francia köztársasági elnök április 9-én Nizzában kijelentette: „Ha többé nem lehetséges a 
                                                 
169 Az 1922-es genfi protokollt Ausztria népszövetségi kölcsöne alkalmával került aláírásra. Ausztria 
kötelezettséget vállalt gazdasági függetlenségének fenntartására és minden e függetlenséget veszélyeztető lépés 
elkerülésére. Ormos Mária: Franciaország és a keleti biztonság… i. m. 72. 
170 Henderson angol külügyminiszter március 25-én arra utasította a berlini és a bécsi angol követeket, hogy 
jelezzék a német és osztrák kormánynak: Anglia jónak látná, ha a Népszövetség tanácsa megvizsgálná, hogy a 
vámuniós javaslat nem ütközik e a genfi protokollba, vagy a békeszerződésekbe. A Foreign Office végül csak 
április 10-én kérte a Népszövetség főtitkárát, hogy a konformitás vizsgálatát vegye a Tanács ülésének 
napirendjére. Lord Tyrell (Paris) to Sir Horace Rumbold (Berlin) and to Sir E. Phipps (Vienna)  
Paris, March 25. 1931 Foreign Office to the Secretary-General, League of Nations (Geneva) Foreign Office, 
April 10. 1931. valamint Mr. A. Henderson to Sir H. Rumbold (Berlin) Foreign Office March 31. 1931. 
Documents on British Foreign Policy 1919–1939. Second Series Volume II. 1931. London His Majesty’s 
Stationery Office, 1947. No. 5. 12–13, No. 26. 31, valamint No. 15. 19–20.   
171 Lord Tyrell (Paris) to Mr. A. Henderson (Received March 28.) Paris, March 27. 1931. Documents on British 
Foreign Policy 1919–1939. Second Series Volume II. 1931. London His Majesty’s Stationery Office, 1947. No. 
16. 20. 
172 Mr. A. Henderson to Sir H. Rumbold (Berlin) Foreign Office, March 31. 1931. Documents on British Foreign 
Policy 1919–1939. Second Series Volume II. 1931. London His Majesty’s Stationery Office, 1947. No. 15.19.  
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békeszerződések tartós teljesítésével számolni, akkor semmi sem létezik – sem garancia, sem 

biztonság. Hatalmunk teljes kiterjesztésével ellenezni fogjuk ennek a javaslatnak a 

megvalósítását. Szilárd meggyőződésem, hogy a két ország végül nem fogja ünnepélyesen 

vállalt kötelezettségeit megszegni.”173 

Briand tudta, hogy a német–osztrák vámunió megakadályozásához szövetségeseket kell 

keresnie. Erre annál inkább szükség volt, mert a vámunió elgáncsolásában lehetséges 

partnerként közreműködő Duna-völgyi országok a mély gazdasági válság miatt nagy 

érdeklődést mutattak a tervezettel kapcsolatban. Párizs ezért nyomás alá helyezte a jugoszláv 

és a román kormányt, és elérte, hogy azok felfüggesszék a Németországgal folytatott 

kereskedelmi tárgyalásokat. A tárgyalások megszakítása után nem sokkal Belgrád és Bukarest 

egyaránt jelentős összegű francia kölcsönt vehetett fel.174  

A francia diplomácia több kísérletet tett arra, hogy Ausztriát is eltántorítsa a vámuniótól. 

Briand március 25-én Hendersonnal és Lord Tyrrellel folytatott tárgyalásán jelezte, hogy 

Ausztriát elbizonytalanodni látja, és szerinte Ausztria örülne, ha kiutat találna a helyzetből. A 

Quai d’Orsay ezért megpróbált nyomást gyakorolni Bécsre. A francia követ március 30-án 

felkereste az angol külügyminisztert és átadta neki a francia kormány memorandumának 

tervezetét. A javaslat arra vonatkozott, hogy az 1922. évi genfi jegyzőkönyvet aláíró négy 

ország, Anglia, Franciaország, Olaszország és Csehszlovákia együttesen hívja fel Ausztria 

figyelmét arra, hogy a vámuniós tervezet sértheti a közösen aláírt szerződést, ezért azt 

vizsgálatra a Népszövetség Tanácsa elé utalják. A francia finomsággal eltervezett akció végül 

kudarcot vallott. Az óvatos angol külügyminiszter nem tartotta szükségesnek a közös 

fellépést. Válaszában utalt a brit parlament alsó háza előtt tartott beszédére, amelyben 

elmondta, hogy a vámunióval kapcsolatban felkérte a Népszövetség főtitkárát, hogy azt 

vizsgálatra terjessze a Népszövetség Tanácsának ülése elé. Henderson tájékoztatta az olasz és 

a csehszlovák kormányt is és reményét fejezte ki, hogy ők is hasonlóan ítélik meg a 

kérdést.175 

A francia politikusok azonban nem csupán a nyomásgyakorlás fegyverét kívánták 

használni. Meg voltak ugyan győződve arról, hogy sikeresen el tudják gáncsolni a német-

                                                 
173 Lord Tyrrel to Sir John Simon, Paris, January 15.1932. 57.doc. Inclosure in Doc 56. British Documents on 
Foreign Affairs: Reports and papers from the Foreign Office Confidental Print. Part II. Series F. Volume 20. 
University Publications of America. 130. 
174 Ormos Mária: Franciaország és a keleti biztonság… i. m. 69. A francia kormány egy Jugoszláviának 
nyújtandó 1025 millió frank kölcsön folyósításához járult hozzá. Vojislav Pavlovic: La Yugoslavie et le plan 
Tardieu. in: Revue d'Europe Centrale, 1997.2. no. 33. 
175 Mr. A. Henderson to Sir R. Graham (Rome) Foreign Office, March 30. 1931. Documents on British Foreign 
Policy 1919–1939. Second Series Volume II. 1931. London His Majesty’s Stationery Office, 1947. No. 20. 24–
25.  
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osztrák vámuniót, de jobbnak látták, ha nem csupán a tervezet megakadályozását tűzik ki 

célul, hanem az akuttá vált gazdasági problémák megoldására konkrét javaslatot is 

előterjesztenek.  

 

A francia ellenterv: a „Plan constructif”(1931) 

 

A Costums Commision of the Chamber of Deputies (a Parlament Vámügyi Bizottsága) 

március 26-i ülése után felhívta a figyelmet arra, hogy a vámunió megvalósulása 

ellehetetleníti a francia–német és a francia–osztrák kereskedelmi szerződéseket. A Bizottság 

ezért a vámunió elutasítását szorgalmazta a kormánynál és azt javasolta, hogy a kétoldalú 

megállapodások helyett egy általános kereskedelmi megállapodásról kezdjen tárgyalásokat 

más európai országokkal.176 A közép-európai gazdasági problémák megoldását sürgette 

Mironescu román miniszterelnök és külügyminiszter, aki Francois-Poncet-nak kifejtette, hogy 

Franciaországnak sürgősen meg kell változtatnia a preferenciális rendszerrel kapcsolatos 

álláspontját, annak érdekében, hogy Románia Franciaország mellett maradhasson. Philippe 

Berthelot a francia külügyminisztérium főtitkára, a közép-európai helyzet kiváló szakértője 

1931. március 20-i feljegyzésében felhívta a figyelmet, hogy „Franciaországnak be kell 

fejeznie a preferenciális vámrendszerrel szembeni ellenállását. Franciaország magatartása 

ebben az ügyben egy Németország–Ausztria–Magyarország–Románia közötti többé-kevésbé 

erős gazdasági blokk létrehozásának kedvez. Ha Franciaország határozottan erre az útra lép, 

véget vet az olyan német kísérleteknek, amelyek befolyásuk alá akarják vonni egész Közép-

Európát”.177  

A Quai d’Orsay-n haladéktalanul munkához láttak. André François-Poncet megbízást 

kapott, hogy készítse el a francia ellentervet, és sürgősen hozza létre azt a preferenciális 

vámokon alapuló rendszert, amely eltérítheti a Duna-völgyi országokat a német–osztrák 

vámunióhoz történő csatlakozástól.  

A tervezet vázlatát Pierre Arnal, a francia Külügyminisztérium gazdasági szekciójának 

munkatársa április 18-án ismertette Orme Sargenttel, a Foreign Office közép-európai 

osztályának vezetőjével. Nyilvánvaló volt, hogy a sebtében elkészített javaslatot először 

Angliával kell véleményeztetni, hiszen London jóváhagyása nélkül nem tudták volna életbe 

                                                 
176 Lord Tyrell (Paris) to Mr. A. Henderson (Received March 28.) Paris, March 27. 1931. Documents on British 
Foreign Policy 1919–1939. Second Series Volume II. 1931. London His Majesty’s Stationery Office, 1947. No. 
16. 21. 
177 Jacques Bariéty: Le plan Tardieu „D’aide aux pays Danubiens et la France. in: Revue d'Europe Centrale, 
1997. 2. no. 5. 
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léptetni a tervet, ha viszont Anglia rábólint az elképzelésre, a francia kormány szinte biztos 

lehetett a sikerben. 

Az elképzelést Briand és François-Poncet helyettes államtitkár is támogatta, azonban a 

kormány jóváhagyásáig arról csak nem hivatalos úton tájékoztatták a Foreign Office-t. A 

kabinet megerősítését követően de Fleuriau francia követ május 4-én kereste fel Sir Robert 

Vansittart külügyminiszter helyettest. A francia ellenterv annyira friss volt, hogy a követ még 

ekkor is csak szóbeli közlésre kapott felhatalmazást. Bevezetésként elmondta, hogy 

Franciaország elkötelezetten ellenzi a vámuniót, mert azt politikai indíttatásúnak és az 

anschluss bevezetésének tartja, amely veszélyezteti az európai békét és az 1922. évi genfi 

jegyzőkönyvbe ütközik. Ennek alapján a francia kormány azt reméli, hogy a Népszövetség 

Tanácsa elveti a tervezetet. Hozzátette: nem akarnak azonban csak elutasítóak és kritikusok 

lenni, a problémákra megoldást is kínálnak.178  

A francia tervezet négy területre koncentrált. A kelet és közép európai országok 

gabonafeleslege elhelyezésére, az ipari országok válságára, a hitelezés kérdésére és végül 

Ausztria problémáival kapcsolatos speciális intézkedésekre.179   

A közép-kelet-európai helyzettel kapcsolatosan Párizst aggasztotta, hogy az európai 

piacokra beáramló olcsó tengeren túli gabona és a gazdasági válság miatt megoldhatatlan 

értékesítési gondokkal küszködő Duna-völgyi agrár országokra erős vonzást gyakorolt a 

német–osztrák vámunió. A francia ellenterv ezért arra irányult, hogy kereskedelmi előnyt 

nyújtva megelőzze, hogy ezek az országok a német-osztrák pályára álljanak. 

A francia rendszer szerint a Duna-völgyi gabonaexportáló országok egyoldalú 

vámkedvezményt kaptak volna európai szállításaikra. A tervezet kiforratlanságát jól mutatja, 

hogy míg Arnal hat vezető gabonaimportáló országot (Németország, Csehszlovákia, Ausztria, 

Olaszország, Svájc és Franciaország) említett, a követ által átadott összefoglalóban már nem 

nevezték meg a résztvevő államokat. A kedvezmény meghatározott időtartamra és 

mennyiségre vonatkozott, amelyet a hat ország szükséglete arányában fogadott volna. Az 

Arnal-féle változat ezúttal is konkrét mennyiséget, 12 millió mázsa búzát jelölt meg, de 

                                                 
178 Mr. A. Henderson to Lord Tyrrel (Paris) Foreign Office May 4. 1931. Documents on British Foreign Policy 
1919–1939. Second Series Volume II. 1931. London His Majesty’s Stationery Office, 1947. No. 31. 39–40. 
179 Az Arnal és a követ által bemutatott két verzió között jelentős különbségek voltak. Arnal részletekbe menően 
foglalkozott a Duna-völgyi agrár országok gabonafeleslegének elhelyezési problémáival, és konkrét javaslatot 
terjesztett elő az osztrák ipari válság megoldására is.  Nem tért ki azonban az ipari és hitelezési válság 
kérdéseire. De Fleurieu az utóbbi kérdéskör megoldására konkrét javaslatokkal élt, ugyanakkor az Arnar féle 
változattal szemben nem konkretizálta a gabona felesleg elhelyezésére vonatkozó tervet. A különbségek jól 
mutatják, hogy a Quai d’ Orsay-t váratlanul érte a német-osztrák vámuniós tervezet, és az ellenterv 
kimunkálására rendelkezésre álló kevés idő nem volt elegendő a tervezet alapos kidolgozására, és az érintett 
országokkal történő egyeztetésre.    
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Fleuriau nem említett pontos számot. Nagy-Britannia, Hollandia, Belgium és a skandináv 

országok, amelyek döntően tengeren túli gabonát importáltak kimaradtak a francia 

rendszerből. 

A kedvezményt nyújtó országok nem kértek volna viszonos preferenciákat a beszállító 

országoktól. Ha valamelyik mégis ragaszkodott volna ehhez, akkor a kedvezményes 

vámtételre minden olyan ország jogosulttá vált volna, amely bírta a legnagyobb kedvezményi 

státuszt. (London megnyerése céljából a francia tervezett itt külön is megemlíti Angliát.) Az 

Európán kívüli gabonatermelők azonban a legnagyobb kedvezményi státuszuk ellenére nem 

kaptak volna a Duna-völgyi országokhoz hasonló preferenciát, ami a francia számítások 

szerint nem okozott volna problémát, mert viszonylag kis mennyiségű gabonáról volt szó.180 

Az ipari országok válságával kapcsolatosan azt javasolták, hogy a kormányok 

ösztönözzék a meghatározó iparágakban nemzetközi kartellek létesítését. Az elképzelés 

szerint ez a későbbiekben az egyéb iparágak területén is hasonló folyamatokat indukált volna. 

A hitelezés kérdésében Franciaország egy mezőgazdasági hitelszervezet létrehozását 

javasolta. A Népszövetség által ellenőrzött nemzetközi szervezet feladata az állami 

finanszírozású kölcsönök biztosítása lett volna, amelynek megvalósulása Párizs reményei 

szerint Ausztria számára is haszonnal járt volna. A hitelezésre a Banque de France égisze alatt 

már létre is jött egy francia bankcsoport, és tárgyalások kezdődtek Párizs és London között.  

Ausztriával kapcsolatban a francia tervezet abból indult ki, hogy a vámuniót Bécs 

kezdeményezte és azzal saját katasztrofális gazdasági helyzetét kívánta a létrehozandó 

szövetséggel javítani. Párizsban pontosan tudták, hogy a vámunió valójában Németország 

keleti terjeszkedését segítette volna elő, hiszen éppen ez okozott idegességet a Quai d’Orsay-

n. Úgy gondolták azonban, ha Ausztria problémáira megoldást találnak, Bécs visszalépésével 

úgy érhetik el a tervezet összeomlását, hogy a fő vetélytárs Németországgal nem kerülnek 

közvetlen konfliktusba. A franciák azt javasolták, hogy az európai országok adjanak 

behozatali vámkedvezményt az osztrák árukra. A kvótákat szerződésekben kellett volna 

rögzíteni és az azt meghaladó mennyiségekre a kedvezmény nem vonatkozott volna. Ausztriát 

nem kérték hasonló csökkentésre, de a preferenciákért cserében Bécs nem hajthatott volna 

végre vámtarifa emelést. A legnagyobb kedvezménnyel rendelkező országokat Párizs arra 

próbálta rávenni, hogy a különleges helyzetre való tekintettel mondjanak le jogukról. 

                                                 
180 Ez a pont mégis a tervezet Achilles-sarkának bizonyult, mert a Domíniumokon keresztül Angliát is érintette. 
London pedig – amint azt később részletesen bemutatjuk – a legnagyobb kedvezményi státuszt elvi kérdésként 
kezelte és abból jottányit sem volt hajlandó engedni. 
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A tervezet Németország számára nem kínált gazdasági alternatívát a vámunió helyett. A 

francia politikusok úgy ítélték meg, hogy Berlinnek első sorban pénzügyi és nem 

kereskedelmi követelései vannak, ezért kilátásba helyezték, hogy Franciaország 

erőfeszítéseket tesz a Berlinnek nyújtandó hitelek és kölcsönök folyósítására.181 

Megjegyezzük, hogy a franciák véleménye nem volt megalapozott. A Németország gazdasága 

évről évre egyre inkább exportfüggővé vált, ezért kiemelten fontos volt Berlin számára a piac 

biztosításának kérdése.182     

A francia tervezet több ponton is kivitelezhetetlennek tűnt. Amint azt a későbbiekben 

részletesen bemutatjuk, Párizs optimizmusa a legnagyobb kedvezményről való lemondással 

kapcsolatosan nem volt megalapozott. A tengerentúli gabonatermelők nem óhajtottak 

áldozatot vállalni az európai gabonaválság megoldásában, Anglia pedig elvi okokból még 

akkor sem volt hajlandó lemondani kedvezményezetti státuszáról, ha Ausztriával folytatott 

kereskedelme valóban nem volt jelentős. Az ipari túltermelés megoldására javasolt 

nemzetközi kartell rendszer sem válthatta be a hozzá fűzött reményeket, hiszen ha ez 

működőképes megoldás lett volna azt az ipari konszernek már rég létrehozták volna. Ami 

pedig a hitelezési-finanszírozási kérdést illeti komoly kétségek merültek fel a felől, hogy 

Párizs valóban készen áll-e Németország számára hitelt nyújtani, illetve az esetleges 

kormányzati szándék mögött valóban meg van-e a szükséges tőke.183  

 

 

 

 

                                                 
181 A francia tervezettet részletesen ismerteti Orme Sargent feljegyzése. Annex C to Doc.50. Minute by Orme 
Sargent 24. April 1931. Doc. 53. 94–96. British Documents on Foreign Affairs: Reports and papers from the 
Foreign Office Confidental Print, Part II. Series F, Volume 3. University Publications of America.  
A francia követ szóbeli ismertetésének összefoglalója: Memorandum communicated by French Ambassador, 
May 4, 1931. Documents on British Foreign Policy 1919–1939. Second Series Volume II. 1931. London His 
Majesty’s Stationery Office, 1947. Enclosure in No. 31. 40–42. 
182 Proposal for a Possible Solution of the Present Conflict concerning the Austro-German Union. Annex B to 
Doc. 50. (P. Noel Baker) 18. April 1931. British Documents on Foreign Affairs: Reports and papers from the 
Foreign Office Confidental Print, Part II. Series F, Volume 3. University Publications of America. Doc. 52. 90. 
183 Frederick Leith Ross gazdasági főtanácsadó elemzésében szkeptikusan nyilatkozik a francia hitel 
lehetőségekről: „A francia kormány az elmúlt néhány év folyamán nagyon késznek mutatkozott biztató feltételek 
mellett külföldi kölcsönöket adni pl. Romaniának és Jugoszláviának de amikor az igéretek beváltásának ideje 
elérkezett kiderült, hogy leküzdhetetlen akadályok merülnek fel, vagy hogy a feltételek annyira terhesek, hogy a 
kölcsön messze van attól, hogy a kölcsönkérőnek bármilyen szempontból előnyös legyen.”  
Minute by Sir F. Leith-Ross  (Annex A to Doc. 50.) 24. April 1931. (F. L.-R.). British Documents on Foreign 
Affairs: Reports and papers from the Foreign Office Confidental Print, Part II. Series F, Volume 3. University 
Publications of America. Doc. 51. 87. Boyce megállapítja, hogy a párizsi pénzügyi körök nem óhajtottak hosszú 
lejáratú kölcsönt adni Németországnak, és az is világos volt, hogy Berlin nem akart engedni a francia 
nyomásnak, amely rövid lejáratú hitelek elfogadását erőltette. Robert W. D. Boyce: British Capitalism the 
Crossroads 1919–1932… i. m. 316. 
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A német–osztrák vámunió megítélése Magyarországon 

 

A Budapestre akkreditált francia követ a magyar külügyminiszterrel folytatott 

eszmecseréje során mindent elkövetett, hogy elriassza Magyarországot az esetleges 

csatlakozástól. Német „Drang nach Ostenről”, germán áradatról beszélt. Károlyi Gyula 

külügyminiszter érezve és kihasználva a franciák előnytelen helyzetét cinikusan osztogatta 

válaszait. „Valóban mulatságos, hogy most ő, a francia lép fel Magyarország függetlensége 

érdekében ügyvédként, holott éppen Franciaország akarta szétdarabolásunkat, 

lefegyverzésünket, és 12 év óta egyebet sem tesz, mint az általa kreált mostoha és életképtelen 

kreatúrát, a kis-entente-ot, minden hitvány és igazságtalan törekvésében segíti, mely 

törekvések egyedüli célja Magyarország megsemmisítése volt.” De Vienne buzgón 

bizonyítgatta, hogy Franciaország megváltoztatja eddigi politikáját. „Mit nyújthatna nekünk 

Franciaország annak fejében, hogy mi a német gazdasági koncepciótól távol tartjuk 

magunkat? – kérdezte a külügyminiszter – Talán hozzájuthatnak régi határainkhoz?”184 

Károlyi magabiztos cinizmusa valójában nem volt más, mint ügyesen alkalmazott 

diplomáciai fogás, azt is mondhatnánk: blöff. A magyar külügyminisztériumban valójában 

igen nagy idegességet és zavart keltett a vámunió bejelentése. A Külügyminisztériumban 

összehívott megbeszélésen – amelyen a legtekintélyesebb külügyi tisztviselők vettek részt – 

megállapították, hogy a vámunió megvalósulása esetén Magyarország katasztrofális helyzetbe 

kerülne, mert megalázó feltételek mellett vagy Csehország, vagy Németország kegyeibe 

kellene kéredzkednie. A megvalósuló vámunió elzárná az utat Olaszország felé, ha viszont a 

németek vonnák be Magyarországot, olyan viszonyba kerülne, mint annak idején 

Magyarország az akkori Habsburg Birodalommal szemben. 

A kialakítandó taktikát nagyban befolyásolta az a határozott feltevés, amely szerint 

Franciaország a vámuniót meg fogja akadályozni.185 A külügyi tisztviselők azonban úgy 

vélték, hogy azt a tényt, miszerint Magyarország kedvező állásfoglalása mindkét fél részéről 

                                                 
184 OL K 64 1931/43. Napi jelentés a miniszter és de Vienne beszélgetéséről. 1931. március 31. Budapest. A 
vámunió bejelentése kapcsán a budapesti sajtóban is a francia politikai vonalat kritizáló írások jelentek meg. A 
Pester Lloyd nyílt támadást intézett Briand ellen, kifogásolva, hogy éppen az általa szorgalmazott európai 
föderáció irányába mutató első lépésre kezdi kongatni a vészharangot. Ha Franciaországnak nem tetszik ez a 
közeledési folyamat, akkor neki kellene hasonlókat kezdeményeznie. Senki sem gondolhatja komolyan, hogy két 
lefegyverzett ország vámuniója háborúval fenyegetne, amikor más országok katonai szövetsége vigyáz a békére. 
Viscount Chilston to Mr. A Henderson (received April 8.) Budapest, March 31 
 British Documents on Foreign Affairs: Reports and papers from the Foreign Office Confidental Print, Part II. 
Series F, Volume 3. University Publications of America. Doc. 36. 60.  
185 Viscount Chilston erről ezt írta: „Sokan azt gondolják, hogy Franciaország erőteljes ellenállása meghiúsítja a 
tervezetet, vagy legalább módosítja azt. Francia kollégáim úgy gondolják, hogy Bethlen gróf is örülne ennek, de 
lehet, hogy csak a vágyaikat fogalmazták meg.” Uo. 60. 
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kívánatos, ki kellett használni. Kánya Kálmán berlini követ úgy vélte, hogy a vámuniós 

konfliktus a lehető legjobb alkalom arra, hogy Magyarország a német kormánytól a beviteli 

állatkontingens fixálását követelje. Khuen-Héderváry Sándor, a minisztériumi vezértitkára 

javasolta, hogy Berlint olasz segítséggel vegyék rá arra, hogy nyilatkoztassa ki: más államok 

is csatlakozhatnak. Amennyiben erre nem hajlandó, a vámuniót francia–olasz összefogással el 

kell gáncsoltatni.186 Apor Gábor, a minisztérium politikai osztályának vezetője úgy vélte, 

hogy Franciaország a vámuniót képes megakadályozni. A kérdés az, hogy Magyarország 

ebből az amúgy is bekövetkező eseményből milyen hasznot tud húzni. Apor indítványozta, 

javasolják Olaszországnak, lépjen kapcsolatba Franciaországgal, a következő feltételekkel: – 

Franciaország támogassa Ausztria és Magyarország összefogását Olaszországgal a Brocchi-

féle tervek alapján. – A francia tőke adjon pénzügyi segítséget a terv megvalósításához. – 

Ausztria féken tartása érdekében a franciák engedjék meg, hogy Magyarország a 

békeszerződésben megállapított szint felett is fegyverkezzen. – Franciaország vesse latba 

befolyását a kisantantnál, hogy a magyar kisebbség helyzete könnyebbedjék. – Érje el, hogy a 

kisantant a tőle kapott segítséget ne Magyarország ellen, hanem Németország sakkban 

tartására használja fel.187 

Károlyi március végi olaszországi látogatása után úgy nyilatkozott, hogy még nem látható, 

hogy a vámunió megvalósul e, de Magyarország mindenképpen folytatja a gazdasági 

tárgyalásokat Ausztriával és Olaszországgal. Reményét fejezte ki, hogy a közel jövőben 

Németországgal is hasonló megbeszéléseket kezdhet és kijelentette, hogy Magyarország kész 

a tárgyalásokra Csehszlovákiával is. „Nem látok okot arra, hogy a magyar közvélemény 

aggódjon a felmerülő külpolitikai problémák miatt, akár gazdasági, akár politikai tekintetben. 

Sem a politikai, sem a gazdasági tárgyalásokon nem merült fel, hogy Magyarország érdekei 

sérülnének, ezért a kormány nem kényszerül elhamarkodott lépések megtételére.” Chilston 

budapesti angol követ a jelentésben külön is hangsúlyozza, hogy a miniszteri közlemény 

                                                 
186 OL K 64 1931/20/333. Feljegyzés a külügyminisztériumban megtartott értekezletről. Budapest, 1931. április 
11.  
187 OL K 64 1931/45. Apor feljegyzése a vámunióval kapcsolatban. Budapest, 1931. április 15. Friedrich István 
volt miniszterelnök a Pesti Naplóban megjelent cikkében a Csehszlovákiával való kooperációt szorgalmazta, 
amelynek eredményeként a két ország később csatlakozhat a vámunióhoz, amelyet Románia és Jugoszlávia is 
követne. Gratz Gusztáv volt külügyminiszter is a lehetséges magyar előnyöket latolgatva javasolta, hogy 
Magyarországnak csatlakoznia kellene a vámunióhoz, annak érdekében, hogy mezőgazdasági termékfeleslegét 
elhelyezhesse. A körülményeket és a lehetőségeket mérlegre téve megállapíthatjuk, hogy ezen elképzeléseknek 
igen kevés realitása volt. Viscount Chilston to Mr. A Henderson (received April 8.) Budapest March 31 British 
Documents on Foreign Affairs: Reports and papers from the Foreign Office Confidental Print, Part II. Series F, 
Volume 3. University Publications of America. Doc. 36. 60.  
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megemlíti az Olaszországgal való gazdasági tárgyalásokat és hasonlókat helyez kilátásba 

Németországgal is.188 

A magyar külügyminisztérium a belső viták és értékelések után az Olaszországnak 1931. 

április 17-én átnyújtott aide memoire-ban foglalta össze hivatalos álláspontját. A 

dokumentumban Magyarország az Anschluss irányába mutató, a Brocchi-terv ellen irányuló 

politikai akciónak értékelte a vámuniót. Kiemelte, hogy a tervezet rendkívül káros a magyar–

olasz kapcsolatok szempontjából. Kívánatosnak mondta, hogy Olaszország lépéseket tegyen 

Ausztria és Németország irányába a további megbeszélések és érdekegyeztetések céljából. 

Javasolta, hogy a francia kormánnyal is vegyék fel a kapcsolatot, mert ezzel a lépéssel 

sakkban lehet tartani Németországot. A francia viszonylat kedvező alakulása később igen 

hasznos lehet a Brocchi-terv megvalósulása szempontjából.189 

 

Olaszország és a német–osztrák vámunió 

 

Olaszország magatartása az osztrák–német vámunióval szemben eleinte tartózkodó volt. 

Olaszország Ausztriával 1930-tól szerződéses viszonyban állt, Németországgal pedig 

folyamatosan javította kapcsolatait. Ez utóbbit oly mértékben, hogy Curtius és Grandi gyakori 

találkozása egyenesen egy német–olasz–orosz szorosabb együttműködésre utalt. Ha egy ilyen 

blokk létrehozásának szándékát cáfolták is a Wilhelmstrassén, nem titkolták, hogy a német–

olasz együttműködés fennáll. Hangsúlyozták, hogy ez megfelel a német külpolitika Curtius-

féle irányának, amely szerint a német kormány a jövőben azoknak a táborában lesz található, 

akik hasonló célokért küzdenek, mint Németország.190 Guariglia, az olasz külügyminisztérium 

igazgatója, miközben kijelentette, hogy nem hiszi, hogy az adott körülmények között a 

kooperáció Genfen túl terjedhetne, hangsúlyozta, „hogy a két ország európai fontosságú 

kérdésekben megértette egymást, és egy mezsgyén haladt”.191 

A kétségtelen közeledés ellenére Olaszország nem fogadhatta el a vámunió tervét. Róma 

ekkor már egy olasz–osztrák–magyar együttműködés kialakításán fáradozott, és számára az 

osztrák–német vámunió a Duna-medencéből való kiszorulást jelentette volna. Németország 

közvetlen szomszédsága pedig egyenesen félelmetes volt Mussolini számára. Grandi, olasz 

külügyminiszter a római magyar követtel beszélgetve felfedte az olasz politika kártyáit: 

                                                 
188 Viscount Chilston to Mr. A Henderson (Received April 8.) Budapest, April 1. 1931. British Documents on 
Foreign Affairs: Reports and papers from the Foreign Office Confidental Print, Part II. Series F, Volume 3. 
University Publications of America. 38. Doc. 62.  
189 OL K 64 1931/45/23. Az olaszoknak küldött feljegyzés kézzel írt vázlata. Budapest, 1931. április 17. körül. 
190 OL K 63. Németország. Német–olasz viszony. Kánya jelentése. Berlin, 1931. január 24.  
191 OL K 63. Hory jelentése. Róma, 1931. február 13. 
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„Schubert úr (római német követ) ismételten igyekezett engem kedvező állásfoglalásra bírni – 

mondotta. Ezt azonban nem áll módomban vállalni. A vámunió lényegileg az Anschluss 

bevezetése. Tehát Olaszország részéről a német–osztrák megegyezés támogatása azt 

jelentené, mintha Ausztriának Németországhoz való csatolását akceptálnánk. Az Anschluss 

nem szolgálja az olasz érdekeket, ezért Olaszország nem kívánhatja. Azonban más 

előzmények után, más körülmények között, nevezetesen, ha Olaszország és Németország 

között a politikai viszony másképp alakult volna, nem nagy örömmel bár, de mégis 

belenyugodtunk volna. Ma a németek nem várhatnak tőlünk semmi nemű támogatást. Viszont 

miután ma is változatlanul az a meggyőződésem, hogy a politikai evolutió szükségképpen 

közelebb fogja hozni Berlint Rómához, nem tartanám helyesnek kifejezetten oppozícióba 

lépni, mert ezáltal gyengíttetnének az Olaszország által német viszonylatban folytatott 

politikai esélyek.”192 Látni lehet ebből, hogy Olaszország ellenezte ugyan a vámuniót, de a 

Németországgal való perspektivikus együttműködés esélyeit sem akarta kizárni. Grandi egy 

későbbi genfi megbeszélésen Curtiusnak kijelentette, hogy Olaszország hajlandó lett volna az 

Anschlusshoz való hozzájárulását komoly megfontolás tárgyává tenni, ha Németország Dél-

Tirolra vonatkozólag hasonló obligót vállalt volna Olaszországgal szemben, mint amilyet 

Franciaországgal szemben vállalt Elzász-Lotaringiát illetően.193 Olyan politikus azonban, aki 

az 1919 utáni osztrák–olasz határt előre elismerte volna, egyelőre nem akadt Berlinben.  

Olaszország a magyar aide memoir-ra adott válaszában hangsúlyozta a közös olasz–

magyar érdekeket. A taktikai kérdésekben azonban végül nem tette magáévá a magyar 

javaslatot. Amint ezt Hory András római követ jelentette, Olaszország az Angliával való 

kollaborációt látja célszerűnek, mert a franciákkal az accord naval meghiúsulása miatt 

jelentősen megromlott viszonya.194 Grandi, aki ekkor már pontosan tudta, hogy a vámuniót 

Olaszország ellenezni fogja, csupán Párizs idegesítése céljából tette a következő kijelentést 

Beaumarchaire francia követ előtt: „Önök, franciák azt mondják, hogy a vámunió, illetve az 

anschluss háborút jelent. Mi pedig azt mondjuk, hogy ez esetleg a Németországgal való 

barátság kezdete.” A magyar követtel beszélgetve még nevetve hozzáfűzte: „Képzelheti, hogy 

szegény Beaumarchaire úr milyen izgalommal távozott e kijelentés után.”195 

Az olasz diplomácia azonban vonakodott a határozott véleménynyilvánítástól, a vámuniós 

konfliktusban a „tartózkodó érdektelen” szerepét játszotta és a zavarosban halászva próbált 

                                                 
192 OL K 63. Hory jelentése. Róma, 1931. április 11.  
193 OL K 63. Kánya jelentése. Berlin, 1931. június 12. 
194 OL K 64 1931/45/23. Hory jelentése. Róma, 1931. április 25.  
195 Uo. 
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meg előnyökhöz jutni.196 Sir Ronald Graham római angol követ többször próbálta Grandit a 

vámunióval kapcsolatos állásfoglalásra bírni, de a külügyminiszter a megosztott olasz 

véleményekre hivatkozva kitért a kérdés elől. Annak ellenére sem nyilatkozott, hogy a követ 

felhívta a figyelmét annak előnyeire, ha Róma álláspontja megegyezik Londonéval és arra is 

emlékeztetett, hogy az olasz hezitálás miatt a nemzetközi sajtó kétszínűséggel vádolja 

Olaszországot. A válasz ismét kitérő volt. Grandi hosszasan fejtegette, hogy az anschluss 

hatásait vizsgáló szakértői tanácskozás szerint az ipari szektor katasztrófának tekintené az 

egyesülést, a mezőgazdaság viszont előnyösnek látná azt. A külügyminiszter azonban nem 

akarta túlfeszíteni a húrt és jelezte, hogy még a Népszövetség ülése előtt személyesen 

találkozna brit kollégájával. Ha ez mégsem történne meg hálás lenne, ha a Henderson 

külügyminiszter nézeteit személyes útmutatásul Graham, vagy a londoni olasz követ 

közvetítésével megtudhatná.197 

Grandi nyilvánvaló taktikai játékát több adat is alátámasztja. A külügyminiszter a brit 

követtel folytatott beszélgetés előtti napon, 1931. április 11-én részletesen tájékoztatta Hory 

András római magyar követet az olasz álláspontról és azt is kifejtette, hogy Olaszország 

ugyan nem fogadja el a vámuniót, de nem fogja azt erőteljesen és nyíltan opponálni.198 A brit 

követ erről azonban nem tudhatott, ezért a Grandival folytatott megbeszélést követő második 

napon megkönnyebbülten táviratozott Londonba: A sajtóban reggel megjelent félhivatalos 

kormány kommüniké deklarálta, hogy az olasz álláspont tökéletesen megegyezik az 

angollal.199  

A hivatalos olasz álláspontot azonban csak két héttel később ismertették Hendersonnal. A 

londoni olasz követ április 29-én kereste meg a külügyminisztert. Jellemző módon Bordonaro 

csak szóbeli közlésre kapott felhatalmazást. 

A diplomata hangsúlyozta, hogy Olaszország Angliával kíván együttműködni. Kezdetben 

nem volt ellenvetésük, mert úgy ítélték meg, hogy a vámunió pusztán gazdasági kérdés, ami 

Ausztriára és Németországra tartozik. A jelen körülmények között azonban realizálták, hogy a 

                                                 
196 Ormos Mária: Franciaország és a keleti biztonság… i. m. 106, valamint Neville Henderson to A. Henderson, 
Belgrade, 9 April. 1931. Doc. 45. doc. British Documents on Foreign Affairs: Reports and papers from the 
Foreign Office Confidental Print, Part II. Series F, Volume 3. University Publications of America. 70. 
197 Sir R. Graham to Mr. A Henderson Rome April 12. 1931. Doc. 43. British Documents on Foreign Affairs: 
Reports and papers from the Foreign Office Confidental Print, Part II. Series F, Volume 3. University 
Publications of America. 70.  
198 OL K 63. Németország. Német–olasz viszony. Hory jelentése. Róma, 1931. április 11.  
199 Sir R. Graham to Mr. A Henderson Rome April 14. 1931. Doc. 44. British Documents on Foreign Affairs: 
Reports and papers from the Foreign Office Confidental Print, Part II. Series F, Volume 3. University 
Publications of America. 70.  
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kérdéskörben a politikai tényezők dominálnak. Nem akarnak mindazonáltal direkt vétót 

emelni és remélik, hogy a problémákra sikerül megoldást találni akár egy alternatív tervvel.200 

A követ végül „előzékenységből” mégis átadta az elmondottak írásbeli összefoglalóját. 

Az olasz kormány üdvözölte az angol külügyminiszter lépését, amellyel a Népszövetség 

Tanácsa elé vitte a kérdést. Róma szerint azonban a problémának nem csupán jogi aspektusát 

kell vizsgálni, figyelembe kell venni a politikai, gazdasági és pénzügyi szempontokat is.  

A politikai szempontokat értékelve a memorandum leszögezte: ha a tervezett unió úgy 

valósulna meg, ahogy azt a német közvélemény egy része szeretné, az nem az európai 

egyensúly megvalósulásához vezetne, hanem olyan erőket koncentrálna, amelyek a jelenlegi 

szituációt súlyosan veszélyeztetik. Olaszország különösen érdekelt abban, hogy ez ne 

történjen meg. A feljegyzés megállapította, hogy a tervezet gazdasági vonatkozásai sem 

Európa, hanem Ausztria és Németország, azon belül inkább Berlin, mint Bécs érdekeit tartják 

szem előtt. 

        A memorandum végül az angol–olasz együttműködés fontosságát emelte ki: „Angliának 

és Olaszországnak ezért a békéért való együttműködést garantáló locarnói elvek alapján más 

országokkal együtt közös feladata, hogy a vámuniós tervezetet úgy alakítsa, hogy az a közös 

béke ügyét szolgálja. Az olasz kormány, mint más esetekben is érdekelt az angol 

együttműködésben és megelégedésére szolgálna, ha még a genfi tárgyalás előtt alkalom 

nyílna a két kormány véleményének cseréjére, annak érdekében, hogy megállapítsák, mit 

kellene tenni.”201 

 

A mérleg nyelve: Nagy-Britannia 

 

Anglia állásfoglalása döntő befolyást gyakorolt a vámuniós vitára. A szigetország 

passzívabb külpolitikát folytatott a Duna-medencében, mint a világháború előtt, azonban 

éppen ez a tartózkodás eredményezhette, hogy a mérleg nyelve lehetett a kontinens két 

nagyhatalma, Franciaország és Németország között. Az angol külpolitikától – amely a 

franciák túlzott megerősödésétől tartott és a Duna-völgyi probléma megoldását a Monarchia 

szellemében kereste – az osztrák–német vámunió gondolata elvben nem volt idegen. A 

beleegyezés, esetleg a kezdeményezés, beleillett a világháború utáni Németországgal szemben 

folytatott engedékeny politikába. A magyar és brit levéltári források is sok adalékot 

                                                 
200 Mr. A. Henderson to Sir R. Graham (Rome) Foreign Office, May 4. Documents on British Foreign Policy 
1919–1939. Second Series Volume II. 1931. London His Majesty’s Stationery Office, 1947. No. 32. 42. 
201 Memorandum. Italian Embassy, London, April 29. 1931. Documents on British Foreign Policy 1919–1939. 
Second Series Volume II. 1931. London His Majesty’s Stationery Office, 1947 Enclosure in No. 32. 42–43.  
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szolgáltatnak e tétel alátámasztására. A prágai angol követ így nyilatkozott magyar kollégája 

előtt: „Ha Ön Anglia követeként kérdezne engem, akkor hosszú mondatokat mondanék arról, 

hogy Anglia őrködik a békék és vállalt kötelezettségek fenntartásán, stb. De ha barátként 

kérdezne, úgy azt mondanám, hogy Anglia fütyül az osztrák–német unióra.”202  

Vansittart angol külügyminiszter-helyettes is kedvezően nyilatkozott a vámunióról, de 

fenntartásának is hangot adott: „Boldogabb körülmények között, mint a gazdasági bölcsesség 

gyümölcsét üdvözölnénk”, de most az elégedett és elégedetlen Európa közötti féltékenységet 

és aggályt keverte fel, és úgy tűnik, hogy a Franciaország és Németország közötti Duna-

medencéért folytatott harc megújulásának előjátéka, amelyben az olaszok játszanak kiegészítő 

szerepet.203 

A hivatalos angol álláspontot alapos elemzések után alakították ki. A munkát a 

külügyminisztérium koordinálta és Sir Orme Sargent a Foreign Office közép-európai 

osztályának vezetője irányította. A kérdés diplomáciai, pénzügyi, kereskedelmi, gazdasági 

területeket egyaránt érintett, de a legnagyobb kedvezmény elve miatt a domíniumoknak sem 

volt közömbös. Ezért kikérték a Kincstár, a Kereskedelmi Minisztérium és a Domíniumi 

Hivatal véleményét. 

Orme Sargent április 21-én készült feljegyzésben foglalta össze a vámunióval kapcsolatos 

ismereteket. Megállapította, hogy Németország a világháború óta harmadszor lépett fel 

kezdeményezően a nemzetközi politikában annak ellenére, hogy valójában politikai, 

gazdasági és katonai ereje ehhez még nem volt elegendő. A határozottság és az ambíció mégis 

elgondolkoztató volt és jogosan okozott idegességet Párizsban és Prágában. A nyugtalanságot 

az is fokozta, hogy az előkészítő tárgyalások titokban folytak, és nem lehetett tudni, hogy ki 

kezdeményezte a tervezetet és pontosan mi motiválta azokat. Természetesen kézenfekvőnek 

mutatkozott, hogy az alapvető indíték a mélyülő gazdasági válság volt, ami azt is jelenthette, 

hogy egy újra növekedési pályára álló világgazdaság esetén a vámuniós elképzelés sokat 

veszíthet a vonzásából. Ez csak abban az esetben volt igaz, ha kizárólag a gazdasági 

szempontokat vizsgáljuk, hiszen valószínűsíthető volt, hogy az elgondolást német részről a 

politikai térnyerés lehetősége is motiválta.  

A vámunió kezdeményezője a külügyi elemzők szerint valószínűleg Ausztria volt, amely 

a gazdasági depresszió nyomása alatt fordult Németországhoz, hogy az megmentse őt az 

                                                 
202 OL K 63 1931/20/11261. Masirevich jelentése. Prága, 1931. április 20.  
203 Keith A. Hamilton: Old Adam and Five Beggars. British Reaction to the Tardieu Plan. in: Revue d'Europe 
Centrale, 1997. 2. no. 95. 
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összeomlástól.204 A logikus következtetés ellen szólt ugyanakkor, hogy a bécsi angol követ 

elemzéseiből kiderült: az osztrák gazdaság és ipar érdekeit rövidtávon nem szolgálta a 

vámunió.205 Sargent is megállapította, hogy Ausztria gazdasági helyzete valóban súlyos volt, 

de semmi olyan jel nem mutatkozott, ami azonnali összeomlás veszélyével fenyegetett, és 

megindokolta volna, hogy Ausztria Németország karjaiba vesse magát. Az osztrák ipar 

néhány luxus ágazattól eltekintve nem kelhetett versenyre a némettel, tehát a vámunió sem 

segíthetett rajta. Az osztrákok által javasolt köztes vámok ugyan gyógyírként szolgálhattak, de 

egy ilyen vámrendszer létrehozásához a kereskedelmi szerződések bonyolult rendszerét kellett 

volna felépíteni és problémákat okozott volna a legnagyobb kedvezmény elvével való 

egyeztetés is. Összességében tehát az osztrák gazdaság nem sokat profitálhatott a 

Németországgal való vámszövetségből. A Monarchiában kialakult osztrák ipar és 

bankrendszer, különösen a háború előtti cseh iparral közösen, sokkal inkább a Duna-völgyi 

agrár országok potenciális partnere lehetett volna, nem pedig az erősen iparosodott 

Németországé. „Ezt az a vámuniót, amit Ausztriának szorgalmaznia kellene, megakadályozza 

az utódállamok szinte idióta nacionalizmusa, amely csupán egy konstrukciót ismert: a 

vámfalak emelését. Ha ezek az országok is vámhidakat építenének, Ausztria nem 

Németországban keresné a megmenekülését” – fejezte be eszmefuttatását a diplomata.206 

Németország a vámunió egyértelmű nyertese lett volna. Nem elsősorban azért, mert az 

Ausztriánál sokkal erősebb gazdaságával betörhetett volna az osztrák piacra, hiszen a 65 

milliós Németország termelését a 6 milliós osztrák kereslet nem tudta volna alapvetően 

befolyásolni. Sokkal fontosabb volt számára az a gazdasági és hosszabb távon politikai előny, 

amelyet Bécs gazdasági ellenőrzésével nyerhetett volna. Amint arra Eric Phipps angol követ 

felhívta a figyelmet, Bécs még mindig a Duna-völgy, sőt részben a Balkán kereskedelmi 

                                                 
204 A vámuniós javaslat megszületésének hátterével részletesen foglalkoztunk fejezetünk elején. A követi 
jelentések között Sir Horace Rumbold 1931. március 30-i jelentésében ugyan arról írt, hogy a vámuniót Richard 
Riedl volt osztrák külügyminiszter kezdeményezte, de később ő is Bernard von Bülow német külügyi államtitkár 
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Vienna, 1. April 1931. British Documents on Foreign Affairs: Reports and papers from the Foreign Office 
Confidental Print, Part II. Series F, Volume 3. University Publications of America. Doc. 32. doc 53–56, és Doc. 
39. doc. 62–65. 
206 Some Reflexions on the Austro–German Agreement to conclude a Customs Union 21. April 1931. Foreign 
Office (O. G. Sargent) Doc. 47. British Documents on Foreign Affairs: Reports and papers from the Foreign 
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központja volt.207 A gazdasági térnyerés mellett nem volt elhanyagolható az a gazdasági-

politikai befolyás sem, amelyet Berlin osztrák segítséggel a kisantant országokban 

szerezhetett volna. Sargent igazi angol malíciával megjegyezte: Briand úr európai integrációs 

fegyvere visszafelé látszik elsülni.208 

Sargent szerint a vámuniós tervezet megszületésben nagy valószínűséggel az Anschluss is 

szerepet játszott, de nem ez a távoli politikai cél volt a legfontosabb.209 Berlin a vámunión és 

Bécsen keresztül gazdasági értelemben meghódíthatta volna a csőd szélén álló Duna-völgyi 

agrár országokat, ami Párizs pánikszerű reakcióját váltotta ki. Sargent angol hidegvérrel vette 

számításba, hogy milyen következményekkel járhat a vámunió megakadályozása, illetve 

annak megvalósulása. Megítélése szerint nem releváns, hogy Ausztria lépése az 1922. évi 

genfi protokoll megsértése, mert a hágai nemzetközi bíróságnak a vámuniót elítélő döntése 

önmagában nem képes az európai folyamatokat megváltoztatni. „Hiába mond ellen Hága a 

vámuniónak, azt Németország folyamatosan napirenden fogja tartani, Franciaország pedig 

hevesen ellenezni fogja.” Ez a vélemény azt mutatta, hogy az angol diplomácia – ha nem is 

örült neki – elismerte a német kezdeményezés jogosságát és azt tartotta, hogy az európai béke 

és egyensúly érdekében előbb-utóbb el kell fogadni Németország revíziós igényeinek egy 

részét.210 

                                                 
207 „Németország nagy előnyt birtokolhat velünk szemben, ha Bécset ugródeszkaként használja a Balkánnal 
kapcsolatos kereskedelemben. Valójában ez az előny lehet a fő nyereménye Németországnak a vámunióból.” Sir 
E. Phipps to Mr. A Henderson. Vienna, 25 March. 1931. British Documents on Foreign Affairs: Reports and 
papers from the Foreign Office Confidental Print, Part II. Series F, Volume 3. University Publications of 
America. Doc. 32. doc. 55. 
208 Some Reflexions on the Austro–German Agreement to conclude a Customs Union 21. April 1931. Foreign 
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során. A politikai „Anschlusst” alkotmányos okok miatt gyakorlatilag lehetetlennek tartotta, mert a Birodalom 
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210 Az angol diplomaták több esetben nyilatkoztak arról, hogy a francia dominanciájú Európa létrehozása hiba 
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Sir Horace Rumbold berlini angol követ a vámunióval kapcsolatban kijelentette: „El kell fogadjuk, hogy 
Németország növekvő hangsúlyt helyez minden olyan jogára, amely szerinte őt megilleti.” Sir H. Rumbold 
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 Ha tehát a hágai bíróság jogi szempontból elutasítja a vámuniót, állandósítja a 

feszültséget, mert a térség gazdasági problémái nem oldódnak meg. Ha megengedi, 

Németország politikai aktivitása csökken, de Párizs lesz elégedetlen és a kisantant országokat 

magához vonva egy rivális gazdasági blokkot hoz létre. Az is várható lett volna, hogy ezzel 

befejeződik Briand békülékeny németpolitikája és az európai együttműködés korszaka. 

Az is felmerült, hogy a hágai bíróság kitér a döntés elől, hiszen valójában még nem történt 

jogsértés. Ezzel azonban a bizonytalanság állapotát állandósítja, ami mind gazdasági, mind 

politikai szempontból káros lett volna. 

A kérdéskör jogi vizsgálata tehát önmagában nem volt elegendő és nem is hozhatott 

kielégítő megoldást. Szükséges volt ezért a vámunió megvalósulásának, vagy elvetésének 

gazdasági és politikai hatásainak is vizsgálata. 

A vámunióban közvetlenül vagy közvetve érintett országok álláspontját illetően egyedül 

Németország motivációja volt világos. Berlin a válságból való kilábalást, növekedést, 

gazdasági és politikai előnyöket várt a vámuniótól, ezért nagyon nehéz lett volna őt attól 

eltéríteni. Ausztria politikai vonzódása Németországhoz nyilvánvaló volt, de gazdasági 

tekintetben nem sok jóra számíthatott a szövetség megvalósulásától. Ami pedig a Duna-völgyi 

kis országokat illeti, számukra egyenesen félelmetesnek tűnhetett a német terjeszkedés, ami 

veszélyeztethette szuverenitásukat. A gazdasági válság azonban felülírhatta ezeket a 

félelmeket, és ha Ausztria és Németország rendszeres felvevő piacot tudott volna biztosítani a 

dunai országok eladhatatlan gabona feleslegének, Budapest, Belgrád és Bukarest aligha 

mondott volna nemet.211 

Csehszlovákia különleges helyzetben volt, hiszen a Monarchia legfejlettebb ipari területét 

örökölve egyszerre volt ipari és agrár ország. Az is fontos volt, hogy a cseh ipar ezer szálon 

kapcsolódott az osztrákhoz, ezért gazdasági tekintetben számos érv szólt a vámunió 

elfogadása mellett, amelyeket a válság is felerősített.212 Politikai tekintetben azonban Prága 

nem fogadhatta el a vámuniót, hiszen ezzel összeomlott volna az a francia rendszer, amelyben 

Csehszlovákia vezető szerepet töltött be. 

Olaszország állásfoglalását bonyolulttá tették az egymásnak ellentétes politikai és 

gazdasági érdekek. Politikai tekintetben a vámuniós konfliktus Rómának lehetőséget adott 
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arra, hogy erősítse kapcsolatait Ausztriával és Németországgal, de a vámunió gazdasági 

következményeit – a német ipar közvetlen szomszédságát – a Palazzo Chigi ellenezte.213 

Franciaország álláspontját illetően senkinek sem lehettek kétségei. Párizs szemében a 

vámunió az Anschulssnak, vagyis a német hatalmi terjeszkedésnek az első lépése volt, amivel 

Németország arra tett kísérletet, hogy megszerezze Közép-Európában azt a domináns 

pozíciót, amelyet a világháborút követően Franciaország birtokolt. Briand európai 

együttműködést célzó törekvései meghirdetésekor gazdaságilag egységes, erős Európát 

vizionált, amely versenyképes lehetett az egyre erősödő Egyesült Államokkal és a bolsevik 

Szovjetunióval szemben. Sargent világosan látta, hogy egy francia vezetésű Európa 

gondolatát Párizs nem fogja könnyen elvetni, és a vámunió megvalósulása esetén azonnal egy 

rivális blokkot hoz létre Duna-völgyi szövetségeseivel, Csehszlovákiával, Jugoszláviával és 

Romániával. Ezzel viszont a háború előtti helyzet ismétlődött volna meg, a föderációs politika 

és a leszerelés helyett a rivalizálás és a fegyverkezés indul el. 

Természetesen a francia ambíciókat és a kardcsörtető nyilatkozatokat a tapasztalt 

diplomata nem értékelte túl. Franciaország könnyen formálhatott rivális blokkot, de annak 

fenntartása már közel sem lett volna egyszerű feladat, különösen, ha Németország képes lett 

volna saját agrár-lobbiját visszatartva tartós piacokat biztosítani az agrár országok 

gabonájának. Ebben az esetben Franciaországnak súlyos áldozatokat kellett volna hoznia 

ahhoz, hogy politikai érdekeit – a „Drang nach Osten” megakadályozását – érvényesítve 

visszatartsa a Duna menti agrár országokat a német–osztrák együttműködéstől. Ez pedig a 

gabona válság idején egyáltalán nem ígérkezett könnyű feladatnak. 

A franciák azonban más, hatékonyabb lépést is terveztek. Minthogy a vámuniós tervezet 

hangsúlyozta, hogy ahhoz más országok is csatlakozhatnak, Párizs az uniós tervezetet saját 

gazdasági együttműködési tervének irányába kívánta terelni. Az 1930 júliusában, Párizsban 

tartott Európai Vámuniós Konferencián elfogadott irányelvek alapján létrejövő, több ország 

részvételét feltételező kooperáció természetesen nem lehetett olyan teljes, mint a két ország 

közötti vámunió, de – a francia érvelés szerint – jelentős előrelépést jelentett volna a német–

osztrák vámunió által kijelölt irányba. Párizs – folytatódott a francia eszmefuttatás – az elmúlt 

években már megmutatta, hogy hajlandó áldozatokat hozni a leszerelés és Európa 

stabilizációjának megteremtése érdekében. 

                                                 
213 „Az olasz gyáriparosok szempontjából katasztrófát és összeomlást jelentett volna a vámunió.” Sir R. Graham 
to Mr. A Henderson Rome April 12. 1931. British Documents on Foreign Affairs: Reports and papers from the 
Foreign Office Confidental Print, Part II. Series F, Volume 3. University Publications of America. Doc. 43. 70.    
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Sargent számára világos volt, hogy valójában nem áldozatról, hanem a francia térnyerés 

biztosításáról van szó, és ebben Párizs majd London közreműködésére és áldozatvállalására is 

számít. Ez pedig nem jelent mást, mint azt, hogy Anglia támogassa a francia preferenciális 

vámrendszer létrehozását célzó kezdeményezését és adja fel a legnagyobb kedvezmény 

elvéhez való ragaszkodását, ami minden preferenciális rendszer gátja. „Sőt, tovább megy, és 

arra kéri Őfelsége kormányát, hogy saját maga hozzon létre ilyen preferenciális rendszert 

Európa érdekében (és a Birodalom kárára). Ez a kérés természetesen annak az általános 

fenyegetésnek az árnyékában hangzik el, hogy ha nem vagyunk hajlandók az 

együttműködésre a francia vámrendszer sikerre vitelében, akkor Franciaország nyílt gazdasági 

háborúra kényszerül Ausztriával és Németországgal, és kénytelen elvetni minden európai 

együttműködést.”214 

Anglia természetesen nem óhajtott eltekinteni a legnagyobb kedvezmény elvétől és ebben 

semmilyen kompromisszum készséget nem mutatott. Ugyanakkor Sargent látta, hogy egy 

valóságos vámunió esetén London nem igényelheti a „legnagyobb kedvezmény” előnyeit. Azt 

is tudta, hogy egy preferenciális rendszerben a legspeciálisabb esetek kivételével bátran 

követelhetik saját maguk – és domíniumaik számára is – a preferenciális rendszer által 

nyújtott kedvezményeket, de úgy vélte, hogy Anglia nem tudja megakadályozni egy ilyen terv 

megvalósítását, ha arra erős a politikai akarat. A brit pozíciót gyengítette, hogy egy ilyen 

fordulat esetén a legnagyobb kedvezmény szerződések felmondása volt várható, illetve az, 

hogy a vámszakértők előbb-utóbb kiskapuk özönével érik el céljukat anélkül, hogy 

megsértenék a legnagyobb kedvezmény elvét. A brit érdekeket nem szolgálta, ha a hágai 

nemzetközi bíróságon a paragrafusokra hivatkozva akár megengedik, akár megakadályozzák 

az uniót. „Németország elmarasztalása ugyanis keserű igazságtalanság lenne, Franciaország 

veresége pedig beláthatatlan erőszakos megtorlást váltana ki. Mindenkinek az lenne a legjobb, 

ha nem a paragrafusok döntenének, hanem Őfelsége Kormánya valamilyen működőképes és 

jótékony kompromisszumot találna arra a destruktív helyzetre, amelyet a német–osztrák 

vámunió provokált” – összegezte véleményét Sargent.215 

A vámunió gazdasági hatásai mindazonáltal kedvezőek voltak Anglia számára, mert - 

ahogy azt a Kereskedelmi Minisztérium (Board of Trade) kifejtette - a brit érdekeknek hosszú 

távon semmiképp sem jó a szétszabdalt Európa, ahol minden kis ország vámfalakat emel, és 

ezzel gyengíti az európai kereskedelmet. London a vámfalak lebontásában volt érdekelt és 

                                                 
214 Some Reflexions on the Austro-German Agreement to conclude a Customs Union  21. April 1931. Foreign 
Office (O. G. Sargent) Doc. 47.doc. British Documents on Foreign Affairs: Reports and papers from the Foreign 
Office Confidental Print, Part II. Series F, Volume 3. University Publications of America. 77. 
215 Uo. 
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ebben egy kis lépést jelentett volna a német–osztrák vámunió.216 A dolog gazdasági 

aspektusát illetően azonban vitatott kérdések is felmerültek. Kérdéses volt, hogy a javaslat 

miként befolyásolja az angol–osztrák kereskedelmet és hogy a vámtarifák változása hogyan 

hat a kereskedelem mennyiségére. 

A vámunió politikai aspektusait elemezve azonban a helyzet egyértelmű, és ahogy Sargent 

fogalmazott „fájdalmasan realisztikus” volt. Ha a vámunió Franciaországot irritálva 

megvalósul, veszélyezteti a jövő évi leszerelési folyamatokat, ellehetetleníti az 

együttműködést Franciaországgal, és utat nyit káros rivális politikai blokkok létrehozásának 

Európában. Ha az uniót külső erő akadályozza meg – akár a hágai bíróság köntösébe bújva – 

Európa ugyanolyan rossz helyzetbe kerül. Az együttműködés befejeződik, a Brüning-kormány 

diszkreditálódik, és a náci mozgalom feléledhet.217 

Angliának ezért meg kell akadályoznia, hogy a kérdés úgy merüljön fel: legyen, vagy ne 

legyen vámunió. London nem számíthatott arra, hogy a hágai bíróság megtegye helyette, amit 

szeretett volna. Bízhatott ugyan abban, hogy Ausztria és Németország a részleteket illetően 

nem tud megegyezni és az egész tervezet magától összeomlik, de ez nagyon kockázatos 

taktika lett volna. A francia ellenjavaslat preferenciális tarifarendszert tartalmazott, amely 

nem kedvezett a brit érdekeknek, mert egyenként kellett volna megvédeni a legnagyobb 

kedvezményre alapuló szerződéseit, ami az egész rendszer végét jelentette volna. Ugyanakkor 

Londonnak arra is vigyáznia kellett, hogy ne tűnjön úgy, hogy önző érdekei miatt obstruálja 

Európa föderációját. „A látható „nem együttműködés” soha sem lehet helyes politika 

részünkről, akik akár a Népszövetségen belül, akár más módon a közös eredmény elérése 

érdekében mindig szorgalmazzuk a kooperációt.” Figyelmeztetett a túlzott passzivitás 

veszélyére Sir Robert Vansittart külügyminiszter helyettes.218 

                                                 
216 A Kereskedelmi Minisztérium szakértői úgy látták, hogy a teljes vámunió törvényes kivételt jelent a 
legnagyobb kedvezmény elvével kapcsolatban és azt remélték, hogy a tervezet jelzi, hogy az európai gazdaság 
távolodni kezd a háború utáni balkanizációtól. William Graham kereskedelmi miniszter egyenesen azt mondta: 
„Véleményem szerint nagyon rövidlátó politika lenne egy ilyen uniót gazdasági szempontból ellenezni.” Robert 
W. D. Boyce: British Capitalism the Crossroads 1919–1932… i. m. 314. 
217 A vámunió megakadályozásának veszélyeire a német politikusok több alkalommal is felhívták a figyelmet. 
Brüning kancellár Sir Horace Rumbold követtel történt március 25-i találkozóján kijelentette: „Ha 
Franciaország egy komoly demarche-ot tenne Berlinben a tervezett német–osztrák vámunióval kapcsolatban az 
robbanást eredményezne az országban. A franciák bizonyára komolyan érdekeltek a német kormány 
stabilitásában.” Ugyanezen a napon Freiherr von Neurath londoni német követ Sir Robert Vansittart 
külügyminiszter helyettesnek elmondta, hogy véleménye szerint „ha a vámuniós javaslatot a Leauge of Council 
referenciája miatt elvetik, az a német szélsőségesek megerősödését és Dr. Brüning bukását eredményezi.” Az 
utóbbi kijelentés pikantériája, hogy von Neurath 1932-ben a nemzetiszocialista eszmékkel szimpatizáló Franz 
von Papen kormányában megkapta a birodalmi külügyminiszteri tárcát, amelyet 1938-ig megőrzött. Sir Horace 
Rumbold to Lord Tyrell (Paris) Berlin, March 25. 1931. illetve Mr. A. Henderson to Sir H. Rumbold (Berlin) 
Foreign Office, March 28. 1931. Documents on British Foreign Policy 1919–1939. Second Series Volume II. 
1931. London His Majesty’s Stationery Office, 1947. No. 8. 15, illetve No. 18. 24.   
218 Robert W. D. Boyce: British Capitalism the Crossroads 1919–1932… i. m. 309. 
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Sargent, aki kitűnő elemző volt, a diagnózis felállítása után az orvoslásra is javaslatot tett: 

„Ha valóban ezek a kondíciók, akkor a nyilvánvaló következtetés az, hogy haladéktalanul 

nekünk kell kidolgozni egy alkalmas és hasznos javaslatot, amely alternatíva lehet nem csak a 

vámunióra, hanem a francia preferenciális vámrendszerre is. Egy ilyen javaslat sürgős 

közzétételével elkerülhetnénk, hogy passzívnak, vagy ami még rosszabb, obstruktívnak 

tűnjünk. Mindeközben kihasználva vezető szerepünket Genfben megakadályoznánk, hogy 

Franciaország és Németország viszonya hirtelen veszélyesen megromoljon. Az említett 

tervezet felvázolása túlmutat a jelen elemzés keretein, de rendkívül sürgős. Addig is két erő 

dolgozik az érdekünkben: A gazdasági válság, ahogy a feljegyzés elején bemutattuk belátóbbá 

teszi az államokat. Németország és Franciaország, ha szembesülnek a bajjal, egyaránt 

elfogadnak egy külső segítséget, hogy kilábalhassanak belőle.”219 

A hivatalos angol álláspont kialakítására 1931. április 23-ra ágazatközi értekezletet hívtak 

össze. A tanácskozáson képviseltette magát a Kereskedelmi Minisztérium, a kincstár és a 

domíniumi hivatal. A legtöbb szakértő a külügyminisztériumból érkezett. 220  

Az értekezleten emlékeztettek arra, hogy a William Graham kereskedelmi miniszter a 

külügyminiszternek küldött átiratában tisztán gazdasági szempontból Anglia számára 

előnyösnek ítélte a vámuniót. A vezető angol gazdasági lapok szintén üdvözölték a tervezetet, 

mert annak megvalósulása a kereskedelem liberalizációját mozdítaná elő.221 A kincstár által 

előterjesztett elemzés, amelyet Sir Frederick William Leith-Ross a kormány gazdasági 

főtanácsadója készített azonban ellentmondásosnak látta a helyzetet. A Young kölcsön 

részvényei az 1930. júniusi kibocsájtást követően jelentősen estek és csak a Brüning kormány 

intézkedéseinek hatására kezdtek el 1931 első hónapjaiban emelkedni. A fejlődés lehetősége 

nagyrészt a párizsi piac hozzáállásán és a francia befektetőkön múlt. Figyelemre méltó és 

örvendetes volt, hogy a hitleri propaganda riasztó hatása ellenére a francia kormány 

rugalmasnak mutatkozott és mindent elkövetett annak érdekében, hogy bátorítsa a francia 

hitel Németországba való áramlását. A párizsi kabinet nem kis kockázatot vállalt, amikor akár 

a parlamenti válságot is kockáztatva közreműködött egy 125 millió márkás rövid lejáratú 

német hitelcsomag franciaországi jegyzésében és elérte, hogy szükség esetén a Bank of 

France rediszkontálást is vállaljon. Érthető volt, hogy ezek után valósággal sokkolta a 
                                                 
219 Some Reflexions on the Austro–German Agreement to conclude a Customs Union 21. April 1931. Foreign 
Office (O. G. Sargent) Doc. 47.doc. British Documents on Foreign Affairs: Reports and papers from the Foreign 
Office Confidental Print, Part II. Series F, Volume 3. University Publications of America. 78–79. 
220 Record of an Inter-Departmental Meeting held at the Foreign Office on April 23 to consider the proposed 
Austro–German Costums Union.  23. April 1931. (O. G. Sargent) Doc. 50. British Documents on Foreign 
Affairs: Reports and papers from the Foreign Office Confidental Print, Part II. Series F, Volume 3. University 
Publications of America. 82. 
221 Robert W. D. Boyce: British Capitalism the Crossroads 1919–1932… i. m. 313. 
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franciákat a német kormány vámuniós indítványa. A franciák szerint a vámunió Ausztriában 

sokak által támogatottan az osztrák állami szuverenitás megszűnését eredményezte volna, 

tehát pontosan azt, amelyet az 1922. évi genfi jegyzőkönyv ki akart zárni. De nem volt 

szükséges a paragrafusokra hivatkozni ahhoz, hogy Németország megértse, hogy javaslatuk 

erőszakos lépést válthatott ki Párizsból, mert a franciák nem toleráltak volna egy ilyen 

szövetséget. Leith-Rosst az agadíri válságra222 emlékeztetette a vámunió bejelentésének 

módja, amely még inkább feszültté tette a helyzetet. A Young-kölcsön londoni jegyzési 

szintje ismét zuhanni kezdett és csak az akadályozta meg a további esést, hogy az Egyesült 

Államok befektetői még nem veszítették el a bizalmukat Németország iránt és nem érzékelték 

a helyzet gazdasági és politikai veszélyeit. Nyilvánvaló volt, hogy ha ráébrednek erre a 

veszélyre, amely az elemző szerint bármikor bekövetkezhetett volna, ismét kritikussá válhat a 

jóvátétel fizetése. 

A helyzet kialakulásáért a kincstár elsősorban a német kormányt tette felelőssé, de 

megállapította, hogy a franciák sem tettek meg mindent annak érdekében, hogy segítsenek 

Németország és a Duna-völgyi térség gazdasági bajainak enyhítésén. Az általuk javasolt 

megoldás arra tett javaslatot, hogy a nyugat-európai ipari országok adjanak korlátozott 

vámkedvezményt az agrár országok mezőgazdasági termékeinek behozatalára. Párizs 

vonakodott a pénzügyi segítségnyújtástól. Az elmúlt években ugyan hajlandónak bizonyult 

bíztató feltételek mellett kölcsönöket adni Romániának és Jugoszláviának, amikor azonban 

tettekre került sor, rendre kiderült, hogy leküzdhetetlen akadályok merültek fel, vagy a 

feltételek annyira terhesek voltak, hogy a hitel felvét a kölcsönkérőnek semmilyen 

szempontból nem lehetett kifizetődő.  

Az a német érvelés, amely szerint ők nem pénzt kérnek, hanem piacaik kiterjesztésével 

maguk teremtenék elő azt, gazdasági szempontból kétségtelenül logikus volt. Annál is inkább, 

mert semmi jel nem mutatott arra, hogy a franciák képesek lettek volna, vagy akarták volna 

biztosítani a német hiteláramlást. 

A kincstár véleménye szerint Anglia számára az lett volna a legjobb, ha eléri, hogy 

Németország visszavonja a „baklövésnek” (blunder) nevezett javaslatot. Minthogy erre nem 

sok esélyt láttak, az alternatív javaslatok áramlásának elősegítését tartották a legjobb 

politikának. A tárgyalások során bármilyen tarifacsökkentés javasolható volt, azonban fenn 

kellett tartani a jogot a legnagyobb kedvezmény elvének bármikori alkalmazására. 

                                                 
222 Az Agadír-válságnak, vagy agadíri „Párduc-ugrásnak” nevezett válság során a francia csapatok jelentős erőt 
vontak össze belső Marokkó területén. Franciaország ezzel megszegte az első marokkói válságot lezáró 
Algecirasi szerződést, valamint az 1909-ben kötött francia–német megállapodást. Németország válaszul erejét 
demonstrálva 1911. július 1-én a Panther (Párduc) hadihajót küldte a marokkói kikötőbe, Agadírba. 
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Valószínűsíthető volt, hogy nem sikerül ütőképes alternatív megoldást találni, de a 

tárgyalások során több vámunió ellenes érv is felmerülhetett, ami végül a tervezet elvetését 

eredményezhette volna. Végső esetben pedig az 1922. évi genfi jegyzőkönyv értelmezését 

kell kérni a hágai nemzetközi bíróságtól, jogi úton gyengítve a vámunió megvalósulási 

esélyeit – fejezte be elemzését Leith-Ross.223 

A Kereskedelmi Minisztérium állásfoglalását Sir Henry Fountain, a kereskedelmi 

kapcsolatok és szerződések osztályának vezetője összegezte. Feljegyzésében jelezte, hogy a 

vámunió megakadályozását célzó francia tervezet két pillérre épül. Egyrészt bizonyos 

exportelőnyök biztosításával távol akarta tartani a Duna-völgyi agrár országokat az osztrák–

német piactól, másrészt Ausztriát szerette volna meggyőzni arról, hogy gazdasági 

problémáinak megoldásában Németországon kívüli megoldás is létezik. A franciák Angliától 

aktivitást nem, csak pozitív semlegességet vártak el. A homályos megfogalmazás arra utalt, 

hogy Párizs azt szerette volna elérni, hogy London alkalomadtán ne ragaszkodjon a 

legnagyobb kedvezmény elvének érvényesítéséhez. 

A Kereskedelmi Minisztérium véleménye szerint Angliát a gabonaexport vámtételeinek 

változtatása nem érintette volna, hiszen nem gabonaexportőr ország. Ugyanakkor jelentős 

mennyiségben szállított lisztet az európai piacokra, ezért ha a vámemelés a lisztfélékre is 

kiterjedt volna, Londonnak közvetlen érdeke fűződik ahhoz, hogy az általa szállított áru 

vámtétele ne legyen magasabb, mint a dunai országoké.224  

Az összefoglaló megállapítása szerint az osztrák ipar termékei nem versenyeztek az angol 

árucikkekkel. Ez alól egyedül a luxuscikkek jelentettek kivételt, de ezek forgalma nem érte el 

a jelentősnek mondható értéket. 

Az angol érdekeket a Kereskedelmi Minisztérium így nem látta komolyan veszélyeztetve. 

A franciák által várt engedményt, a legnagyobb kedvezményről való eseti lemondást illetően 

mégis megoszlottak a vélemények. A kedvezményről való lemondásnak elsősorban az 

aktívabb közép-európai politikát szorgalmazó külügyminisztériumban voltak pártolói, de a 

kormány gazdaságpolitikáját élesen támadó Keynes is kifogásolta a Kereskedelmi 

Minisztérium merevségét. Az Economic Advisory Council (Gazdasági Tanácsadó Testület) 

ülésén vitába szállt Grahammel, aki ellenezte a kölcsönös preferenciákat, mert azok „teljesen 

                                                 
223 Minute by Sir F. Leith-Ross  (Annex A to Doc.50.) 24. April 1931. (F. L.-R.). British Documents on Foreign 
Affairs: Reports and papers from the Foreign Office Confidental Print, Part II. Series F, Volume 3. University 
Publications of America. Doc. 51. 86–87. 
224 Az angol liszt export értéke 1925-ben közel 4 millió font volt, amelyből 1 millió fontnyi Németországba 
irányult. Az export érték 1929-ben is elérte az 1 millió fontot. Minute by Sir Henry Fountain (Annex E to Doc. 
50.) 24. April 1931. (H. Fountain) British Documents on Foreign Affairs: Reports and papers from the Foreign 
Office Confidental Print, Part II. Series F, Volume 3. University Publications of America. Doc. 55. 97.  
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szétverik a legnagyobb kedvezmény klauzuláját”. Keynes egyetértett ezzel, de azt nem tartotta 

veszteségnek. Szerinte Anglia ragaszkodása a legnagyobb kedvezmény elvéhez a kölcsönös 

tarifacsökkentés ellen dolgozik, mert megakadályozza, hogy az országok speciális 

preferenciákat adjanak egymásnak. Alexander Loveday, aki a Népszövetség Pénzügyi és 

Gazdasági Hírszerző Szolgálatának (Financial Section and Economic Intelligence Service) 

igazgatója volt figyelmeztetett, hogy hiba a klauzulához való ragaszkodás, mert minden 

európai kezdeményezést csírájában megfojt. A kérdésben a leghatározottabban Rex 

(Reginald) Leeper, a Foreign Office sajtóosztályának (News Department) munkatársa 

fogalmazott: „előbb, vagy utóbb… választanunk kell Európa és a Birodalom között”.225 

Az ellenvélemények nem változtatták meg a Kereskedelmi Minisztérium legnagyobb 

kedvezménnyel kapcsolatos álláspontját. „Ha ez alól egyszer kivételt teszünk – bármennyire 

is jelentéktelennek tűnő dologban – nehéz lesz visszautasítani, ha a jövőben hasonló 

kivételezést kérnek… A Kereskedelmi Minisztérium álláspontja tehát, hogy az elején 

egyértelművé kell tenni: nem vagyunk hajlandók lemondani a legnagyobb kedvezményes 

elbánás jogokról, bármely preferenciális megállapodás jön létre az európai országok 

között.”226  

Az ágazatközi értekezlet részletesen foglalkozott a francia ellentervvel is. (A tervvel 

részletesen foglalkoztunk a francia álláspontot bemutató fejezetben.) A javaslatot Pierre 

Arnal, a Quai d’Orsay gazdasági szekciójának munkatársa néhány nappal a konzultáció előtt, 

április 18-án ismertette Orme Sargenttel, aki még a megbeszélés előtt rövid összefoglalót 

készíttetett a beszélgetésről. A tanácskozás résztvevői még nem ismerhették a francia követ 

által május 4-én közölt hivatalos álláspontot, amely néhány fontos részletben eltért a korai 

változattól.  

Az ágazatközi értekezleten egyetértés volt abban, hogy a francia terv nem lehet sikeres. A 

Duna-völgyi agrár országok bevonása a német–osztrák vámunió kérdésébe csak bonyolította a 

problémát és nem segítette annak megoldását. A domíniumi hivatal hangsúlyozta, hogy a 

francia tervezetben elképzelt preferenciák teljességgel elfogadhatatlanok a domíniumoknak, 

akik nem óhajtottak a francia terv működőképessége miatt lemondani a legnagyobb 

kedvezményről. Amint azt fentebb bemutattuk a Kereskedelmi Minisztérium nem kívánt 

precedenst teremteni a legnagyobb kedvezménytől való elállás ügyében, még akkor sem, ha 

Ausztria tekintetében ez az áldozat valóban nem lett volna jelentős. Végül pedig abban is 

                                                 
225 Robert W. D. Boyce: British Capitalism the Crossroads 1919–1932… i. m. 312, 306, 309. 
226 Minute by Sir Henry Fountain (Annex E to Doc. 50.) 24. April 1931. (H. Fountain) British Documents on 
Foreign Affairs: Reports and papers from the Foreign Office Confidental Print, Part II. Series F, Volume 3. 
University Publications of America. Doc. 55. 98. 
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teljes egyetértés volt, hogy az angol vonakodástól függetlenül Németország sohasem fogad el 

egy olyan tervet, amely a vámunió által megszerezhető osztrák piacok helyett valamilyen 

helyettesítőt ajánl.227 

A francia követ sem járt nagyobb sikerrel. Sir Robert Vansittart külügyminiszter helyettes 

a tervezet május 4-én történt ismertetésekor megjegyezte de Fleurieu-nek, hogy a javaslat az 

osztrákok számára kielégítő, de nagyon keveset kínál a németeknek. 228 

Lord Tyrrell párizsi angol követ május 7-én találkozott Robert Coulondreval, a 

Külügyminisztérium Külkereskedelmi Kapcsolatok Osztályának igazgatójával. Arról 

érdeklődött, hogy miként reagált a német és az osztrák kormány a néhány nappal korábban 

ismertetett francia javaslatra. 

A francia diplomata meglehetősen harcias és határozott volt. Elmondta, hogy a német 

sajtó kritikus reakcióját tapasztalva arra számít, hogy a német kormány ellenezni fogja a 

javaslatot. Lord Tyrrell felidézte Vansittart észrevételeit, miszerint a francia tervezetben alig 

fedezhető fel Németország számára előnyt jelentő pont. Coulondre sorolni kezdte a francia 

álláspont szerint Berlin számára haszonnal járó részleteket. A francia kormány közreműködik 

abban, hogy Németországnak jobb lehetőségei legyenek a nemzetközi finanszírozásban. A 

francia kormány eddig nem szorgalmazta francia-német ipari kartellek létrehozását, ez most 

másképp lesz. Ha Németország együttműködő lesz a francia tervvel kapcsolatban és kelet-

európai gabonát exportál, cserében el tudja ott helyezni ipari termékeit. Végül hozzátette: ha 

Anglia és Németország részt vesz a francia szisztémában, az utóbbi garanciákat kap az angol 

importvámok évekre való stabilizálására. Az angol követ nem reagált francia kollégájának az 

angol vámtételekre vonatkozó meglehetősen szokatlan ígéretére, de megjegyezte, hogy a 

javaslat pénzügyi részében a francia segítségre és a nemzetközi finanszírozásra vonatkozó 

részek meglehetősen homályosak. Coulondre türelmét vesztve azzal vágott vissza, hogy a 

francia kormány nem szándékozik semmilyen pontos és konkrét ígéretet tenni addig, amíg 

nem bizonyosodik meg arról, hogy Németország elviekben elfogadja a tervezetet. Hozzátette: 

nem hajlandók francia kölcsönökben közreműködni, amíg Németország Franciaországgal 

ellenséges és az európai integráció érdekei ellenes gazdaságpolitikát folytat.229 Franciaország 

                                                 
227 Record of an Inter-Departmental Meeting held at the Foreign Office on April 23 to consider the proposed 
Austro-German Costums Union.  23. April 1931. (O. G. Sargent) British Documents on Foreign Affairs: Reports 
and papers from the Foreign Office Confidental Print, Part II. Series F, Volume 3. University Publications of 
America. Doc. 50. 83–84. 
228 Mr. A. Henderson to Lord Tyrrell (Paris) Foreign Office, May 4, 1931. Documents on British Foreign Policy 
1919–1939. Second Series Volume II. 1931. London His Majesty’s Stationery Office, 1947. No. 31. 40. 
229 Lord Tyrell (Paris) to Mr. A. Henderson (Received May 11.) Paris, May 7. Documents on British Foreign 
Policy 1919–1939. Second Series Volume II. 1931. London His Majesty’s Stationery Office, 1947. No. 35. 50–
51. 
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együttműködési esélyt ajánlott Németországnak, ha nem fogadja el, neki kell a 

következményeket vállalni.230 

A hivatalos angol választ május 11-én adták át a francia követnek. A gabonaválsággal 

kapcsolatban Vansittart kifejtette, hogy Anglia nem érintett az európai 

gabonakereskedelemben, de országa jelentős liszt exportőr, ezért meg kell jegyezze, hogy 

alapvetően megváltoztatja a helyzetet, ha a preferenciák erre a területre is kiterjednek. Az 

angolok kifogásolták, hogy a több változatban előadott tervezetnél nem derül ki pontosan, 

hogy a javasolt preferencia végleges, vagy csak a többlet felszívásáig tart. Megállapították, 

hogy nem világos, hogy a kedvezményes gabonavámokat az eredetileg felsorolt hat ország, 

vagy több adja. A pontatlanságok mellett lényeges tartalmi észrevételeket is tettek. Felhívták 

a figyelmet, hogy Németország a rapallói egyezményekben a Szovjetunónak biztosította a 

legnagyobb kedvezményt, ami miatt nehezen képzelhető el, hogy az oroszok ne követelnének 

maguknak is a Duna-völgyi országok számára megadott preferenciát. Az angol aide-memoire 

emlékeztet arra, hogy a francia kormány szerint a viszonylag kis mennyiség miatt nem 

várható, hogy a tengerentúli gabonaexportáló országok tiltakoznak a preferenciális rendszer 

ellen. Ezzel szemben a római gabona-konferencián az argentin küldött jelezte, hogy nem 

kívánnak eltekinteni a legnagyobb kedvezménytől és ehhez csatlakozott Kanada és Ausztrália 

is. Azzal érveltek, hogy ők a válság fő érintettjei, mert nekik búzatermelésük 60%-át kell 

külpiacon elhelyezni, míg a közép-európai országok összterméküknek csak 16%-át 

exportálják. Nyilvánvaló volt tehát, hogy a tengerentúli országok ellenezni fogják még az 

ideiglenes preferenciát is. 

Az angolok nem tartották megfelelőnek az ipari országok túltermelési válságának 

enyhítésére javasolt francia megoldást sem. A nemzetközi kartellek létrehozását fontosnak 

ítélték, de megállapították, hogy annak hatása az adott helyzetben rendkívül limitált, 

felépítése évekbe kerül és csak néhány iparág esetében lehet működőképes. Az angol 

szakértők végül arra a meghatározó tényre is felhívták a figyelmet, hogy a kartellek 

létrehozása ipari konszernek és nem a kormányok feladata. 

A francia kormány pénzügyi javaslatával kapcsolatosan megállapították, hogy a hitelezés 

valóban rendkívül fontos része a kérdésnek, de azt nem lehet általánosságokkal elintézni. 

Bármilyen eredmény eléréséhez sokkal konkrétabb javaslatok szükségesek, amit viszont az 

általánosságokat hangoztató francia tervezet nem tartalmazott. 

                                                 
230 Edward W. Bennett: Germany And The Diplomacy Of The Financial Crisis, 1931. Harvard University Press, 
1962. 99–100. 
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Az általános kifogások mellett az angol jegyzék teljesen konkrét volt az osztrákoknak 

nyújtandó vámkedvezménnyel kapcsolatban. „Ha jól értettük, a francia szisztéma arra utal, 

hogy Őfelsége Kormányának le kellene mondania a legnagyobb kedvezmény elvéről, amely 

szerint az angol áruknak hasonló preferenciális bánásmód követelhető, mint amilyent 

bizonyos kategóriájú osztrák áruk esetében nyújtanak. Egy ilyen engedmény ellenkezik 

Őfelsége Kormánya politikájával, amely elvszerűen elutasítja a legnagyobb kedvezmény 

elvének bármilyen gyengítését. Ezért az a véleményünk, akár ha a közvetlen érdekeltségünk 

nem nagyon jelentős, bármilyen a legnagyobb kedvezmény elvével kapcsolatos kivétel 

nyilvánvalóan megnyitja az utat a jövőbeni hasonló kivételek kérése előtt.”  

Az angol jegyzék végül összegzésképpen megállapította: Egyetért azzal az általános 

politikával, amely a gazdasági együttműködést állítja előtérbe és el kívánja mozdítani a 

német-osztrák vámunió kérdését a politikai arénából. Alapvetőnek tartja ugyanakkor, hogy a 

javaslatokat Németország is elfogadja, mert ellenkező esetben a Brüning kormány bukása és a 

szélsőségesek előretörése várható. Ezért Németországnak valóságos előnyöket kell kínálni, 

mert különben valóságos lesz a veszélye annak, hogy mindenképpen megvalósítja a vámuniót 

Ausztriával, vagy ha ezt jogi úton ellehetetlenítik, akkor azt a revízió és a jóvátételi 

megállapodás kérdésének felvetésével torolja meg. London úgy látta, hogy míg a 

Franciaország minden erőfeszítést megtesz, hogy Ausztriának tekintélyes előnyöket 

biztosítson, keveset, vagy semmit sem tesz abban a fontosabb kérdésben, hogy kielégítse 

Németországot. Végül a britek hangsúlyozták, hogy megítélésük szerint az általános 

tarifacsökkentés a leghatékonyabb módja a kereskedelem növelésének, ezért annak további 

szakértői vizsgálatát javasolták.231 

Az előkészítő elemzések áttekintését követően az értekezlet az angol álláspont kialakítását 

vitatta meg. Tisztán gazdasági ügyként Anglia akár a vámunió támogatása mellett is 

dönthetett volna, azonban azok a politikai veszélyek és bonyodalmak, amelyekkel a szövetség 

megvalósulása járt volna Londont óvatosságra késztették. A hagyományos brit egyensúly-

teremtő politika miatt Angliának arra is figyelnie kellett, hogy a vámunió megakadályozása 

során Ausztria és Németország ne kerüljön megalázó helyzetbe, mert az kezelhetetlen 

szituációhoz vezethetett volna. Teljes volt az egyetértés abban, hogy Anglia elutasítja a tervet, 

a kérdés csupán azzal kapcsolatban merült fel, hogy London milyen taktikát válasszon a 

vámunió megakadályozására. 

                                                 
231 Mr. A. Henderson to Lord  Tyrrell (Paris) Foreign Office, May 11, 1931. Documents on British Foreign 
Policy 1919–1939. Second Series Volume II. 1931. London His Majesty’s Stationery Office, 1947. No. 37. 53–
55. 



 81 

Az elemzők két alternatívát vázoltak fel. Phillip Noel-Baker a tapasztalt diplomata és 

egyetemi tanár aktív politikát javasolt. A fiatal Douglas L. Busk, aki 1929-ben lépett a 

külügyi szolgálatba, feljegyzésében azt javasolta, tekintsék át a passzív politika előnyeit és 

hátrányait is, felkészülve arra a lehetőségre, hogy a Noel-Baker által javasolt taktika nem 

valósítható meg. 

Noel-Baker koncepciójának alapja az volt, hogy a vámunió ügyével kapcsolatban a Hágai 

Bíróságon nem születhet olyan döntés, amely elfogadható lenne Európa számára.232 Az 

elutasítás kiszámíthatatlan reakciókat válthat ki a német belpolitikában, egy jóváhagyó döntés 

viszont Franciaország heves ellenállásával járna. Mindkét eset az európai együttműködés 

végét jelentené. Az európai békében és egyensúlyban érdekelt Anglia számára ezért olyan 

megoldás volt elfogadható, amely Németország és Ausztria számára alternatívát kínál, de 

Franciaország is akceptálni tud, mert nem hordozza a vámunió veszélyeit. Természetesen a 

brit érdekeket is szem előtt kellett tartani, ami első sorban a legnagyobb kedvezmény elvének 

betartását és az európai liberális kereskedelmi politika helyreállítását jelentette volna.  

Baker számba vette, hogy a német–osztrák vámunió megvalósulása milyen jogi, gazdasági 

és politikai következményekkel járt volna, és ezek miként érintik Angliát.  

Nemzetközi jogi aspektusból a szerződés az 1922. évi genfi protokoll 293. passzusába 

ütközött, mely szerint Ausztria gazdasági függetlenséget vállalt. A francia megítélés szerint a 

vámunió előre vetítette a Saint Germain-i szerződés 88. cikkelyének megsértését is, amely 

Ausztria politikai függetlenségének megőrzésére vonatkozott. Fentiek miatt Franciaország 

úgy tekintett a bejelentésre, mint egy olyan veszélyes kísérletre, amely a jelenlegi nemzetközi 

egyezmények felrúgását jelenti. Párizs kétoldalú tárgyalásokon született, más érdekelt 

országok véleményét figyelmen kívül hagyó fait accompli-nak tartotta a vámuniós tervezetet. 

Az angol jogi szakértők egyetértettek abban, hogy a tervezett vámunió sérti a genfi 

protokollt. Mivel Anglia ügyelt arra, hogy politikája a nemzetközi szerződések betartására, 

mint alappillérre épüljön, jogi szempontból aggályosnak ítélték a szövetséget. London 

elutasító döntése mégsem a tervezet nemzetközi szerződéseket sértő jellege miatt született. A 

nagyhatalmak sajátossága, hogy fennen hangoztatják a nemzetközi szerződések 

sérthetetlenségét, de ha gazdasági, politikai érdekeik úgy kívánják, nem okoz nekik 

különösebb gondot az azokon való átlépés.  
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A vámunió gazdasági hatásait vizsgálva Baker megállapította, hogy túl sok a 

bizonytalansági tényező ahhoz, hogy biztonsággal bármit ki lehessen jelenteni. Anglia 

Németországgal és Ausztriával folytatott kereskedelmére elhanyagolható hatással lett volna 

egy vámunió. A vámunió kiterjesztése tisztán kereskedelmi szempontokat figyelembe véve 

kívánatosnak tűnhetett, de valódi előnyt csak akkor jelentettek volna, ha az új unió vámtételei 

alacsonyabbak lettek volna az addigiaknál. 

A politikai szempontokat vizsgálva a brit elemző nem tartotta indokoltnak a heves francia 

reakciót. A 6 milliós Ausztria csatlakozása a 65 milliós Németországhoz katonai szempontból 

nem jelentett volna számottevő erősödést, és nem lehetett egy pángermán terjeszkedés alapja. 

Ráadásul az osztrákok többsége szocialista és katolikus, tehát a birodalom békés rétegeit 

erősítették volna.233 

Franciaország azonban úgy vélte, hogy a vámunió a Mitteleuropa-koncepció 

reinkarnációja és megvalósulása az anschlusshoz vezet, ami az egész békerendszert 

veszélyezteti. Emiatt hisztérikus ellenkezést tanúsított, amely viszont ellehetetlenítette a 

leszerelési és megbékélési folyamatot és megakadályozta a Népszövetségen keresztül 

megvalósuló általános együttműködést. A háború utáni állapothoz való visszatérés viszont 

lehetetlenné tette volna, hogy a Párizs-környéki békeszerződéseket tárgyalásokon módosítsák, 

így végső soron a német külpolitika fő céljait is negálta. Baker szerint a politikai aspektus 

dilemmája sokkal súlyosabb volt, mint az előző kettőé. Angliának valójában közömbös volt a 

vámunió, azonban annak az európai politikára való hatása miatt London kénytelen volt 

aktivitást tanúsítani és más, egész Európának megfelelő alternatívát előterjeszteni. 

Baker elemzése az európai egyensúlyi szempontokat figyelő angol külpolitikai szemlélet 

tipikus példája volt.  

Anglia közbeavatkozása mellett szólt, hogy Berlin minden lehetséges módon azt 

kommunikálta, hogy a vámunióval nincsenek politikai céljai, az nem mutat az Anschluss 

irányába és annak hátterében kizárólag gazdasági indokok állnak.234 Azok azonban olyan 

súlyosak, hogy Németország nem tud a szövetség megvalósulásától eltekinteni. 235 Baker 

                                                 
233 Freihett von Neurath londoni német követ Sir Robert Vansittarttal történt március 25-i megbeszélésén azt 
mondta, hogy az Anschluss egyetlen eredménye az lenne, hogy több szocialista és katolikus kerülne a 
Reichstagba. Ezt a véleményt veszi át Noel-Baker is. Mr. A. Henderson to Sir H. Rumbold (Berlin) Foreign 
Office, March 25. Documents on British Foreign Policy 1919–1939. Second Series Volume II. 1931. London His 
Majesty’s Stationery Office, 1947. No. 3. 6. 
234 Uo. 5-7 o. 
235 Sir Horace Rumbold berlini angol követ március 30.i táviratában ezt írja: „ Azt gondolom, fontos 
észrevennünk, hogy a Brüning kormány nem fog visszalépni az Ausztriával javasolt vámuniótól. Úgy érzik, erős 
érveik vannak.” Sir H. Rumbold (Berlin) to Mr. A. Henderson Berlin, March 30. 1931. Documents on British 
Foreign Policy 1919–1939. Second Series Volume II. 1931. London His Majesty’s Stationery Office, 1947. No. 
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véleménye szerint a vámuniótól való visszalépés a Brüning kormány bukását és a Stresemanni 

politika végét jelentette volna. Hangsúlyozta, hogy Németország számára egyre fontosabbá 

vált a külkereskedelemi export növelése, amit jól mutatott, hogy Berlin pozitívan reagált 

William Grahamnek, a Kereskedelmi Minisztérium elnökének 25%-os általános 

tarifacsökkentő javaslatára. 

Berlin minden lehetséges módon megpróbálta elérni, hogy Henderson ne terjessze a 

Népszövetség Tanácsa elé vámuniós tervezetet. Tisztában voltak azzal, hogy a lassú és 

körülményes népszövetségi ügymenet miatt a vizsgálat hónapokig is eltarthat, ami alatt 

megerősödhetnek a vámunió ellenzői és tartottak Ausztria elbizonytalanodásától is.236 Ezért a 

leghatározottabban elutasították Henderson felvetését, amely arra vonatkozott, hogy a 

vámuniós tervezet összeférhetetlen az 1922. október 4-i genfi protokollal. Rumbold berlini 

követ arról tájékoztatta a Foreign Office-t, hogy amikor ismertette a német kancellárral az 

angol álláspontot, Brüning egy előre elkészített feljegyzést olvasott fel. Ebben leszögezte, 

hogy az osztrák–német megállapodás teljes mértékben harmonizál a genfi jegyzőkönyvvel, 

ezért nem látnak okot a Népszövetség bevonására. A kancellár hangsúlyozta: nincs kifogása 

az ellen, ha más kormányok megvizsgálják a tervezet jogi aspektusát, de mivel nem politikai, 

hanem tisztán gazdasági kérdésről van szó, nem tudja elfogadni a Népszövetség Tanácsának 

közreműködését. Hozzátette: Németországnak vitathatatlan joga, hogy Ausztriával vámunióba 

lépjen és a franciák súlyos fellépése robbanást eredményezhet.237 

A britek hajthatatlanságát látva Berlin megváltoztatta taktikáját. Von Neurath német követ 

április 16-án felkereste Hendersont és jelezte neki, hogy a német kormány a Népszövetség 

Európai Uniós Vizsgáló Bizottságának (Commission of Inquiry for European Union) május 

15-i ülésének napirendjére kérte felvenni az európai vámtarifák újratárgyalásának kérdését.238 

                                                 
236 Briand már március 26-án jelezte a vele tárgyaló angol külügyminiszternek, hogy a bécsi francia követ 
jelentései alapján elbizonytalanodni látja Ausztriát. Rumbold március 26-i jelentésében közli, hogy a németek 
nem gondolják, hogy Ausztria visszatáncolna az uniótól, de ha mégis ilyen jeleket látnának, az komoly 
problémákat jelentene a folyamatban lévő tárgyalásokon. Mr. A. Henderson to Sir H. Rumbold (Berlin) Foreign 
Office, April 9. 1931. Documents on British Foreign Policy 1919–1939. Second Series Volume II. 1931. London 
His Majesty’s Stationery Office, 1947. No. 13. 17. o. valamint Sir H. Rumbold (Berlin) to Mr. A. Henderson 
Berlin, March 26. 1931. Documents on British Foreign Policy 1919–1939. Second Series Volume II. 1931. 
London His Majesty’s Stationery Office, 1947. No. 14. 18.  
237 Rumbold szerint a németek lehallgatták a külügyminiszter telefonon adott utasítását, így már a találkozó előtt 
ismerték annak tartalmát. Ezért lehetett, hogy írásos anyagot olvastak fel neki. Sir Horace Rumbold (Berlin) to 
Lord Tyrell (Paris) Berlin, March 25. 1931. DBFP. No. 7. 13–14, Sir Horace Rumbold (Berlin) to Lord Tyrell 
(Paris) Berlin, March 25. 1931. DBFP. No. 8. 14–15,  Sir Horace Rumbold (Berlin) to Lord Tyrell (Paris) 
Berlin, March 26. 1931. DBFP. No. 12. 16–17, Sir Horace Rumbold (Berlin)  to Mr. A Henderson Berlin, March 
27. 1931. DBFP. No. 17. 21–23. 
238  A Népszövetség Európai Uniós Vizsgáló Bizottságának (Commission of Inquiry for European Union) 
harmadik ülése Genfben 1931. május 15-én ült össze azzal a céllal, hogy megvizsgálja a javasolt vámunió 
gazdasági vonatkozásai és az általános európai kereskedelem kapcsolatát. Ezt követően a Népszövetség 
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A lépéssel a német diplomácia kísérletet tett arra, hogy ismét magához ragadja a 

kezdeményezést és még a Népszövetségi ülés előtt a kérdéskör gazdasági aspektusát 

hangsúlyozza. 

„ A Német Kormány úgy látja, hogy időszerű lenne még egyszer megvitatni az európai 

vámtarifák rendszerének jelenlegi helyzetét, amely a 1930. március 24-i genfi Kereskedelmi 

Konvenció kudarcának eredményeként alakult ki. A Német Kormány élve az alkalommal 

tájékoztatást kíván adni az Osztrák Kormánnyal folyamatban lévő megállapodásról. A Német 

Kormány úgy gondolja, hogy ajánlatos lenne egyben még egyszer megvitatni egy jobb 

európai kereskedelem lehetőségének kérdését, amelyet a preferenciális tarifákról való 

megállapodás eredményezhet.”239 

Azzal, hogy Berlin összekapcsolta a vámuniót az európai vámtarifák csökkentésének 

kérdéskörével, a tervezet tisztán gazdasági vonatkozását kívánta hangsúlyozni, ami arra 

ösztönözhette Londont, hogy a vámuniót helyettesítő alternatíva kidolgozásába kezdjen.  

A Foreign Office-t aktivitásra biztató jelentések érkeztek a berlini brit nagykövetségről is. 

Georg Thelwall kereskedelmi tanácsos jelentésében beszámolt Karl Ritterrel, a német 

külügyminisztérium gazdasági osztályának vezetőjével április 17-én folytatott 

megbeszéléséről. Ritter szerint a felháborítóan hasztalan genfi tarifacsökkentésről szóló 

tárgyalások késztették Berlint a vámunió meghirdetésére, amely reményei szerint egy 

széleskörű európai blokk magja lehet. Éppen ezért sajnálatos, hogy az azonnali francia 

oppozíció ellehetetlenítette az akciót. A diplomata hangsúlyozta, hogy „Németország legalább 

tett valamit annak érdekében, hogy az európai kereskedelmi kapcsolatok mozgásba 

lendüljenek.” Thelwall az osztályvezető kijelentéseit úgy értékelte, hogy „Németország 

jobban szeretné, hogy valamilyen megoldást találjon a gazdasági kooperációra, mint hogy 

saját javaslatát erőltesse”. Ezt Horace Rumbold is jelentősnek értékelte, mert úgy látta, hogy 

ez rámutat arra, hogy Németország kész az európai gazdasági megállapodással kapcsolatos 

tárgyalások felújítására.240  

A jelentés csak április 24-én, az ágazatközi értekezlet másnapján került Sargent kezébe, 

aki sajnálta ezt, mert az irat megerősítette, hogy Németország nem csak Genfben „pózol a jó 

európai” szerepkörben, hanem szeretne egy megvalósítható alternatív programot.  

                                                                                                                                                         
Tanácsának (Council of the League of Nations) harminchatodik ülésén vitatták meg a javasolt német–osztrák 
vámunió jogi aspektusát.  
http://library.cqpress.com/cqresearcher/document.php?id=cqresrre1931042300  
239 Mr. A. Henderson to Sir H. Rumbold (Berlin) Foreign Office, April 16. Documents on British Foreign Policy 
1919–1939. Second Series Volume II. 1931. London His Majesty’s Stationery Office, 1947. No. 27. 32. 
240 Sir H. Rumbold (Berlin) to Mr. A. Henderson Berlin, April 17. 1931. Documents on British Foreign Policy 
1919–1939. Second Series Volume II. 1931. London His Majesty’s Stationery Office, 1947. No. 28. 33–34. 
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A tapasztalt diplomata természetesen pontosan tudta, hogy mi áll a németek meglepő 

együttműködő készsége mögött. „Valójában megpróbálnak minket egy aktív politika 

elfogadására bírni – kétségkívül azonban messze aktívabbra annál, mint ami a Kereskedelmi 

Minisztériumnak tetszik.”241 

Ausztria állásfoglalását illetően Baker biztatónak ítélte meg az angol alternatív javaslat 

esélyeit. Úgy látták, hogy az osztrákok jelentős része nem lelkesedett az Anschlussért, és mint 

azt később bemutatjuk, a vámuniós javaslat tekintetében is komoly aggályok merültek fel. A 

válság miatti fenyegető gazdasági összeomlás veszélye azonban megoldást sürgetett, ami 

nyitottá tette Bécset bármilyen alternatívára, amely a gazdasági elszigeteltség felszámolására 

irányult volna. 

Baker nem tartotta lehetetlennek, hogy Párizs is elfogadjon egy angol javaslatot. Úgy 

ítélte meg, hogy a francia kormány még nem biztos abban, hogy számára kedvező lesz a 

helyzet jogi megítélése.242 Szerinte a francia megbékélési politikának nem volt komoly 

alternatívája, mert a franciák többsége tartott a leszerelési folyamat és Briand békülékeny 

politikájának összeomlásától. 243 Ez azt eredményezte, hogy Párizs is nagy eséllyel üdvözölt 

volna egy olyan alternatívát, amely vámuniót elvetve Németország problémáinak is 

megoldását jelentette volna. 

A várható reakciókat illetően Baker úgy látta, hogy Csehszlovákia Franciaország 

szövetségeseként nem fog külön utas politikát folytatni, Olaszország pedig korábban is 

jelezte, hogy Angliával kíván együttműködni. „A fentiek megmutatták, hogy a német–osztrák 

vámuniós javaslat által okozott politikai izgalom tekintélyes mértékben oldotta a kormányok 

ellenállását, amelyet az eddigiekben egy tarifacsökkentéseket eredményező nemzetközi 

megállapodással szemben tanúsítottak. Nyilvánvaló, hogy a megállapodás hiánya 

katasztrofális kudarcot jelentene, ezért a megegyezésre vonatkozó politikai presszió egyre 

inkább növekszik. Ezért egyre inkább szilárd alapja van annak, hogy lehetséges egy olyan 

alternatív megoldást találni, amely a német-osztrák vámuniót helyettesítve egy szélesebb 

Európai megállapodást céloz a most létező vámtarifák csökkentésével.” – összegezte 

véleményét Baker.244 

                                                 
241 Robert W. D. Boyce: British Capitalism the Crossroads 1919–1932. 318–319. 
242 A párizsi angol követ március 27-én azt írta: „Úgy tűnik, hogy Külügyminisztérium jogi szakértőinek most 
kétségei vannak afelől, hogy a megállapodás Ausztria korábbi kötelezettségvállalásaiba ütközik.” Lord Tyrell 
(Paris) to Mr. A. Henderson (Received March 28.) Paris, March 27. 1931. Documents on British Foreign Policy 
1919–1939. Second Series Volume II. 1931. London His Majesty’s Stationery Office, 1947. No. 16. 20.  
243 Uo. 21. 
244 Proposal for a Possible Solution of the Present Conflict concerning the Austro-German Union. Annex B to 
Doc. 50. (P. Noel Baker) 18. April 1931. British Documents on Foreign Affairs: Reports and papers from the 
Foreign Office Confidental Print, Part II. Series F, Volume 3. University Publications of America. 92. 
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Az angol elemző két lehetséges megoldást vázolt fel. Az egyik a német-osztrák vámunió 

kiterjesztését célozta volna a szomszédos országokra, Olaszországra, Svájcra, 

Csehszlovákiára. Ennek kivitelezésére azonban nem látott esélyt, mert ehhez a vámtarifák 

kérdésében az összes ország egyetértése lett volna szükséges, és érintetteknek abban is meg 

kellett volna egyeznie, hogy vámjövedelmüket egy közös alapba viszik. Nyilvánvaló volt, 

hogy egy ilyen rendszer kialakítása rendkívüli nehézségekbe ütközik. 

Baker a fentiek helyett egy általános tarifacsökkentő megállapodásra tett javaslatot. Egy 

ilyen tervezet megvalósítása lényegesen egyszerűbb és a résztvevő országok körében is 

leküzdhető ellenállást váltott volna ki. A saját iparukat védő országok könnyebben fogadnak 

el egy limitált vámtarifa csökkentést, mint a vámok teljes eltörlését, amelyet a vámunió 

bevezetése jelentett volna. 

Anglia részvételét illetően a brit parlamentnek jóvá kellett volna hagynia, hogy Anglia 

meghatározott időszak, pl. három év alatt nem emeli fel a vámtételeket. Baker szerint a brit 

exportőrök számára a 25%-os tarifacsökkentés olyan jelentős előnyökkel járt volna, aminek 

fejében akadály nélkül el lehetett volna fogadtatni a parlamenttel a három éves vámtarifa 

emelési moratóriumot. 

A tarifacsökkentéssel kapcsolatban felmerült a legnagyobb kedvezmény státuszával 

rendelkező külső országok ügye is. Mint láthattuk, ebben a kérdésben Anglia hajthatatlan volt, 

hiszen az esetleges engedmények sérthették a Domíniumok érdekeit. A Kereskedelmi 

Minisztérium elnökének április 15-i feljegyzéséből kiderül, hogy Anglia az általános 

tarifacsökkentés elfogadása esetén is világossá kívánta tenni: nem tud részt venni olyan 

unióban, amelyben bármilyen olyan megkülönböztetés van a vámok tekintetében, amely 

előnyben részesíti a résztvevő országokat, a kívül lévő országokkal szemben és nincs 

felkészülve arra, hogy eltörölje, vagy csökkentse igényét az európai piacokon a legnagyobb 

kedvezmény elvével kapcsolatban. 

A Kereskedelmi Minisztérium elnöke úgy ítélte meg, hogy az angol követelések 

biztosíthatók, ezért úgy gondolta, hogy a május 15-i Népszövetség Európai Uniós Vizsgáló 

Bizottságának (Commission of Inquiry for European Union) tárgyalásán a külügyminiszter jó 

eséllyel terjeszthet elő egy tarifacsökkentési javaslatot, amely megoldaná Németország 

gazdasági problémáit és eloszlatná Franciaország politikai félelmeit. 

Az előterjesztés sikerét megalapozandó Baker előzetes tárgyalások megkezdését javasolta 

Németországgal és Franciaországgal. A passzív politikát javasló Douglas L. Busk a vámunió 
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létrehozásának technikai nehézségeire építette fel taktikáját.245 Megítélése szerint ezek a 

problémák már egy kétoldalú szövetség esetén is jelentősek,246 de ha ahhoz – miként a 

németek felvetették – más országok is csatlakoznak, akkor azok egyenesen áthidalhatatlanná 

válnak. Ezért a fiatal diplomata azt javasolta, hogy London használja ki ezeket a nehézségeket 

és „fogja szaván” Németországot. Anglia tegyen javaslatot arra, hogy egy népszövetségi 

albizottságban vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy miként lehet más, érintett országoknak 

is csatlakozni a vámunióhoz. A tárgyalások elindulását Németország nem tudná 

megakadályozni és az is eredményt jelentene, hogy a kiterjesztett megbeszélések miatt a 

német–osztrák kétoldalú tárgyalásokat felfüggesztenék. Az értekezleteken nyilvánvalóan 

számtalan megoldhatatlan kívánság, probléma merülne fel, ami megmutatná, hogy valójában 

csak a kétoldalú, azaz az exkluzív német-osztrák vámunió valósítható meg. Addig azonban 

sok idő telik el, ami alatt megnyugszik az európai politikában tapasztalható ideges hangulat, 

ami várhatóan kedvező feltételeket biztosít Briandnak és Brünningnek politikájuk 

folytatásához. Időközben az osztrák és német közvélemény is ráébredne, hogy egy 

kiterjesztett vámunió hatásai közel sem kívánatosak. Valószínűsíthető lesz a német agráriusok 

heves tiltakozása, ha pl. a magyar és román kukorica vámmentesen áramolhatna országukba. 

Busk azt is elképzelhetőnek tartotta, hogy a csatlakozási tárgyalások kudarca után 

Ausztria és Németország még mindig ragaszkodni akar a kétoldalú vámszövetség 

létrehozásához. Ebben az esetben azt javasolta, hogy Anglia jelentse ki, hogy ragaszkodik a 

legnagyobb kedvezményes jogához. Ennél is fontosabb lehet azonban – fejtette ki Busk – ha a 

hágai bíróság az 1922. évi genfi jegyzőkönyvbe ütközőnek találná a tervezetet és ezért azt 

elutasítaná. A feljegyzés mindkét esetben visszafogottságot és diszkréciót javasolt, 

elkerülendő, hogy Anglia a vámunió fő megakadályozójaként tűnjön fel. 

A „passzív” taktika megvalósítását megelőzően Busk két fontos szempontot ajánlott a 

bizottság figyelmébe: 

„1. Meg kell kérdezni a Kereskedelmi Minisztériumot: valószínűnek tartja-e, hogy a kibővített 

vámunió létrehozására vonatkozó kísérlet sikerrel jár. Ezt a kockázatot nem szabad elfelejteni 

és el kell dönteni, hogy nyugodtan szembe tudunk-e nézni egy ilyen fejleménnyel.  

                                                 
245 Douglas L. Busk tervezetét részletesen lásd: Further Proposal for a Solution of the Present Conflict arising 
out of the intended Austro–German Costums Union Annex D to Doc. 50. (D. L. Busk) (dátum nélküli irat) Doc. 
54. 96–97. British Documents on Foreign Affairs: Reports and papers from the Foreign Office Confidental Print, 
Part II. Series F, Volume 3. University Publications of America. 
246 Az osztrákok iparuk védelme miatt csak köztes vámok beiktatásával tartották elfogadhatónak a vámuniót. Ez 
azonban rendkívül bonyolulttá tette volna a rendszert és problémákat vetett volna fel a legnagyobb kedvezmény 
elvével kapcsolatban is. Sir E. Phipps to Mr. A Henderson. Vienna, 25 March. 1931. Doc. 32. doc. British 
Documents on Foreign Affairs: Reports and papers from the Foreign Office Confidental Print, Part II. Series F, 
Volume 3. University Publications of America. 53. 
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2. A nyomást Ausztriára kellene gyakorolni, mert ő sértette meg a protokollt és azért is, mert a 

legbölcsebb a leggyengébb pontot támadni. Emellett ha Ausztriára gyakorolunk nyomást, 

kisebb a kockázata a Brüning-kormány bukásának.”247 

A bizottság az aktív és a passzív politika előnyeit és hátrányait vizsgálva egyetértett 

abban, hogy tisztán gazdasági szempontokat tekintve a passzív politika tűnik a jobbnak, mert 

az kevésbé involválja a brit kormányt a bonyolult és kényes kérdésben. Ugyanakkor aktivitás 

mellett szólt, hogy ha – amint azt az előzetes információk is alátámasztották – a németek és 

franciák kezdeményezően lépnek fel Genfben, konkrét javaslat nélkül Anglia nehezen tud 

hatékonyan fellépni ezek ellen. A passzív politika folytatásában bizonytalansági elemek is 

voltak, hiszen az nagy részben a hágai bíróság döntésére és arra épült, hogy nem csatlakozik 

harmadik ország a vámunióhoz. Az utóbbi tekintetében Londonnak módjában állt lépéseket 

tenni annak érdekében, hogy eltérítse az esetlegesen csatlakozni kívánó országokat, a hágai 

bíróság döntését azonban nem tudta befolyásolni.248 A bizottság mégsem támogatta az 

aktivitást szorgalmazó Baker-tervet. Ha a kormány engedményeket is tett volna a legnagyobb 

kedvezmény elvével kapcsolatban – aminek, mint láttuk nem volt realitása – a Kereskedelmi 

Minisztérium kételkedett egy általános tarifacsökkentő megállapodás sikerében, mert nem 

látta bizonyítottnak, hogy a német-osztrák vámunió új elemet hozott volna a nemzetközi 

politikába. A Kereskedelmi Minisztérium belpolitikai szempontból aggályosnak ítélte az 

angol vámtarifák rögzítésére vonatkozó javaslatot is. Emlékeztetett arra, hogy egy korábban 

hat hónapra vállalt moratórium is jelentős ellenkezést váltott ki.249 

A bizottság ezért elvetette Baker aktív politikára vonatkozó javaslatát. Véleménye szerint 

a külügyminiszter Genfben legfeljebb nagyon általános fogalmakkal fejezheti ki reményét, 

hogy a teljes körű vámtarifa csökkentéssel lehetségesnek tűnhet valamilyen eredményes 

alternatívát kidolgozni a javasolt német–osztrák vámunióval szemben.250 

                                                 
247 Further Proposal for a Solution of the Present Conflict arising out of the intended Austro–German Costums 
Union Annex D to Doc. 50. (D. L. Busk) (dátum nélküli irat) Doc. 54. British Documents on Foreign Affairs: 
Reports and papers from the Foreign Office Confidental Print, Part II. Series F, Volume 3. University 
Publications of America. 97.  
248 Record of an Inter-Departmental Meeting held at the Foreign Office on April 23 to consider the proposed 
Austro–German Costums Union.  23. April 1931. (O. G. Sargent) Doc. 50. British Documents on Foreign 
Affairs: Reports and papers from the Foreign Office Confidental Print, Part II. Series F, Volume 3. University 
Publications of America. 84. 
249 Uo. 84. A Kereskedelmi Minisztérium bizonytalanságát jól mutatja, hogy annak elnöke április 15-i levelében 
még azt javasolta, hogy a külügyminiszter a genfi bizottsági értekezleten terjesszen elő tarifacsökkentési 
javaslatot. Proposal for a Possible Solution of the Present Conflict concerning the Austro-German Union. Annex 
B to Doc. 50. (P. Noel Baker) 18. April 1931. Doc. 52. British Documents on Foreign Affairs: Reports and 
papers from the Foreign Office Confidental Print, Part II. Series F, Volume 3. University Publications of 
America. 93. 
250 Record of an Inter-Departmental Meeting held at the Foreign Office on April 23 to consider the proposed 
Austro-German Costums Union.  23. April 1931. (O. G. Sargent) Doc. 50. British Documents on Foreign 



 89 

A szakértők ugyanakkor nem tartották kielégítőnek a Busk féle elgondolást sem, mert az 

túl sok bizonytalansági elemet tartalmazott. A bizottság ezért azt mérlegelte, hogy vajon 

képes-e a kormány egyidejűleg aktív és passzív politikát folytatni. 

Azt javasolták, hogy a Népszövetség Európai Uniós Vizsgáló Bizottságának (Commission 

of Inquiry for European Union) ülésén a vámuniós tervezetben foglaltakat hangoztatva 

nyomást kell gyakorolni Németországra és Ausztriára annak érdekében, hogy mielőtt 

bármilyen további előrehaladás történik a két ország között a megegyezés irányába, más 

országok is léphessenek be az unióba. Ennek megkönnyítése érdekében egy albizottság 

felállítását szükséges javasolni, amelyben az érintett országok vennének részt. 

Ha ez a folyamat megy végbe, az előzőekben részletezett nehézségek miatt az egész 

vámunió saját súlya alatt összeomlik. A hiábavaló tárgyalások után Ausztria és Németország 

saját arcának megőrzésével jöhet ki a vámuniós ügyből, anélkül, hogy közvéleményük azzal 

vádolná kormányaikat, hogy engedtek a brit és francia nyomásnak.  

Az ágazatközi értekezlet aktivitást elsősorban a kormányzati kommunikációval 

kapcsolatban javasolt. 

Németország esetében azt ajánlotta, hogy a külügyminiszter figyelmeztesse a német 

követet arra, hogy London jogi szakértői komoly aggodalommal vizsgálják a német-osztrák 

vámuniós tervezetet. Ennél többet azonban nem tartott tanácsosnak közölni, hiszen a Hágai 

Bíróság előtti folyamatban lévő ügyről volt szó. „A legtöbb, amit a jelen helyzetben mondani 

lehet, hogy Németországnak nem szabad azt gondolnia, hogy elégedettek vagyunk, és nincs 

jogi észrevételünk a vámunióval szemben.”251 

A bizottság szerint a követ tudomására kell hozni, hogy Anglia nem kíván eltekinteni a 

legnagyobb kedvezmény elvének alkalmazásától. Aggodalommal tekint a tervezet politikai 

vonatkozásaira, ami véleménye szerint veszélyeztetheti a leszerelési konferencia, sőt az egész 

európai együttműködés jövőjét. Javasolt, hogy a külügyminiszter arról is tájékoztassa a 

követet, hogy London véleménye szerint a tervezet és azok a reakciók, amiket az provokált, 

komoly visszaesést okoztak a pénzügyi biztonság helyreállításában és még nehezebbé tették a 

nemzetközi hitel együttműködést. A kritikai észrevételek mellett azonban a bizottság 

szükségesnek tartotta, hogy biztosítsák Németországot arról, hogy Anglia elfogadja, hogy 

Berlin céljai a vámunióval nem politikai, hanem gazdasági indíttatásúak voltak, és megértve 

Németország gazdasági gondjait kész segíteni abban, hogy bármilyen alternatív terv által azok 
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megoldódjanak. Fontosnak tartotta ezzel kapcsolatban megtudni, hogy Németországnak áll-e 

szándékában alternatív javaslat előterjesztése. 

Hasonló kommunikációt javasolt a bizottság Ausztria esetében is, különösen 

hangsúlyozva, hogy Anglia bármilyen köztes vám esetén ragaszkodni fog a legnagyobb 

kedvezmény elvéhez. Ausztria elkedvetlenítése céljából a feljegyzés külön is felhívta a 

figyelmet arra, hogy „nem szabad egy lehetőséget sem elmulasztani annak hangsúlyozásában, 

hogy a vámunió életbeléptetésének milyen nehézségei vannak.” 252 

Franciaország tekintetében a bizottság visszafogott politizálást és kommunikációt javasolt. 

Fontos, hogy Franciaországnak ne legyenek illúziói afelől, hogy preferenciális javaslatát 

London elutasítja, ugyanakkor nem lenne kívánatos, hogy Párizs destrukcióval vádolja meg 

Angliát. Ezért a kommunikáció kizárólag nem hivatalos formában történjen, annál is inkább, 

mert a franciák is hangsúlyozták, hogy a francia kormány még nincs abban a helyzetben, hogy 

tervét megvitassa a brit kormánnyal. 

A kabinet elfogadta az ágazatközi értekezlet ajánlását. Németország követével Henderson 

május 1-én ismertette a hivatalossá vált angol álláspontot, az osztrák követet Vansittart május 

4-én fogadta. Von Neurath nem tett észrevételt a közöltekkel kapcsolatban, az osztrák követ 

viszont megjegyezte, hogy „a vámuniós tervezet kudarcának sötét következménye Brüning és 

Schober kormányának bukása lesz”.253 

A német kormány reakciójáról Sir Horace Rumbold a német külügyi államtitkárral, 

Bernhard Wilhelm von Bülow-val történt május 6-i tárgyalását követően tájékoztatta a 

Foreign Office-t. 

A németek az óvatos és visszafogott brit kritikákra visszautasítóan reagáltak. Arra a 

pontra, hogy Németország nem szabad feltételezze, hogy Anglia elégedett és nincs ellenvetése 

a tervezett unió jogi aspektusával szemben Bülow azzal vágott vissza: Németország viszont 

elégedett azzal, hogy nem lehet ellenvetés a tervezett vámunió jogi aspektusával szemben. 

Amíg ez így van nem tart igényt az ezzel kapcsolatos angol vélemény megismerésére. A 

köztes vámokkal és a legnagyobb kedvezménnyel kapcsolatosan kifejtette: Mindössze 14 

tételnél alkalmaznának köztes vámokat, amelyek kizárólag német export cikkekre 

vonatkoznának. Ha azonban ez is leküzdhetetlen akadályt jelent, kartellek segítségével fogják 

megoldani a problémát. A politikai fenntartásokkal, a leszerelési konferencia és az európai 

együttműködés veszélyeztetésével kapcsolatosan Bülow kifejtette, hogy senki nem 
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ellenkezett, amikor 1930-ban Románia és Jugoszlávia bejelentette, hogy vámuniót 

szándékozik létrehozni, ezért nem érti, miért van ilyen erős ellenállás a német–osztrák unióval 

szemben. Rumbold közbevetésére, mely szerint a kettő nem ugyanaz, mert Ausztria és 

Németország között a vámunió azonos nyelvű két ország között jön létre, ami félelmetes 

blokkot eredményezne Közép-Európában, az államtitkár annyit válaszolt, hogy a németeknek 

nem lenne ellenvetése, ha a csehek, lengyelek, románok vámuniót hoznak létre egymással, 

mert könnyebb nagyobb egységekkel vámmegállapodásokra jutni, mint számtalan önálló kis 

országgal.  

Ami a politikai kérdéseket illeti a külügyi államtitkár ismét megerősítette, hogy az 

anschluss soha nem merült fel a vámuniós tárgyalások során. Kifejtette, hogy a politikai 

anschluss megvalósítása alkotmányos okok miatt a jelen helyzetben és még jó néhány évig 

gyakorlatilag lehetetlen. A Birodalom köteles kapcsolatait a szövetségi államokkal 

egyetértésben építeni és ugyanez a helyzet Ausztriával is. Amíg ez a helyzet egy Németország 

és Ausztria közötti politikai unió létrehozása hosszú évekbe telne. 

Arról, hogy a vámuniós tervezet miatt nehezebbé vált a nemzetközi hitel együttműködés 

az államtitkár annyit mondott: Minthogy Franciaország elutasította, hogy hosszú-lejáratú 

hitelt adjon Németországnak, nem látja, hogy a javasolt unió valóban akadályozná a pénzügyi 

biztonság újjáépítését.  

Bülow végül kijelentette: Németországnak nincs alternatív elképzelése és nem fog ilyet 

előterjeszteni. A német küldött a Commission of Inquiry for European Union (Népszövetség 

Európai Uniós Vizsgáló Bizottsága) ülésén elmondja a tervezet genezisét, és okait. Ha a 

Népszövetség Tanácsa úgy dönt, utalja a hágai bíróság elé a kérdést, de ha jogi ellenvetése 

lesz, Németország elvárja: mondják el azok természetét, hogy kijavíthassák őket. A német 

szakértők kimerítően megvizsgálták az egyéb francia terveket is és nem látja, hogy azokkal 

ütközne a vámuniós tervezet. A német gazdaság már több válságon ment keresztül. Nem 

engedhetik meg maguknak, hogy megvárják, amíg a franciák komótosan megvitatják az 

Európai Unió kérdését, nincs tartalékuk, amit előhúzhatnának. Valamit tenni kellett és azt 

gondolja, hogy sokkal hatékonyabb és praktikusabb elindítani a gazdasági reorganizációt egy 

két vagy három országból álló „maggal”, mint kísérletezni 27 európai állam egybeterelésével. 

A külügyi államtitkár hozzátette, hogy a közelmúltban tárgyalás volt a német követség és 

a párizsi külügyminisztérium között a genfi értekezlettel kapcsolatban, azzal a céllal, hogy az 

előrelátható feszültséget oldják. A megbeszélés semmire sem vezetett, mert a franciák csupán 

azt javasolták, hogy a vezető iparágakban hozzanak létre nemzetközi kartelleket, amelyet 

később terjesszenek ki más ágakra is. A német vélemény szerint egy ilyen javaslat 
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megvalósítása – ha egyáltalán kivitelezhető – rengeteg időbe kerül, márpedig az időtényező a 

kérdéskör alapja.254 

Sir Horace Rumbold beszámolójához hozzáfűzte: a meghatározó országok, mint pl. az 

Egyesült Államok, vagy Olaszország diplomatáinak véleményével megegyezően úgy látja, 

hogy a német gazdaság valóban nagyon súlyos helyzetben van, ami miatt a német kormány 

egyre türelmetlenebb a genfi európai uniós tárgyalásokkal kapcsolatban, amelyet ők időhúzó 

vitáknak tartanak. Több érvet hallottak az unió mellett és ellen, de semmi előre haladás nem 

történt Németország és Ausztria problémáinak azonnali megoldására, ezért Berlinnek lépnie 

kellett.255 

Az ágazatközi értekezlet tehát nem tudta eldönteni, hogy aktív, vagy passzív politika 

folytatását javasolja a kabinetnek. A Foreign Office elemzői aggodalommal látták, hogy a 

bizonytalankodás a passzivitás irányában sodorja London cselekedeteit. Attól tartottak, hogy a 

kormány döntését nem az európai jövőt szem előtt tartó Külügyminisztérium, hanem a 

költségvetési szempontokat hangoztató Pénzügy Minisztérium és a Kereskedelmi 

Minisztérium fogja meghatározni. Loveday szerint ugyan a vámunió kétségkívül megzavarta 

a politikai légkört, de sokan helyeselték azt. A diplomata több ország, köztük Magyarország 

és Románia csatlakozását is valószínűsítette, és úgy gondolta, hogy Franciaország nem fog 

ádáz küzdelembe bonyolódni, amely Európát két részre szakítaná. Megállapította, hogy a 

helyzet kulcsa Anglia kezében van, amelynek döntését azonban félelme szerint a 

Kereskedelmi Minisztériumnak a legnagyobb kedvezményhez való dogmatikus ragaszkodása 

fogja meghatározni.256 

A passzív politika veszélyeire Sir Eric Drummond, a Népszövetség angol főtitkára 

figyelmeztette a Foreign Office-t. Arra is felhívta a figyelmet, hogy Anglia súlyos 

konfliktusba keveredhet Franciaországgal, ha nem módosít gyorsan gazdaságpolitikáján. 

„Őszintén, kicsit csalódott vagyok, mert nem tudtunk semmilyen konstruktív tervet elfogadni. 

Ellenezzük az osztrák–német ügyet. Ellenezzük az agrár országok megsegítését célzó francia 

tervet és azt is, amit Franciaország Ausztria támogatására javasolt. Ez nem teremt nagyon 

kellemes helyzetet számunkra, aminek eredményeként népszerűek leszünk. Sokan úgy fognak 

ránk tekinteni, mint akik az európai rekonstrukciót akadályozzák, Franciaország és 

                                                 
254 Sir H. Rumbold (Berlin) to Mr. A. Henderson (received May 7) Berlin, May 6. 1931. Documents on British 
Foreign Policy 1919–1939. Second Series Volume II. 1931. London His Majesty’s Stationery Office, 1947. No. 
33. 43–45, és Sir H. Rumbold (Berlin) to Mr. A. Henderson (received May 15) Berlin, May 6. 1931. Documents 
on British Foreign Policy 1919–1939. Second Series Volume II. 1931. London His Majesty’s Stationery Office, 
1947. No. 34. 45–47. 
255 Uo. 48. 
256 Robert W. D. Boyce: British Capitalism the Crossroads 1919–1932… i. m. 318. 



 93 

szövetségesei számára pedig, akik a németek malmára hajtják a vizet. Továbbá nem vagyok 

biztos abban, hogy bölcs dolog a legnagyobb kedvezményhez való maradéktalan 

ragaszkodásunk. Már elindult egy mozgalom, amely kifogásolja az ilyen klauzulát tartalmazó 

kereskedelmi szerződéseket és nagyon tartok attól, hogy a tárgyalások teljesen negatív 

kimenetele felerősíti ezt a mozgalmat, ami nagyon kellemetlen szituációt jelenthet.”257 

A követendő brit politikát a május 6-i kormányülés vitatta meg. A vita a Kereskedelmi 

Minisztérium álláspontjának teljes győzelmét hozta. Elleneztek a legnagyobb kedvezménnyel 

kapcsolatos bármilyen kompromisszumot, elutasították az ipari kartellre vonatkozó francia 

tervet, az Ausztriára vonatkozó elképzelést és Noel Baker javaslatát a brit vámtarifák 

ideiglenes befagyasztására. A kritikák áradatától megzavarodott Henderson ignorálta saját 

tervének gazdasági részeit. Védekezésül elmondta, hogy csupán a Genfben felmerülő 

javaslatokról akarta tájékoztatni a kabinetet. Utána elfelejtve, hogy a tájékoztatója a 

Népszövetségi Tanács ülése előtt megrendezésre kerülő Commission of Inquiry for European 

Union tanácskozása gazdasági programjaira vonatkozott, biztosította a kormányt, nem fog 

erősködni, hogy a Tanács bármilyen határozatot elfogadjon. Ha a Bizottság albizottság 

felállítását határozza el, konzultál Grahammal és a kabinettel. A kormány elégedett volt. 

Megkönnyebbülve a választás kötelezettségének megszűnésétől Hendersonnak diszkréciót 

garantált.258 

A dokumentumok jól mutatják, hogy a brit döntés-előkészítés során, ha a vámunió 

változatlan formában történő támogatása nem is jött komolyan számításba, egy azt 

helyettesítő, a német–osztrák igényeket legalább részben kielégítő rendszer létrehozása 

erőteljes megfontolás tárgya volt. Az európai politikai folyamatokat hosszabb távon vizsgáló, 

egyensúlyi politikát szorgalmazó Foreign Office szakértői támogattak volna egy ilyen 

tervezetet, azonban a közvetlen előnyöket és hátrányokat mérlegelő kincstár és Kereskedelmi 

Minisztérium minden olyan tervtől tartózkodott, amely áldozatot követelt volna a válság által 

sújtott brit költségvetéstől. 

A hivatalos angol álláspont ezért a franciáknak volt kedvező. A németek támogatása túl 

nagy károkat okozott volna angol–francia viszonylatban, és Londonban nem látták 

célszerűnek tovább gyengíteni Briand amúgy is meggyengült pozícióját. 
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A német–osztrák vámunió és Csehszlovákia 

 

Csehszlovákia álláspontja egy percig sem lehetett kétséges. Beneš csehszlovák 

külügyminiszter alig egy héttel a vámunió bejelentését követően, 1931. március 25-én fogadta 

Addison prágai angol követet. A lázas hangulatú beszélgetésen Beneš olyan gyorsan sorolta 

vámunió-ellenes érveit, hogy azt a követ alig tudta lejegyezni: Az egyezmény sérti a Saint 

Germain-i békét és az 1922. évi genfi jegyzőkönyvet, ellentétes a legnagyobb kedvezmény 

elvével. Gazdasági és politikai tekintetben is elfogadhatatlan, balkanizálja Közép-európát és 

sérti a nagyhatalmak érdekeit. Ő és országa nem fog tolerálni egy olyan gazdasági uniót, 

amely valójában a német hegemóniát jelenti, mert az Csehszlovákia végét jelentené. A 

vámunió egyenlő az Anschlussal, ezért Csehszlovákia még az árnyékát sem tudja elfogadni. 

Végül kijelentette, hogy a vámuniós tervezet közzétételének módja ugyancsak elfogadhatatlan 

országa számára.259 

Beneš ugyanakkor rendkívül bizakodóan nyilatkozott a vámunió meghiúsításával 

kapcsolatban. Magabiztosan várta Nagy-Britannia és Franciaország reakcióját, arról 

biztosította az angol követet, hogy Románia és Jugoszlávia teljes mértékben osztja 

Csehszlovákia álláspontját és nem kételkedett Olaszország elutasító állásfoglalásában sem.260 

Beneš harcos optimizmusa azonban megalapozatlan volt. Bukarestben és Belgrádban 

egyáltalán nem volt egyértelmű a vámunió elutasítása és a külön utas tárgyalásokon Róma is 

aktívnak mutatkozott. A Foreign Office ekkor még az információk begyűjtésének legelején 

tartott és nem alakította ki álláspontját. Csehszlovákia egyedüli partnere a vámunió 

megbuktatásában Franciaország lehetett, akinek reakciója az első pillanattól sem lehetett 

kétséges.261 

Beneš harciassága Addisonnak sem tetszett. Jelentésében megemlíti, hogy a helyzet 

kialakulásában nem kis szerepe van a Csehszlovákia által folytatott agresszív, nacionalista 

politikának. Ezért Prágának kell felelősséget vállalni, hiszen a nehézségek ismét rámutatnak 

arra a tényre, hogy a valamikori Osztrák–Magyar Monarchia részeinek esszenciálisan közös a 

gazdasági érdeke. Csehszlovákia dölyfös és provokatív viselkedése nem csupán 
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Magyarországon és Lengyelországban keltett ellenszenvet, de a jugoszláv követ is kifogásolta 

a két ország közötti kereskedelmi tárgyalásokon tanúsított cseh magatartást.262 Addison egy 

későbbi jelentésében beszámolt arról, hogy Bohumír Bradáč, csehszlovák mezőgazdasági 

miniszter a nyilvánosság előtt a következőkkel utasította el országa részvételét egy esetleges 

jugoszláv, román, lengyel vámszövetségben: „Van valami, ami elrettent minket attól, hogy ezt 

a lépést megtegyük. Ez pedig a csehszlovák nép magas kulturális szintje, amely nem 

összehasonlítható a jugoszláv, román, vagy lengyel színvonallal.” Bradáč szerint ezekkel az 

országokkal kötött megállapodás a cseh agrárium színvonalát lezüllesztette, tönkre tette 

volna.263 

Beneš idegességét a politikus közismert habitusa mellett az indokolta, hogy a vámunió 

megvalósulása a térség országai közül Csehszlovákiát érintette volna a legsúlyosabban. A 

több mint hárommilliós német kisebbség önmagában is súlyos belpolitikai tehertételt jelentett 

Benešnek,264 azonban egy osztrák-német vámközösség, és különösen az Anschluss esetén a 

Szudéta vidék lakossága még nagyobb bizonytalansági tényezővé válhatott volna. Az 

aggasztó demográfiai mutatók265 jelentőségét megsokszorozta az a tény, hogy a német és a 

zsidó tőke meghatározó szerepet játszott az ország iparában és bankrendszerében.266 A 

meghatározó ipari és banki körök egyáltalán nem ellenezték a vámuniót, sőt az ahhoz való 

csatlakozást is felvetették. Nyilvánvaló volt, hogy a csehszlovák ipar osztrák és német 

kapcsolódása nem csupán az etnikai közösség miatt volt fontos. Csehszlovákia gazdasági 

szempontból is többet remélhetett az osztrák-német megállapodástól, mintha egy hasonló 

formációban vesz részt a kisantant országokkal. 

A vámunióban való részvételre ösztönöztek a csehszlovák külkereskedelem adatai is. 

Csehszlovákia exportjának egyharmada – főleg az ipari termékek – irányult Ausztriába és 

Németországba, de ez fordítva is igaz volt: Csehszlovákia teljes importjának egyharmada 

ezekből az országokból érkezett. 1930-ban a teljes exportnak 17%-a Németországba és 14%-a 
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265 Csehszlovákia 14.75 millió lakosából csak 8.75 millió volt cseh és szlovák. 3.1 millió német, 0.75 millió 
magyar volt, míg a többi a rutén, zsidó, lengyel, román stb. etnikumhoz tartozott. Memorandum respecting the 
Proposed Austro-German Customs Union. H. Kershaw. Prague, 14. April. 1931. Doc. 46. British Documents on 
Foreign Affairs: Reports and papers from the Foreign Office Confidental Print, Part II. Series F, Volume 3. 
University Publications of America. 71. 
266 „Állítólag a bohémai nagyipar 60%-a a szudétanémet (German-Czech) kézben van”. Uo. 72. 
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Ausztriába irányult, míg a teljes behozatal 25,5%-a és 8%-a érkezett ezekből az országokból. 

Nyilvánvaló volt, hogy a Németország és Ausztria között létrejövő vámközösség súlyos 

helyzetbe hozta volna Csehszlovákiát, hiszen valószínűsíthető volt, hogy Németország a 

Csehszlovák kiviteli lehetőség nagy részét megszerzi, ami egyes számítások szerint 11–12%-

os export veszteséget okozhatott volna.267 

Csehszlovákiának a vámunióhoz való csatlakozását azonban Beneš határozottan 

visszautasította. A belpolitikai ok a több milliós német kisebbség volt, de a külügyminiszter 

attól is tartott, hogy ha a vámunió nem egyenlő gazdasági erők között jön létre, az erősebb 

gazdaság felszívja a gyengébbet. Külpolitikai tekintetben azt hangsúlyozta, hogy 

Csehszlovákia nem mehet szemben a francia politikával. Párizs pedig arra figyelmeztette a 

kisantant államokat, hogy ne foglalkozzanak a vámuniós projekttel, inkább egymás közötti 

szövetségekről folytassanak megbeszéléseket.268 

A kisantant országok gazdasági együttműködésének azonban nem volt sok realitása. 

Amint Addison kifejtette, egy esetleges lengyel csatlakozással 50 millió főre emelkedő szláv 

blokk elég izgalmas ahhoz, hogy egyes körökben beszéljenek róla, de a kölcsönös előnyöket 

jelentő megállapodásnak nem volt valószínűsége. „Ezek a teóriák számításon kívül hagyják 

azt az egyszerű tényt, hogy ezek az országok nem tudnak egymásnak semmit sem kínálni, és 

nincs lehetőségük másra, mint hogy úgy próbálják meg létezésüket biztosítani, hogy 

elvállalják egymás szennyesének kimosását. A nemzetközi kereskedelmet nem lehet 

természetes útjából politikai megfontolásokkal eltéríteni és Közép-Európában egy többé-

kevésbé szabad kereskedelmet csak természetes dolgok természetes kifejeződéseként lehetne 

megvalósítani, nem pedig nem létező érdekek kinyilvánításával. A kisantantot nem gazdasági, 

hanem közös politikai célkitűzésekre alapozták. Képtelenség egy politikai-katonai 

szövetségből egyszerre gazdasági egységbe, közösségbe alakulni fogható és valós gazdasági 

haszon nélkül” – fejezte be lesújtó véleményét a követ.269 Megjegyezzük, hogy amíg a brit 

diplomáciai karban nem volt ritka a kisantantot bíráló hangnem, Sir Joseph Addison prágai 

követnek a magyar revíziós igényekkel szimpatizáló nézetei figyelemre méltó kivételnek 

számítottak. Időről időre Csehszlovákiát nevezte a Németországgal, vagy Magyarországgal 

való bármilyen megállapodás fő akadályának. 1934-ben kijelentette: A közép-európai 

                                                 
267 Uo. 72. 
268 Sir H. Rumbold to A. Henderson. Berlin, 3. April 1931. Doc. 40. British Documents on Foreign Affairs: 
Reports and papers from the Foreign Office Confidental Print, Part II. Series F, Volume 3. University 
Publications of America. 65. 
269 Mr. Addison to A. Henderson. Prague, 14 April. 1931. Doc. 48. British Documents on Foreign Affairs: 
Reports and papers from the Foreign Office Confidental Print, Part II. Series F, Volume 3. University 
Publications of America. 79. 
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problémák rendezése nem lehetséges a területi újrarendezés nélkül és ennek meg kell előznie 

minden általános megbékélésre irányuló kísérletet.270  

Beneš 1931. április 23-án így beszélt a prágai parlament külügyi bizottsága előtt: „A 

vámuniónak mondott terv a politikai anschluss előkészítése. Az osztrák–német unió tervében 

a két állam megerősíti, hogy meg akarják őrizni, és teljességgel tiszteletben akarják tartani 

politikai függetlenségüket. Ennek ellenére ez a deklaráció semmit sem változtat azon a 

tényen, hogy komoly államférfinak nem lehetnek kétségei a vámunió politikai 

következményeit illetően: a gazdasági közösség létrehozása olyan erős politikai tényező, hogy 

a politikai egység kialakulását automatikusan maga után vonja.” Ennek megfelelően a 

csehszlovák külpolitika minden nemzetközi fórumon kifejezésre juttatta tiltakozását. 

 

Ausztria és a vámunió 

 

Ausztriának a vámunióval kapcsolatos lépéseit elsősorban az egyre súlyosabbá váló 

gazdasági válság határozta meg. Bécs 1918 előtt a Monarchiára méretezett iparral és 

bankhálózattal rendelkezett, élelmiszerszükségletét a Magyarországról származó olcsó 

agrárimporttal biztosította. A világháború utáni új rend Ausztriát rendkívül súlyosan érintette. 

Az ország gazdasága romokban hevert, a nemzeti jövedelem 1920-ban az utolsó békeév 70%-

át sem érte el, és 1927-re is csak alig haladta meg az 1913. évi értéket.271 Ipara 

megoldhatatlan értékesítési gondokkal küszködött, az országban élelmiszerhiány volt, a 

bankrendszer nem tudott a megváltozott körülményekhez alkalmazkodni. A 20-as évek rövid 

konjunktúrája nem volt elég ahhoz, hogy az ipari termelés meghaladja a háború előtti szintet. 

Nem volt véletlen, hogy az Egyesült Államokban kirobbant gazdasági válság Európában 

elsőként éppen a megroppant Ausztriában bontakozott ki. Az ipari termelés súlyosan 

visszaesett, a túlméretezett bankrendszer a csőd felé haladt, a munkanélküliek száma 200 

ezerről 557 ezerre nőtt. 

A kiút keresését tehát a katasztrofális gazdasági helyzet motiválta, a remélt megoldás – a 

Németországhoz való közeledés – azonban erőteljesen politikai színezetű volt, még akkor is, 

ha a vezetők folyamatosan azt hangoztatták, hogy a tárgyalások nem politikai, hanem 

gazdasági együttműködést céloznak.   

                                                 
270 Dr. Gábor Bátonyi: British Foreign policy and the problem of Hungarian revisionism in the 1930s 
http://www.ssees.ucl.ac.uk/confhung/batonyi.pdf  
271 Barry Eichengreen: The British Economy Between the Wars, University of California, Berkeley, Revised, 
April 2002. 49. 
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Curtius német külügyminiszter 1930. március 3-i bécsi látogatását követően vendéglátója 

Dr. Schober külügyminiszter és alkancellár kijelentette: Németország bevonása nélkül nem 

érhető el változás a dél-kelet európai gazdasági fejlődésben, mert Ausztria és Csehszlovákia 

egyedül képtelen befogadni a térségben megtermelt agrártöbbletet. Schober fontosnak tartotta 

a regionális megállapodásokat, de leszögezte, hogy Ausztria nem szándékozik semmilyen 

politikai-gazdasági kombinációban részt venni, amelyben Németország nem szerepel. Az 

osztrák alkancellár hangsúlyozta, hogy a két ország kapcsolatát felesleges politikai 

megegyezésként értékelni, és hozzátette: német kollégájának látogatása „nem zavarja a 

becsületes emberek álmát”.272  

A politikus azonban tisztában volt azzal, hogy a javaslat bejelentése vihart okoz a 

nemzetközi politikában. Ezért külön hangsúlyt helyezett arra, hogy a német–osztrák vámunió 

tervezetét ismertető osztrák memorandum az egyezmény gazdasági jellegét emelje ki, 

hangsúlyozva, hogy bevezetése abszolút harmóniában van a hasonló európai folyamtokkal, 

nyitott más országok felé, nem az anschluss előkészítése és nem sérti a békeszerződést.273 A 

nemzetközi felháborodást tapasztalva később kijelentette, hogy nem emelnek kifogást az 

ellen, hogy az 1922. évi genfi jegyzőkönyv aláírói tanulmányozzák a megállapodást, azonban 

annak politikai szempontú vizsgálatát, tekintve annak gazdasági jellegét, feleslegesnek 

tartotta.274 A vámuniós tervezetet leghevesebben kritizáló francia kormány ennek ellenére a 

tervezetet Németország keleti terjeszkedéseként és fait accompliként értékelte. Schober 

válaszul március 30-án misszióvezetői értekezletet tartott, ahol nem véletlenül franciául 

ismertette az osztrák kormány álláspontját. Elmondta, hogy az Ausztria és Németország 

között folyó kétoldalú kereskedelmi tárgyalások nem hozták meg a kívánt eredményt, ezért a 

külügyminiszterek vámuniós javaslatot terjesztettek elő. Az angol jóindulat megnyerése 

céljából hangsúlyozta, hogy a tervezet kompatibilis a legnagyobb kedvezmény elvével. 

Javaslatukat ismertették az érintett országok kormányaival. Schober ismételten kiemelte: nem 

vámuniós szerződésről, csupán a tárgyalások megindításának bejelentéséről volt szó, ezért 

nem érti, hogyan lehet fait accompliról beszélni.275 

                                                 
272 Sir E. Phipps to Mr. A Henderson. Vienna, 3 March. 1931. Doc. 27. doc. British Documents on Foreign 
Affairs: Reports and papers from the Foreign Office Confidental Print, Part II. Series F, Volume 3. University 
Publications of America. 46. 
273 Note by Sir R. Vansittart. London, 21 March. 1931. Doc. 28. doc. British Documents on Foreign Affairs: 
Reports and papers from the Foreign Office Confidental Print, Part II. Series F, Volume 3. University 
Publications of America. 47.o. valamint Documents communicated by the Austrian Minister (Inclosure in Doc. 
28.)  London, 21 March. 1931. Doc. 29. Uo. 48.   
274 Sir E. Phipps  to Lord Tyrell (Paris) Vienna, 25 March. 1931. Documents on British Foreign Policy 1919–
1939. Second Series Volume II. 1931. London His Majesty’s Stationery Office, 1947. No. 9. 15. 
275 Sir E. Phipps (Vienna) to Mr. A. Henderson, Vienna, March 30. 1931. Documents on British Foreign Policy 
1919–1939. Second Series Volume II. 1931. London His Majesty’s Stationery Office, 1947. No. 21. 27. 
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A követi jelentésekből azonban kiderül, hogy az osztrák–német közeledés gazdasági 

alapjai vitatottak voltak és abban jelentős szerepet játszhattak a politikai tényezők. Sir Eric 

Phipps bécsi angol követ részletesen tájékozódott az osztrák üzleti körök vámunióval 

kapcsolatos álláspontjáról és arról több alkalommal készített jelentést a Foreign Office 

vezetőinek. Elemzéseiben kitért arra is, hogy az angol kereskedelmi szempontokat milyen 

módon befolyásolja a tervezett vámunió, és az osztrák pártok miként viszonyulnak a 

tervezethez. 

Phipps másokhoz hasonlóan felhívta a figyelmet arra, hogy a vámuniónak nevezett 

egyezmény valójában vámpreferenciák rendszere. A legnagyobb kedvezmény elvéhez 

ragaszkodva Anglia nyilvánvalóan elutasított volna minden preferenciális rendszert, ezért 

Curtius és Schober a tervezet vámuniós jellegét hangsúlyozta.276 Ausztriának ugyanakkor 

kockázatos lett volna korlátozás nélküli vámszövetséget létesíteni Németországgal, hiszen 

annak hatásaként az olcsóbb német ipari termékek elözönlötték volna az osztrák piacot és 

tönkretették volna Ausztria válságban lévő iparát. Schober ezért találta ki a „köztes vámok” 

bonyolult rendszerét, amelytől a preferált ágazatok megvédését remélte.277 

A köztes vámok kérdése központi szerepet játszott. A sajtó azt állította ugyan, hogy a 

válságban lévő gazdaság olyan rossz állapotban van és a helyzet javulásának esélyei annyira 

gyengék, hogy az üzleti világ bármilyen határozott lépést üdvözöl, az osztrák ipari körök 

jelentős fenntartásokkal fogadták a vámuniós tervezetet. Értésre adták, hogy állásfoglalásuk 

attól függ, hogy a köztes vámok milyen védelmet nyújtanak az Ausztriába irányuló német 

árukkal szemben. 

Az osztrák vállalkozói körökben egyetértés volt arról, hogy a vámunió hosszabb távon 

kedvezően hat Ausztria gazdaságára, mert a bajok forrását még mindig a hazai piac számára 

túlméretezett feldolgozó iparban látták. Ugyanakkor abban is nézetazonosság volt, hogy az 

ágazatok legtöbbje nem elég erős ahhoz, hogy felvegye a versenyt az olcsóbban termelő 

német gyárakkal, ezért több iparág még azelőtt tönkre menne, mielőtt profitálhatna az ország 

                                                 
276 A vámuniós tervezet jegyzőkönyvét Curtius német külügyminiszter személyesen adta át Sir Horace Rumbold 
angol követnek. Hangsúlyozta, hogy a vámunió nem ütközik nemzetközi szerződésekbe, és kiemelte, hogy az 
gyakorlatilag szabad kereskedelmet eredményez Ausztria, Németország és bármelyik csatlakozó ország között. 
A német külügyminiszter tisztában volt azzal, hogy Anglia jóváhagyásának két alapvető feltételéről van szó, 
ezért helyezett kiemelt hangsúlyt ezekre a kérdésekre. Sir H. Rumbold (Berlin) to Mr. A. Henderson. Berlin, 23 
March. 1931. Documents on British Foreign Policy 1919–1939. Second Series Volume II. 1931. London His 
Majesty’s Stationery Office, 1947. No.4. 11. 
277 Sir E. Phipps to Mr. A Henderson. Vienna, 25 March. 1931. Doc. 32. doc. British Documents on Foreign 
Affairs: Reports and papers from the Foreign Office Confidental Print, Part II. Series F, Volume 3. University 
Publications of America. 53. 
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feltételeinek hosszú távú javulásából. Ezért a védelmet nyújtó köztes vámrendszer nélkül a 

vámunió megvalósulása inkább hátrányokat, mint előnyöket jelentett volna.  

A vaskohászat és a gépgyártás vállalatai problematikusnak tartották a vámuniót. Nem 

csupán kisebb hatékonysági mutatóik miatt nem tudták felvenni a versenyt a német 

üzemekkel, de hátrányban voltak a nyersanyag beszerzés területén is, mert szenet csak 

Stájerországból, vagy a távoli csehszlovákiai illetve Rajna-vidéki bányákból tudtak szállítani, 

ami jelentősen emelte a költségeket. Mindez ahhoz vezetett, hogy az osztrák vasipari 

termékek előállítási ára közel kétszerese volt a németországinak, ami egy vámunió esetén az 

osztrák vaskohászat gyors felszámolását eredményezte volna. 

A vaskohászat nehézségei a gépgyártást is sújtották, de az ágazat helyzetét javították a 

jelentős állami és tartományi vásárlások. Az ígéret, mely szerint a mozdonyokat, vasúti 

vagonokat, teherautókat és egyéb közcélú berendezéseket az állam és a települések a vámunió 

után is osztrák cégektől rendelik meg némi bizakodásra adott okot. Azt is valószínűsítették, 

hogy ha a vámuniót követően egy politikai unió jönne létre, a „nagy” Németországban a 

jelenlegi bajorországihoz hasonlóan továbbra is működne ausztriai területen mozdony, illetve 

folyami hajógyár. 

A vegyipari gyártók helyzete egyértelmű volt. A német árukkal való versenyt csak a hazai 

termékeket védő köztes vámokkal vehették fel. Hasonlóan gondolkoztak a textilipari 

vállalatok, amelyek az olcsóbb ausztriai bérek ellenére a nyersanyagok és a termékek 

területén egyaránt tapasztalható magasabb szállítási költség miatt drágábban termeltek, mint 

németországi vetélytársaik. Egyedül a gyapjú ágazat remélte, hogy a német piac megnyitása 

lehetővé teszi számára a szakosodást, amivel racionalizálni tudja termelését. Bonyolította 

azonban a kérdést, hogy az osztrák gyáraknak jelentős csehszlovákiai érdekeltségeik voltak, 

ami felvetette Csehszlovákia mielőbbi csatlakozását az osztrák-német vámszövetséghez. Erre 

azonban nem csupán a csehszlovák külügyminiszter harcias nyilatkozatai miatt nem láttak 

esélyt. Az osztrák gazdasági és politikai körökben általános volt az a vélemény, hogy a csehek 

annyira soviniszták, hogy inkább éheznek, mint feladják önállóságukat és ifjú nemzetállamuk 

szuverenitását. 

Védelmet követelt a bőripar, a bőráru-gyártás és a söripar is. Az előbbi csak a kis 

mennyiségben termelt luxuscikkek piacának megőrzésében bízhatott, az utóbbi esetében 

különösen a német határhoz közeli sörfőzdék tartottak a vámhatárok eltörlésétől. 

Ausztriában csupán néhány iparág remélhette, hogy a vámunióval képes lesz kihasználni a 

német piac megnyitásával járó előnyöket. Bizakodó volt a saját nyersanyaggal és energiával 

dolgozó papíripar és jelentős piacbővülést remélt az uniót követően a fakitermelési ágazat is. 
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Az utóbbi exportjának növelését akadályozhatta a német piacon megjelent nagy mennyiségű 

olcsó orosz fa, ezért ők a vámunió egész területére vonatkozó importvám bevezetését 

szorgalmazták. Fellendülést remélt az osztrák konfekció ipar is. Első sorban a bécsi 

divatcikkeket gyártó vállalatok bíztak abban, hogy jelentős nyereséget könyvelhetnek el a 

német piac megnyílásából. A másik oldalról nyilvánvaló volt, hogy az osztrák 

tömegcikktermelés segítség nélkül nem lesz képes helytállni és egyre inkább lemarad. Ezért 

itt is a köztes vámok bevezetését követelték, azok mértékét illetően pedig a jelenlegi szintet 

kívánták alkalmazni. 

Az agrárszektor – különösen az export felesleggel rendelkező ágazatok, mint a tej és 

marha ágazat – a német piacokra való betörés reményében támogatta a vámunió ötletét. Nem 

volt ilyen egyértelmű a helyzet azon áruk esetében, amelyeknél az olcsóbb német termékek 

versenyétől tartottak. A sertés- és rozstermelők vámvédelmet kértek és a köztes vámok 

felállítását igényelte a németnél drágábban termelő cukoripar is.  

Az osztrák bankszektort az iparhoz hasonlóan igen súlyosan érintette az első világháborút 

követő gazdasági átrendeződés. Amíg azonban az ipari vállalatok megpróbáltak 

alkalmazkodni az új feltételekhez, csökkentették, racionalizálták termelésüket a bankszféra 

csökönyösen ragaszkodott az 1918 előtti működéshez. Az üzletmeneten nem változtattak, és 

jelentős mennyiségű magas kockázatú hiteleket helyeztek ki a Monarchia utódállamaiba. Az 

ipari terület vámunióval kapcsolatos fenntartásait a bankok is átvették, hiszen ezek szinte 

kivétel nélkül nagy adósságot halmoztak fel a bankok felé. Jelentősek voltak a bécsi bankok 

csehszlovákiai kihelyezései is, amik a vámunió megvalósulása esetén veszélybe kerülhettek. 

Az egyedüli reményt Csehszlovákia csatlakozása jelenthette, amelynek azonban a fentebb 

bemutatottak alapján nem volt esélye. Mindezek mellett kevésnek bizonyult az a lehetőség, 

amelyet a német vállalatoknak adható hitel lehetősége nyújtott volna, így az osztrák 

bankszféra nem lelkesedett a vámunióért. 

A kereskedelmi ágazat jelentős előnyöket remélhetett a vámuniótól. Általános volt az a 

vélemény, hogy Németország dél-kelet európai kereskedelme Bécsen keresztül bonyolódik, és 

az osztrák kereskedők jogosan gondolták, hogy előbb-utóbb ők bonyolíthatják le a német áruk 

balkáni közvetítését. A reményt keltő jövő helyett azonban a kereskedelemnek is a 

kiábrándító jelennel kellett szembesülni. A köztes vámokra vonatkozó tárgyalások több 

hónapig eltarthatnak, és közben senki sem indít új üzletet, vásárol gépeket, növel készletet. 

Persze akadtak ügyeskedők, akik a hírek hallatán azonnal Németországba utaztak új üzleteket 

kötni, azonban ezek a jól értesült „hamarik” Bécsben inkább nevetség tárgyává lettek. 
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A bécsi zsidó körök, akik meghatározó befolyással rendelkeztek az üzleti életben, 

tartózkodóak és szkeptikusak voltak a vámunióval kapcsolatosan, sokan a szövetség 

megvalósíthatóságát is kétségbe vonták. Magánbeszélgetéseken az is elhangzott, hogy Dr. 

Curtius és Dr. Schober valóságos célja a nagyhatalmak, különösen Franciaország 

megzsarolása volt. Németország az unióért cserében megkövetelné a jóvátétel csökkentését, 

Ausztria pedig az elállásért kölcsönének második részletének azonnali folyósítását kérné.  

Eric Phipps a vámuniónak az angol–német és az angol–osztrák kereskedelemre vonatkozó 

hatását elemezve megállapította, hogy Anglia jelentős hátrányt szenved, ha Ausztria 

vámmentesen, vagy nagyon alacsony vámtétellel jelentős mennyiségű német árut importál. A 

német kereskedelem a nyelvi azonosságból, a helyismeretből fakadóan amúgy is kedvezőbb 

helyzetben van, és ha ezt az előnyt egy jelentős mérvű vámpreferencia is fokozza, a brit áruk 

exportja nagymértékben csökkenhet és a luxus-árukra korlátozódva elérheti a jelentéktelen 

szintet. A követ hangsúlyozta, hogy az Ausztriával való kereskedelem csökkenése közvetve 

negatív hatással lehet Angliának a Monarchia utódállamaival és a Balkánnal folytatott 

kereskedelemére is, mert ezek az országok hagyományosan Bécsen keresztül vásárolnak, és 

ott szereznek tudomást a nyugat-európai árukról. A vámunióval tehát Németország nem 

csupán Ausztriában szerez fontos pozíciókat, hanem a dél-kelet európai térségben is, ami 

miatt Angliának alapvető érdeke az Ausztriával folytatott kereskedelem szinten tartása. 

A vámunió politikai vonatkozását illetően, az angol követ arról számolt be, hogy az 

osztrák pártok sokkal nyitottabbak a németekkel kötendő szövetségre, mint az üzleti körök. A 

keresztény demokraták Seipel féle irányzata ugyan a Habsburg restauráció híve, de a párton 

belül is sokan vannak, akik szerint Ausztria felemelkedése nem képzelhető el a 

Németországgal kötött vámunió nélkül. Az ellenzékben lévő Szociáldemokrata Párt többször 

kijelentette, hogy programjában szerepel az Anschluss, ezért minden olyan lépést üdvözöl, 

amely ebbe az irányba mutat. A kisebb pártok részéről sem várható ellenzés: a pángermán 

Nagynémet Néppárt a Németországhoz való minden közeledést lelkesedéssel fogadott, az 

agrárius Lendbund is az Anschluss támogatójaként nem emelt kifogást. 

A parlamentben csekély szerepet játszó szélsőségesen nacionalista Heimwehr blokk 

szintén a Németországhoz való közeledést szorgalmazta, így várható volt, hogy a vámuniót is 

támogatja. A követ összegzően megállapította: az osztrák politikai élet túlnyomó többsége 

kedvezően fogadja a vámunió ötletét. „Ez azonban politikai vélemény, és nem a zsidó 
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pénzemberek álláspontja, ami valószínűleg hosszú távon érvényesülni fog” – fejezte be 

Phipps nem titkolt szkepszissel elemzését.278 

Ausztria kétségeit természetesen jól látta a vámuniót hevesen ellenző Franciaország is, 

ezért taktikájában fontos szerepet kapott, hogy Bécset, mint a leggyengébb láncszemet 

eltérítse a megállapodástól. Briand már Henderson brit külügyminiszterrel, Lord Tyrrell 

követtel és más angol külügyi vezetőkkel tartott március 26-i párizsi tárgyalásán kifejtette, 

hogy Ausztriát elbizonytalanodni látja. A bécsi francia követ jelentése alapján úgy gondolja, 

hogy „Mr. Schober aggódik az új osztrák politika fogadtatása miatt és úgy tűnik, hogy 

Ausztria örülne, ha kiutat találna.”279  

Ennek jegyében a Párizs által hamarjában elkészített „ellenterv” elsősorban Ausztriának 

kívánt előnyöket biztosítani és keveset foglalkozott Németországgal. A terv, amelyet 

korábban már részletesen ismertettünk, abból a – hibás – feltételezésből indult ki, hogy a 

német-osztrák vámunió terve Ausztriától származik, és tulajdonképpeni célja, hogy 

Ausztriának, és ne Németországnak hozzon hasznot.280 Ezért Párizs indítványozta, hogy 

minden védővámmal rendelkező európai ország adjon speciális preferenciát az osztrák ipari 

termékekre. A mennyiségeket minden ország előre rögzíti, az ezen felüli mennyiségek az 

eredeti tarifával működnének. Ausztriát nem kérnék hasonló preferenciákra, de az aktuális 

vámtételeken nem változtathatna. A legnagyobb kedvezményt élvező országokat a különleges 

helyzetre való tekintettel arra kérte Párizs, hogy mondjon le erről a jogáról az osztrák áruk 

esetében.281 

A német–osztrák vámunió kapcsán ki kell térnünk az európai pénzügyi-gazdasági életet 

intenzíven foglalkoztató eseményre. Az osztrák kormány 1931. május 12-én közleményt adott 

ki, amelyben ismertette, hogy az egyik legnagyobb osztrák bank a Creditanstalt 

nehézségekkel küzd. A diplomatikus megfogalmazás mindenki számára világossá tette, hogy 

                                                 
278 Sir E. Phipps to Mr. A Henderson. Vienna, 25 March. 1931. Doc. 32. doc. 53–56, valamint Sir E. Phipps to 
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Volume 3. University Publications of America. Doc. 53. 95.  
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valójában bankcsődről van szó, amely súlyosan veszélyezteti Ausztria pénzügyi és gazdasági 

életét, és a válságnak hosszabb távon nemzetközi hatásai is lehetnek. 

A Creditanstalt csődjével kapcsolatban felvetődött, hogy az összefüggésben volt a német–

osztrák vámuniós tervezet francia meghiúsításának szándékával. Az elmélet szerint Párizs 

heves ellenzése a nemzetközi pénzügyi körök – elsősorban a francia bankok – 

bizalmatlansága gyors tőkekivonással járt. A lépés a pénzügyileg egyébként is gyengélkedő 

alpesi országot súlyos financiális válságba döntötte, likviditási problémákhoz és ezen 

keresztül bankcsődhöz vezetett.282  

A levéltári források alapján nem bizonyítható, hogy a Creditanstalt csődje és a német–

osztrák vámunió között szoros kapcsolat lenne. A bécsi angol követ részletesen beszámolt a 

bank összeomlásáról és a szanálást célzó kormányzati lépésekről. Kiemeli, hogy a szövetségi 

pénzügyminiszter, Otto Ender állítása szerint a megbízhatóságáról és korrekt ügyviteléről 

híres bank válságát a veszteségek, és nem likviditási problémák okozták. A bank mintegy 125 

millió schillinges tőkével és 40 milliós tartalékkal, tehát összesen 165 milliós pénzügyi 

háttérrel rendelkezett. 1930-ban és 1931-ben mintegy 140 milliós veszteséget szenvedett. 

Ebből 60 millió schilling a Boden – Creditanstalt szanálásából keletkezett,283 a fennmaradó 

rész elsősorban a válság miatti tőzsdei árzuhanásból, másrészt a rossz kölcsön kihelyezések 

leírásából fakadt.284 

A kormány szanálási tervében 160 millió schillinggel kívánta feltőkésíteni a csődbe ment 

bankot. Ebből 100 milliót a kormány vállalt, amelyet 3 év alatt kincstári 

kötvénykibocsájtással juttatott a pénzintézetnek. A fennmaradó 60 millió schilling kifizetését 

a Nemzeti Bank és a Vienna Rotschild Bank egyenlő arányban vállalta. A kormányzati 

tranzakciót a parlamentnek kellett jóváhagyni, azonban ahhoz az ellenzéki szociáldemokraták 

is hozzájárultak, mert a pénz elsősorban a kötvényeseket és nem az adófizetőket terhelte. 

A bank részvényeinek egyharmadát a Vienna Rotschild Bank birtokolta, de számos 

külföldi befektető és pénzintézet is a tulajdonosok között volt. Az angol bankok és befektetők 

(Bank of England, Anglo-Austrian Bank, Prudential Insurence Company, London) 450.000 
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részvényt, az összes papír több mint 1/3-át birtokolták. Jelentős volt az Egyesült Államok 

befektetőinek érdekeltsége is, de francia és német részvénytulajdonosoknak is fontos volt a 

bank megmentése. 

A csőd belföldi és nemzetközi hatásait illetően Eric Phipps kiemelte, hogy várható, hogy 

bankfúziók sorozata kezdődik és egy sor fontos, de kisebb bank megszűnik. A folyamat 

eredményeként a Creditanstalt mellett – amely az osztrák gazdaság 60%-át ellenőrizte volna –

, csak két másik bank, a Wiener Bankverein és a Niederösterreichische Escompte-Gesellschaft 

maradt volna a piacon. Ez akkor is visszafogta a gazdaságot, ha a Creditanstalt szanálása 

gyorsan és zökkenőmentesen megtörténik, mert a vállalkozásoknak a válság miatt már nem 

csupán működő tőkére, hanem hosszú lejáratú hitelekre is szüksége volt. 

A bankválság nemzetközi hatásai is jelentősek voltak, mert külföldön úgy gondolhatták, 

hogy ha a legnagyobb és legmegbízhatóbb osztrák bank csődbe ment, akkor Ausztriában 

semmi sem biztos. A rövid lejáratú kölcsöneiket a londoni, párizsi, amszterdami és New 

York-i bankok visszavonhatták, ami az osztrák gazdasági élet összeomlását eredményezte 

volna. A válság különösen sújtotta az Osztrák–Magyar Monarchia utódállamait, mert a 

Creditanstaltnak ezekben jelentős érdekeltségei voltak. 

A Creditanstalt csődje és a kormányzati pénzekkel megvalósított szanálás meglehetősen 

furcsa szituációt eredményezett. Ezzel ugyanis a kormány az egyik legnagyobb 

részvénytulajdonos lett. Így gazdasági szereplőként jelent meg az a két parlamenti párt, amely 

nem titkoltan antiszemita volt. Az osztrák pénzügyi világ egésze, valamint a kereskedelem és 

az ipar nagy része azonban továbbra is zsidó kézben maradt, ami a politikai és gazdasági elit 

folyamatos súrlódásához vezetett.285 

Az angol követ elemzése tehát nem erősítette meg a feltételezést, hogy a Creditanstalt 

csődjét Párizs idézte volna elő. Az okokat sokkal inkább a gazdasági válság által indukált 

kedvezőtlen folyamatokban kereshetjük, amelyek az európai országok közül Ausztriában és 

Németországban hatottak a legerősebben. A német–osztrák vámuniós tervezet meghiúsítása 

és az integrációs kísérletek kudarca azonban hozzájárult a térség elhúzódó válságához és 

instabilitásához, amely hosszabb távon a szélsőséges politikai erők megerősödését és 

kormányra kerülését eredményezte.   
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Lengyelország, Jugoszlávia, Románia és a német–osztrák vámunió 

 

Lengyelországot érzékenyen érintette a vámuniós terv bejelentése. Varsóban elsősorban a 

tervezet gazdasági hatásait vizsgálták s megállapították, hogy a Lengyelország számára 

pozitív szaldót mutató, Ausztriába irányuló lengyel exportot kedvezőtlenül érinti a bejelentett 

vámközösség. A lengyel–osztrák kereskedelem mérlege 1926-tól minden évben mintegy 

100M złoty aktívummal zárult. A fő kiviteli cikkek mezőgazdasági termékek voltak. 1930-

ban 31M złotyt tett ki a hús, 20M złotyt a tojás és 69M złotyt a sertés ausztriai exportja, de a 

szénkivitel is jelentős volt 58M złotys forgalmával. (Az egyéb árucikkek kivitele összesen 

49M złoty volt.) Nyilvánvalónak tűnt, hogy a vámunió során ezeket a terményeket Ausztria 

kedvezőbben tudja majd Németországtól megvásárolni.286 

Varsó ennek ellenére meglehetősen tartózkodó álláspontra helyezkedett. A 

külügyminisztériumban hangsúlyozták, hogy a kormány még nem alakította ki álláspontját, és 

Lengyelország nem tartozott az 1922. évi genfi jegyzőkönyv aláírói közé. Mindazonáltal 

bekérették a külügyminisztériumba az osztrák követet és kifogásoltak, hogy a két ország 

közötti barátságos politikai és gazdasági kapcsolat ellenére Bécs ebben a különlegesen fontos 

kérdésben előzetesen egyetlen figyelmeztető jelzést sem adott.  

A vámunió politikai hatásaival kapcsolatban Varsó még visszafogottabb volt. A kormány 

nem nyilatkozott az ügy politikai vetületéről. A sajtóban megjelent vélemények szerint a 

vámunió első lépés volt egy politikai unió felé, azonban ezt lengyel szempontból kevésbé 

tartották veszélyesnek, mint a határok megváltoztatására irányuló német ambíciókat. 

Hangsúlyozták, hogy ezzel Németország a nyugati hatalmakkal kerül összetűzésbe, és ezt 

nekik kell megoldani. 

Az iratok azt is kiemelték, hogy a vámunió elsősorban Csehszlovákia érdekeit sérti, 

amelyik eddig nem mutatkozott jó szomszédnak, és amelyik most választás elé került: vagy a 

német gazdasági rendszerhez közeledik, vagy szorosabb kapcsolatot keres Lengyelországgal. 

A mérsékelt lengyel álláspont meglepetés lehetett Franciaország számára, amely 

elsősorban a németellenességre épülő francia–lengyel érdekközösségre alapozta politikáját. A 

lengyel rezerváltság hátterében a Csehszlovákiával meglévő területi konfliktus állt, mert 

                                                 
286 Sir W. Erskine to A. Henderson. Warsaw, April 1. 1931 Memorandum on the projected German–Austrian 
Customs Union (Inclosure in Doc. 34,) Doc.  35. British Documents on Foreign Affairs: Reports and papers from 
the Foreign Office Confidental Print, Part II. Series F, Volume 3. University Publications of America. 59. 



 107 

Lengyelország világosan látta, hogy a németek Duna-völgyi terjeszkedése, amely elsősorban 

Csehszlovákiát érinti, számára nem jelent közvetlen veszélyt. 287 

Jugoszlávia az I. világháború után létrehozott francia békerendszer feltétlen híve és 

elkötelezett védelmezője volt, hiszen állami létét az új rendnek köszönhette. A gazdasági 

válság rendkívül súlyosan érintette I. Sándor király országát, ami politikai elkötelezettségét 

ugyan nem kezdte ki, de gazdasági tekintetben útkeresésre ösztönözte. A megroppant 

jugoszláv gazdaságnak első sorban tőkére és piacokra volt szüksége és ezt a francia szövetségi 

rendszer országai nem tudták biztosítani. Természetes volt, hogy Belgrád a jugoszláv 

gazdaság legfontosabb partnerei, beszállítói és elsődleges piacai felé fordult. A Jugoszláv 

export 28%-a Olaszországba, 12%-a Németországba irányul, míg az import esetében 11% 

érkezett Olaszországból, 18% Németországból. A teljes külkereskedelem egyharmada ezzel a 

két országgal realizálódott, ami ugyan nem kérdőjelezhette meg Belgrád és Párizs 

szövetségét, de a Berlin és Róma felé való nyitásra ösztönözte a délszláv állam politikai 

elitjét.288 

A Németország és Jugoszlávia közötti kapcsolatok erősödését már az év elejétől számos 

példa jelezte. Februárban megalakult Németország barátainak társasága és március 29-én 

Belgrádban megnyílt a modern német-osztrák festészet kiemelkedő alkotói, Kandinsky, Klee, 

Otto Dix, Kokoschka képeinek kiállítása. A jugoszláv kormány intézkedett a német 

közösségek helyzetének javítására. A gazdaság területén 1931 januárjában a jugoszláv–német 

kormánytárgyalások kezdődtek a preferenciális vámrendszer létrehozására, hogy a jugoszláv 

kormány piacot találjon Németországban gabonaexportja számára.289 

Jugoszlávia már a vámunió bejelentését megelőzően sürgette, hogy a Duna-völgyi agrár 

országok gabonafeleslegének elhelyezése érdekében történjenek hatékony lépések. 

Marinkovics szerb külügyminiszter a Commission of Inquiry for European Union (a 

Népszövetség Európai Uniós Vizsgáló Bizottsága) 1931. januári ülésén rendkívül határozott, 

sőt harcias volt. Felszólalásában kifejtette, hogy az európai agrár országok csak akkor tudnák 

a nagy tengerentúli termelőkkel, Kanadával és Argentínával szembeni vámsorompójukat 

eltűntetni, „ha feláldoznák lakosságuk négyötöd részét!” Számára Henderson 

szabadkereskedelmi paradicsoma éppen annyira vonzó, mint a Szovjetunió ötéves terve, 
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„azzal a különbséggel, hogy az utóbbi esetén nem lelőni kell a lakosságot, hanem 

kiéheztetni.” Csak olyan megoldás jöhet szóba – mondta a külügyminiszter – amely lehetővé 

teszi, hogy az agrár országok megszabaduljanak gabonafeleslegüktől, és újra egyenlőséget 

eredményez Európa ipari- és agrárrésze között. A legnagyobb kedvezményhez való 

ragaszkodást azonban el kell tüntetni, mert az európai fogyasztás 10%-át kitevő 

gabonafelesleg mennyisége bőven elegendő ahhoz, hogy kiváltsa az Új Világ reklamációját. 

Ameddig nem történik változás, az agrár országok autarkiára kényszerülnek és bezárják 

piacaikat a nyugati iparcikkek előtt. Marinkovics kijelentette: az Európán kívüli országok nem 

hajlandók segíteni, tehát Európának kell saját magán segítenie. Ezért helyesli a kétoldalú 

tárgyalásokat, de a legnagyobb kedvezmény elvetésével.290 

A vámunióval kapcsolatos jugoszláv álláspontot Marinkovics külügyminiszter ismertette 

Neville Henderson belgrádi angol követtel. Kormánya felismerte az alakuló osztrák–német 

blokk veszélyét, amely a háború előtti szituációt idézte fel. Ugyanakkor képes volt megfelelő 

hidegvérrel és nyugalommal szemlélni az eseményeket, hiszen semmi más nem történt, csak 

az, amit a szerbek már 130 éve folyamatosan hangoztatnak. A békeszerződések miatti 

elégedetlenségében Németország, feltörekvő és erős hatalomként ismét nagyobb helyet 

követel aktivitásához, és ezzel Európa bomlasztó erejévé válik. Bármennyire is 

helyteleníthető a vámuniós tervezet – folytatta Marinkovics – régóta nyilvánvaló, hogy az 

osztrák–német anschluss erőszakkal nem akadályozható meg. 

A külügyminiszter álláspontja szerint ezért a kialakult helyzetben nem erőszakos 

ellenlépésekkel, hanem egy alternatív gazdasági blokk létrehozásával kellene semlegesíteni a 

vámuniót. Ennek legjobb formája egy lengyel, magyar, csehszlovák, román, jugoszláv és 

olasz együttműködés lenne, amely hangsúlyozottan gazdasági területre korlátozódott volna. 

Az európai politikai szövetségi rendszerek már kialakultak, az egyik oldalon a franciák álltak 

a kisantant országaival és Lengyelországgal, a másik oldalon pedig Németország és a vesztes 

országok, míg Olaszország a zavarosban halászva hol az egyik, hol a másik oldalra állt. A 

javasolt gazdasági blokknak éppen az lett volna az előnye, hogy mindkét csoport országai 

részesei lettek volna, így apolitikus jellegéből fakadóan képes lett volna a gazdasági 

problémákra összpontosítani. A fentieket már egyeztette is a magyar külügyminiszterrel – 

                                                 
290 Robert W. D. Boyce: British Capitalism the Crossroads 1919–1932. 307. 



 109 

fejezte be eszmefuttatását Marinkovics.291 Henderson a jelentéshez hozzáfűzte: Marinkovics 

elképzelései elvileg elfogadhatatlannak tűnnek és a gyakorlatban is megvalósíthatatlanok.292 

A jugoszláv külügyminiszter az 1931. május 1-én a romániai Sinaia-ban rendezett 

kisantant konferencián sem tudta elfogadtatni nagyszabású gazdasági föderációs javaslatát. Be 

kellett látnia, hogy ilyen kiterjedt együttműködés megvalósíthatatlan. Továbbra is kitartott 

azonban az olasz orientáció mellett, amelyet a közelgő genfi népszövetségi ülésen kívánt 

Grandival megvitatni.293  

Belgrád vámunióval kapcsolatos bizonytalankodására az európai sajtó is felfigyelt. 

Megállapították, hogy Jugoszlávia politikai tekintetben Franciaországhoz, gazdasági 

tekintetben Németországhoz kötődik, ezért Párizs rosszallása ellenére nem utasítja el 

egyértelműen a vámuniót. Jugoszlávia hezitálását jól mutatta, hogy ugyanabban az 

időpontban, amikor Vojislav Marinkovics biztosította a Quai d’Orsay-t: Jugoszlávia ellenzi az 

anschlusst, Zivojin Balugdzic berlini jugoszláv követ arról tájékoztatta a német diplomáciát, 

hogy Belgrád kedvezően viszonyul a vámunióhoz, de nem járhat el a Franciaországgal történő 

előzetes egyeztetés nélkül. A bizonytalan jugoszláv álláspontot pontosan példázta Sándor 

királynak a belgrádi német követ előtt tett kijelentése: ahhoz, hogy Jugoszlávia a vámuniót 

elfogadja, egy francia–német megegyezés szükséges.294 

A jugoszláv kormánynak a későbbiekben is fenntartásai voltak a német–osztrák 

vámunióval kapcsolatos francia politikát illetően. Politikai tekintetben hajlandónak 

mutatkoztak a franciákkal való együttműködésre, de hangoztatták: csak abban az esetben, ha a 

Quai d’Orsay eltökélte, hogy az uniót minden áron és minden körülmények között 

megakadályozza. Marinkovics bizalmasan Henderson tudtára adta, hogy Jugoszlávia nem érzi 

magát Franciaországhoz kötve és saját gazdasági érdekeit tartja szem előtt. Mivel 

Franciaország nem vett részt egy a német–osztrák vámunió hatásait ellensúlyozó dél-kelet- 

európai agrárszövetségben, azt Olaszországgal kellett volna kezdeményeznie. A javaslat 

mellett szólt, hogy Olaszország a jugoszláv termékek természetes piaca volt, és intenzív 

tárgyalások folytak a magyar–olasz kapcsolatok fellendítéséről is.295 Az olasz kormány 
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nyitottnak mutatkozott a tárgyalásokra. Létrehozott egy olasz–jugoszláv kereskedelemmel 

foglalkozó bizottságot, és Carlo Galli belgrádi követ arra biztatta Masirevicset, hogy ne 

törődjön Párizs várható rosszallásával, hanem saját gazdasági érdekeinek megfelelően 

cselekedjen.296 

Párizs végül megelégelte Belgrád ingadozását. A mézesmadzag és a korbács politikáját 

alkalmazva először Briand szigorúan kérdőre vonta Miroslav Spalajkovics párizsi követet a 

kétértelmű jugoszláv álláspont miatt, majd ugyanekkor Párizs hozzájárult egy egymilliárd 

frankos kölcsön folyósításához. A leplezetlen presszió hatására Milan Stojadinovics későbbi 

miniszterelnök a Politika c. napilap 1931. április 11-én számában „közgazdászként” hevesen 

bírálta a német–osztrák vámuniót.297 

Romániában nagy idegességet okozott a német–osztrák vámuniós tervezet bejelentése. 

Románia a kisantant tagjaként a francia szövetségi rendszerrel kötelezte el magát, ugyanakkor 

a gazdasági válság miatt krónikus értékesítési gondokkal küszködött. A vámuniós tervezet – 

ha homályosan is –, felvetette az unióhoz való jövőbeni csatlakozás lehetőségét, amely nagy 

izgalomba hozta a román közvéleményt. A kormányzati tisztségviselők rendkívül óvatosan 

nyilatkoztak. Gheorghe Mironescu, aki egy személyben volt miniszterelnök és 

külügyminiszter a bejelentést követően diplomatikusan annyit mondott, hogy még nincs elég 

információ a birtokában, és csak azok beérkezését követően konzultál a szövetséges országok 

kormányaival a román álláspont kialakításáról. 298 

A kivárás azonban nem jelentette azt, hogy a román politikusokat ne aggasztotta volna 

Németország Duna-völgyi terjeszkedési szándéka. Mironescu azonnal bekérette 

Csehszlovákia, Jugoszlávia és Franciaország bukaresti követeit, összehívta a kabinetet, 

tárgyalt az ellenzék vezetőivel és jelezte, hogy egyeztetni szeretne az angol, francia és olasz 

kormánnyal.  

A sajtóban a politikai veszélyeket és a lehetséges gazdasági előnyöket egyaránt 

mérlegelték. Megállapították, hogy a vámunió hátterében inkább politikai, mint gazdasági 

megfontolások állnak és az utódállamok számára az Ausztriával fennálló kereskedelmi 
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kapcsolatok előnyösebbek egy esetleges német–osztrák vámuniós formációval létrejövő 

kontaktusnál. Más újságok viszont kiemelték, hogy a vámunió bejelentésével egy időben, 

Bécsben Románia kereskedelmi tárgyalásokat folytatott a németekkel, amelyen a német 

tárgyaló ipari termékek ellentételezéseként jelentős mennyiségű búza preferenciális 

vámtételek melletti átvételét helyezte kilátásba. „Gazdasági helyzetünk nem engedi meg, 

hogy szentimentális politizálást folytassunk – összegezte véleményét a szerző – ha Románia 

kimarad a folyamatokból, teljesen leszakad.”299 

Románia bizonytalankodását természetesen Párizsban és Prágában is érzékelték és 

azonnali lépéseket tettek annak érdekében, hogy meggyőzzék a németekkel flörtölő 

szövetségest. Franciaország nagyobb összegű kölcsön folyósítását helyezte kilátásba, 

Csehszlovákia pedig a sinaia-i kisantant-konferencián jelezte, hogy az addigi búza és kukorica 

kvótánál többet fog befogadni Romániától és Jugoszláviától. A Bukarestre gyakorolt nyomás 

eredményes volt. Románia felfüggesztette a Németországgal folytatott tárgyalásait és teljes 

mértékben azonosult a kisantant-országok vámunióval kapcsolatos elutasító álláspontjával. 300 

Az 1931. május 1-én Sinaia-án tartott kisantant-konferencián a német–osztrák vámunióval 

kapcsolatos kérdésekben Csehszlovákia, Jugoszlávia és Románia ország közös álláspontra 

helyezkedett és egységes frontot képviselt. Politikai tekintetben a vámuniót az anschluss 

bevezetésének tekintették, és elhatározták, hogy ezért minden eszközt megpróbálnak bevetni 

annak megelőzése érdekében abban bízva, hogy a nagyhatalmak, Anglia, Franciaország és 

Olaszország képesek lesznek megakadályozni azt. Ha a vámunió ennek ellenére megvalósul, 

akkor a három ország mindent elkövet annak érdekében, hogy Közép-Európában biztosítsa és 

megvédje saját gazdasági érdekeit és pozícióit a domináló német blokkal szemben. 

A vámunió körül kirobbant vita kedvezőtlenül alakult Németország és Ausztria számára. 

Franciaország az első pillanattól hevesen ellenezte a vámuniót, és különböző eszközöket 

vetett be megakadályozására. Olaszország politikai megfontolásokból nem lépett fel nyíltan, 

de szintén ellenezte a tervet. Anglia kontinentális érdekeit a terv ugyan nem sértette, de 

semlegességével inkább Franciaországot támogatta. A kisantant országai közül Csehszlovákia 

azonnal tiltakozott. Jugoszlávia és Románia rövid ingadozás után szintén ellene nyilatkozott. 

Magyarország állásfoglalását a politikai előnyszerzés orientálta, és ez a megfontolás a magyar 

külpolitikát az adott pillanatban Franciaország mellé állította. 

Az osztrák–német vámunió sorsa ezután nem lehetett kétséges. Curtius és Schober nem 

várták meg a Népszövetség nemzetközi bíróságának kedvezőtlen ítéletét. A várható 
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fejleményekre való tekintettel 1931 szeptemberében, két nappal a döntés előtt, saját maguk 

bontották fel a szerződést. 
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VI. A Beneš–terv (1931) és a magyar kísérlet (1932) 

 

Még be sem fejeződtek a német–osztrák vámunióval kapcsolatos diplomáciai csatározások, 

amikor Csehszlovákia állt elő a gazdasági egységesítés újabb tervével. Az elgondolás szellemi 

atyja a befolyásos csehszlovák külügyminiszter, Eduard Beneš volt. Beneš már évek óta olyan 

gazdasági együttműködés kialakításán fáradozott, amellyel a kisantantot vezető szerephez 

juttathatja az egész Duna-medencében, sőt a Balkánon is.301 Tervezete az idők folyamán 

kisebb-nagyobb változásokon ment keresztül, a Duna-medence preferenciális 

vámrendszerének bevezetésétől Ausztria, Csehszlovákia és Magyarország vámszövetségének 

létrehozásáig több változatban elkészült. Beneš tudatosan választotta meg az időpontot. 

Franciaország a Briand-terv bukása, valamint a német–osztrák vámuniós terv feletti 

meglepetésében még viszonylag tartózkodó volt, az egyre aktívabb Németország kizárása a 

Duna-medencéből pedig Párizsnak és Rómának egyaránt szimpatikus lehetett.  

A politikust már Briand páneurópai akciója idején élénken foglalkoztatta a Duna-völgyi 

integráció gondolata, s a német–osztrák vámunió bejelentését követően diplomáciai 

csatornákon a preferenciákra épülő ellentervet kezdett köröztetni.  

A tervezetnek a gazdasági ésszerűségen kívül politikai mozgatórugói is voltak. Eduard 

Beneš, akinek politikai karrierje még a Monarchiában indult, tisztában volt azzal, hogy a 

Duna-medence sorsára Németország és a Szovjetunió gyakorolja a legnagyobb befolyást. 

Amint azt Beneš Grzybowski lengyel követnek kijelentette: „A csehszlovák–magyar–osztrák 

gazdasági alakulás feltétlenül szükséges, mert különben a Duna-medence a jövőben orosszá 

vagy németté fog válni.”302 A cseh politikus a fő veszélyt a német imperializmusban látta, a 

védekezés lehetőségét pedig egy francia–angol orientációjú, gazdaságilag és később 

politikailag is egységes Duna-völgyben vélte megtalálni. Az együttműködés szükségességéről 

elsősorban a szövetséges Romániát és Jugoszláviát kívánta meggyőzni. „Szükségünk van egy 

programra – jelentette ki 1931. március 22-én –, vagyis a kisantant gazdasági egységén kell 

dolgoznunk, másképp nem tudunk ellenállni Németország gazdasági erejének. Ebben a 

tekintetben Jugoszláviának és Romániának is számot kell vetnie azzal, hogy az számukra is 

veszélyes. Tudunk élni egy egyesült Európában Franciaországgal, Belgiummal és 

Lengyelországgal együtt, nélkülük egy Mitteleuropa elképzelhetetlen.” 303 
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A Beneš által javasolt Duna-medencei kooperáció megvalósítása nem ígérkezett könnyű 

feladatnak. A gazdasági együttműködés még a kisantant szövetségen belül sem volt 

problémamentes. Csehszlovákia, amely a térség legfejlettebb iparával rendelkezett, jelentős 

mezőgazdasággal rendelkezett, így nem volt érdekelt abban, hogy jugoszláv és román 

agrártermékeket importáljon. Az 1920-as évek végén Jugoszlávia és Románia megerősödő 

ipara és a jól működő csehszlovák agrárium még nehezebbé tette a három ország közötti 

kereskedelmet. 1929 után a kisantant országai egyre többször hangoztatták a gazdasági 

együttműködés szükségességét és megpróbáltak megoldást találni a gabona válságra is, de a 

tetszetős elveket kevés gyakorlati lépés követte. A Prágában remélt kooperáció helyett 

Románia és Jugoszlávia inkább az osztrák és a német piac irányába fordult. 

Benešnek folyamatos problémát jelentett, hogy a csehszlovák agrárius párt hevesen ellenezte 

a Duna-medence országaival való gazdasági kapcsolatépítést. A jelentős erőt képviselő 

csoport 1928–1932 között a kormánykoalíció legerősebb pártja volt és időről időre 

megpróbálta megakadályozni Beneš közelítési akcióit. Kijelentéseikkel, parlamenti és 

kormányon belüli oppozíciójukkal nagyon megnehezítették a külügyminiszter közelítési 

kísérleteit.304 Amíg Beneš politikája megegyezett a francia törekvésekkel, nem tudták 

érdemben megakadályozni a gazdasági kapcsolatok építését, amikor azonban Párizs letett a 

Duna-medencei együttműködés támogatásáról, a párt ultimátumszerűen közölte a 

külügyminiszterrel, hogy felbontja a koalíciót és kormányválságot idéz elő, ha megkötik 

Magyarországgal a régóta tárgyalt és aláírásra váró kereskedelmi szerződést.305          

Beneš tervezetében – amelyet egyeztetett François Charles-Roux prágai francia követtel – 

alapvető fontosságú volt, hogy a regionális megállapodás a nagyhatalmak részvétele nélkül, 

először kizárólag a kis országok között jöjjön létre. A külügyminiszter ezzel kívánta 

biztosítani, hogy a Duna-medencei együttműködést Prága határozza meg. Csehszlovákia a 

térség legiparosodottabb országa volt, a gabonaválság sokkal kevésbé érintette, mint a térség 

más országait. Prága mindazonáltal nem volt képes arra, hogy a Duna-medence egyre mélyülő 

válságát egyedül kezelje, mert nem rendelkezett az ehhez szükséges gazdasági erővel és 
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tőkével. Arra azonban szívesen vállalkozott, hogy Franciaország első számú szövetségeseként 

súgjon Párizsnak és a háttérből irányítsa a folyamatokat. 

Beneš két részre osztotta a programban résztvevő államokat. Az agrárállamok csoportjába 

tartozott Románia, Jugoszlávia és Magyarország, míg Franciaországot, Németországot, 

Ausztriát és Csehszlovákiát az ipari országokhoz sorolta, azzal, hogy az utóbbi kör még 

bővíthető. Az iparosodott országoknak előnyben kell részesíteniük az agrárállamokból érkező 

mezőgazdasági termékeket, de az ipari országok nem követelhettek preferenciákat saját 

árucikkeikre. Beneš tervezetének fontos eleme volt, hogy az ipari országok egyforma 

megítélés alá tartoztak. A külügyminiszter ezzel az ártatlannak tűnő húzással meg kívánta 

előzni, hogy a rivális Ausztria kiemelt helyzetbe kerüljön. 

Beneš elképzeléseit Charles-Roux közreműködésével Brianddal is ismertette. A francia 

külügyminiszter válaszát a követ április 6-án ismertette a csehszlovák diplomácia 

irányítójával. Beneš elégedett lehetett. Francia kollégája minden lényeges kérdéssel – a 

preferencia tervével és az ipari államok egyenlőségével is – egyetértett. 

Beneš az utolsó egyeztetések és pontosítások után április 23-án hozta nyilvánosságra 

tervezetét. Egy héttel később a kisantant bukaresti konferenciáján sikerült megnyernie 

Románia és Jugoszlávia támogatását a legfontosabb kérdésekben. Bukarest és Belgrád 

csatlakozott a német–osztrák vámunió elutasításához, egyezség született a preferenciákra 

épülő közép-európai gazdasági együttműködés kérdésében, amelyet Románia és Jugoszlávia 

még a Beneš-terv létrejötte előtt követelt. Az Ausztriának nyújtandó kereskedelmi 

engedmények ellen foglaltak állást és azt is ellenezték, hogy az ipari országok engedményt 

kapjanak az agrár országoktól a gabona preferenciális vámjának elismerése fejében. 

Ekkor úgy tűnt, hogy a csehszlovák külügyminiszter akciója teljes sikert arat. Kiderült 

azonban, hogy a német–osztrák vámunió kapcsán a francia kormány által frissen kidolgozott 

ellenterv, a „plan constructif” több ponton is eltért a Beneš javaslatától. Ezek közül a 

csehszlovák külügyminiszter számára a legfontosabb az volt, hogy a francia terv az ausztriai 

árucikkekre vonatkozó kedvezményeket javasolt, és nemzetközi pénzügyi együttműködést 

indítványozott.  

Az osztrák konkurenciától való félelem miatt Beneš és Marinkovics nem támogatta 

François-Poncet tervezetét, amit viszont a francia kormány vett rossz néven. A Párizs és Prága 

közötti felhőtlen együttműködés akadozni látszott.306  

                                                 
306 Bohumila Ferencuhová: La Tchecoslovaquie et le plan Tardieu. in: Revue d'Europe Centrale, 1997.2. no. 19–
21. 
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A Duna-medencei válság elmélyülése 1931 őszén arra ösztönözte Benešt, hogy ismét 

elővegye együttműködési tervezetét. Magyarország és Ausztria újból francia kölcsönért 

folyamodott, ami jó indoknak mutatkozott arra, hogy Beneš figyelmeztesse Párizst: csak 

politikai feltételek – a csehszlovák vezetésű dunai integrációban való részvétel – esetén 

tegyen eleget a kérésnek. Franciaországnak tetszett a gondolat és támogatta Prága és Budapest 

együttműködésének ötletét. 

A tervezet ismertetésére jó alkalmat kínált Károlyi Gyula kormányra kerülése, mert 

Prágában feltételezték, hogy az új magyar kabinet nem követi majd mindenben Bethlen István 

irányvonalát.307 Beneš a Népszövetség 1931. szeptemberi közgyűlésén kifejtette Apponyi 

Albertnek, a Népszövetség magyar fődelegátusának, hogy Csehszlovákia minden 

ellenszolgáltatás nélkül hajlandó lenne gazdasági együttműködésre Magyarországgal és 

Ausztriával.308 Később a prágai osztrák követ előtt is hangsúlyozta, hogy a gazdasági 

válságból nincs más kiút, mint a három ország vámuniója.309 

Egy hónap elteltével, 1931. október végén a csehszlovák külügyi hivatal pontosította és 

egyben módosította az eredeti elképzeléseket. Az újabb verzió szerint Beneš nem gondolt 

konföderációra, hanem a három szomszédos országot érintő preferenciális rendszert 

indítványozta, amely azonban a későbbiek során vámunióba is átmehetne. A nagyhatalmak 

részvételét nem kívánta, de a terv megvalósulásához szükségesnek tartotta, hogy azok a 

tagországokkal szemben mondjanak le a legnagyobb kedvezmény jogáról.310 

A Beneš-terv leginkább Marek prágai osztrák követ december 23-i jelentése alapján 

rekonstruálható. A kezdeményezést vonakodva vállaló külügyminiszter azonban még ekkor is 

inkább azt fejtette ki részletesen, hogy mi az, ami országa számára nem kívánatos. Azt 

mondta, hogy bármiféle államjogi szerveződés és kötelék, mint pl. a Duna-konföderáció, stb. 

káros lenne csehszlovák szemszögből, és a vámunió bármely formája is elvetendő. A 

továbbiakban Beneš kijelentette, hogy Prága számára nem létfontosságú a közeledés, mert a 

három ország közül Csehszlovákia viselte el legjobban a válság nehézségeit. Bármely 

együttműködés feltételéül szabta, hogy a csehszlovák ipar és mezőgazdaság ne kerüljön 

hátrányos helyzetbe. Úgy vélte, hogy a nagyhatalmak jóindulatának megnyerése érdekében 

Ausztriának Berlinben, Csehszlovákiának Párizsban, Magyarországnak pedig Rómában 

                                                 
307 Kovács Endre: Magyar–lengyel kapcsolatok a két világháború között. Budapest, 1971. 181. 
308 OL K 64 1931/48. Feljegyzés Walko genfi tárgyalásairól, valamint Ormos Mária: Franciaország és a keleti 
biztonság… i. m. 91. 
309 OL K 64 1931/45/20. Bessenyey jelentése. Bécs, 1931. október 17.  
310 OL K 63 448/50. Masirevich jelentése. Prága, 1931. október 29.  
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kellene közbenjárnia. Utolsó feltételként megemlítette, hogy az együttműködés nem érintheti 

hátrányosan a kisantantot.311  

Olaszország gyanakvással szemlélte a nélküle tervezett akciót. Pedrazzi prágai olasz követ 

több alkalommal tudatta Kamil Kroftával, a csehszlovák külügyminisztérium politikai 

igazgatójával, hogy Róma elutasít minden Közép-Európa gazdasági együttműködésre 

irányuló tervet, ha abból kizárják Olaszországot.312 

A határozott fellépésnek köszönhetően egy hónap múlva Beneš tervezetének újabb 

lényeges változtatására került sor. A politikus immár Róma bevonásával akarta megvalósítani 

elgondolásait. Masirevich prágai magyar követ jelentése szerint a külügyminiszter, aki ez 

időtájt feltűnően sokat tárgyalt az olasz követtel, „kérve kéri Pedrazzi urat, hasson oda, hogy 

Olaszország és Csehszlovákia megegyezzenek egymással, és az olasz kormány támogassa őt 

törekvéseiben, mert mint mondja, ez Olaszországnak is jól felfogott érdeke.”313 A tervezet 

állandó változtatása azonban nehezítette a tárgyalások megkezdését. Ha volt is az érintett 

országok kormányaiban hajlandóság a gazdasági közeledésre, a terv homályos volta az 

együttműködés híveinek pozícióját gyengítette.  

A csehszlovák külügyminiszter, mint láttuk, 1931 őszén-telén engedte fel tervezetének 

kísérleti léggömbjét. Az időpont megválasztása nem volt véletlen. Beneš úgy gondolta, hogy a 

Franciaország és Olaszország közötti kapcsolatok javulására lehet számítani,314 és azt is 

feltételezte, hogy Németország és Franciaország megegyezésére is sor kerül.315 

Elgondolásainak megvalósítását ilyen feltételek mellett egyik nagyhatalom sem fogja 

akadályozni. 

A nemzetközi politikai életben kétségtelenül jelen voltak az ilyen feltételezéseket 

megengedő tendenciák. Villani párizsi magyar követ is azt jelentette 1931. június 13-án, hogy 

„a franciaországi reálpolitikusok meg vannak győződve arról, hogy a Német birodalommal 

való teljes megegyezés biztosíthatja Európa teljes békéjét.316 A csehszlovák külügyminiszter 

azonban ez alkalommal rosszul ítélte meg a domináns irányokat. Hory András Rómába 

akkreditált magyar követ 1931. október 21-i jelentésében arról számolt be, hogy a Palazzo 

Chigi politikája „továbbra is változatlanul franciaellenes”.317 Pedrazzi prágai olasz követ 

elmondta magyar kollégájának, hogy Róma ezután, éppen úgy, mint eddig is, küzdeni fog 
                                                 
311 OL K 64 1931/48. Marek német nyelvű jelentése az osztrák alkancellárnak. 1931. december 23. 
312 Bohumila Ferencuhová: La Tchecoslovaquie et le plan Tardieu. in: Revue d'Europe Centrale, 1997. 2. no. 22. 
313 OL K 63 448/50. Masirevich jelentései. 1932. január 25. Prága, valamint Rubido-Zichy jelentése. London, 
1932. január 30.  
314 OL K 63 448/50. Masirevich jelentése. Prága, 1931. szeptember 30. 
315 Uo. Masirevich Jelentése. Prága, 1931. október 29.  
316 OL K 64 1931/43. Villani jelentése. Párizs, 1931. június 13.  
317 OL K 63 Franciaország 1931. Francia-olasz viszony. Hory jelentése. Róma, 1931. október 21.  
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minden olyan politikai, vagy gazdasági fejlődés ellen, amelynek célja Franciaország 

szupremációja, illetőleg ennek alátámasztása Közép-Európában a kisantant által”.318 A 

német–francia kapcsolatokat beárnyékolta az osztrák–német vámunió emléke. A francia 

politikusok nem bíztak Brüning kormányon maradásában, és ha nem is ellenséges, de 

barátságosnak semmiképpen sem mondható várakozó álláspontot foglaltak el.319 Beneš, bár 

ebben eredetileg nem nagyon bízott, még leginkább az érintett szomszéd országok, vagy azok 

valamelyikének egyetértésére számíthatott. 

Magyarországon érdeklődéssel fogadták a javaslatot. Budapesten ekkoriban ugyanis 

fontolóra vettek minden olyan tervet, amely orvosságot ígért a gazdasági élet bajaira. Walko 

Lajos külügyminiszter a parlament külügyi bizottsága előtt tartott expozéjában, 1932 

februárjában általánosságban adott magyarázatot erre a magatartásra, de a magyarázat 

elsősorban Beneš kezdeményezésére vonatkozott. „Magyarországnak más államokkal való 

szorosabb kooperációja nekünk elsősorban gazdasági kérdés – mondta a külügyminiszter. 

Bármely részről jövő javaslat, amely gazdasági érdekeinket ésszerűen szolgálja, nálunk 

érdemleges megvitatásra és jó fogadtatásra talál, mert erős meggyőződésünk, hogy a 

gazdasági izoláció elsorvadást jelent, csak kölcsönös együttműködés, a kölcsönös érdekek 

respektálása képes, ha kell, kölcsönös áldozatok árán, a gazdasági viszonyokba új életet 

önteni.”320 

A magyar politikai látókör tisztulását mutatta, hogy napról napra nőtt az olyan 

gazdasági és politikai szakemberek száma, akik a közeledést és a megegyezést javasolták. Az 

együttműködés hívei közül kiemelkedett Hantos Elemér politikus, jogi és közgazdasági 

szakíró.  

Az 1881-ben Sopronban, jómódú középpolgári családban született Hantos Budapesten, 

Bécsben, Lipcsében és Párizsban járt egyetemre. Jogászi diplomája megszerzése után állami 

ösztöndíjjal Angliában képezte tovább magát és hazatérve a pénzügyi szektorban helyezkedett 

el. Aktívan vett részt a szakmai és politikai közéletben, a háború alatt számos tanulmányt és 

könyvet publikált, majd 1918-ban a Postatakarékpénztár elnöke lett. Tevékenységére a 

nemzetközi fórumokon is felfigyeltek, 1924-ben a Népszövetség közgazdasági bizottsága 

szakértőjének nevezték ki. Termékeny szakíróként, közel félszáz könyvet, számos tanulmányt 

és cikket írt, amelyek magyarul, franciául és németül jelentek meg. 

                                                 
318 OL K 63 448/50. Masirevich jelentése. Prága, 1931. szeptember 30.  
319 OL K 63 Franciaország 1931. Villani jelentése. Párizs, 1932. január 14.  
320 OL K 63 Franciaország 1932. Francia–magyar viszony. Walko expozéjának szövege. Budapest, 1932. február 
9.  
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Hantos Elemér legaktívabb korszaka a húszas évek második felétől a harmincas évek 

közepéig terjedő időszak volt, amikor az integráció kérdésköre a nemzetközi politika 

fókuszába került. A közgazdász több közép-európai, vagy annál is szélesebb, európai méretű 

gazdasági és politikai együttműködést szorgalmazó szervezet tagja lett. Alapítója volt az 1925 

márciusában létrejött Union Douanicre Européenne (Európai Vámszövetség) szövetségnek, 

és rendszeresen részt vett a bécsi székhelyű Mitteleuropäischer Wirtschaftstag (Közép-

európai Gazdasági Nap – MWT) munkájában. Az MWT sikeres működését jelezte, hogy 

számos Közép-Európa Intézet létrehozásában vett részt, amelyekben a térségre vonatkozó 

gazdasági és kulturális kutatásokat folytattak. 

Hantos a társaság egyik ülésén fejtette ki a közép-európai gazdasági együttműködésre 

vonatkozó gondolatait: „A Duna-medence viszonyainak ismerői számára mindazonáltal már a 

háború vége óta nyilvánvaló volt, hogy Európa nem gyógyulhat meg előbb, míg önkényesen 

szétrobbantott közepe új, természetes életformát nem talál. A csupa kis részre való 

szétdarabolás következtében egy bizonyos regionális jellegű összefogás sehol sem sürgetőbb, 

mint a világnak ezen a részén… Amire a világ ezen részén az államoknak szükségük van, az 

egy nagy gazdasági tér. Ennek megteremtése, és ezzel az európai közösség első építőkövének 

letétele, ez Európa feladata, ha fenn akar maradni.”321 

Az 1930-as évek derekától a kitűnő közgazdász tevékenységét a más irányba forduló 

nemzetközi és magyar politikai világ már nem értékelte. A jelentős nemzetközi reputációt 

elért közgazdász 1942-ben elfeledve halt meg budapesti otthonában.322  

Hantos korát jóval meghaladva felismerte a Duna-völgyi kisállamok kulturális 

összetartozásának tényét és gazdasági együttműködésének szükségességét. A kulturális 

közösséget a gazdasági szövetség alapjának tekintette, ezért intenzíven kutatta a közép-

európai kulturális összetartozás tényezőit.323 Világosan látta, hogy az európai nagypolitika 

által megszűntetett, nagytérgazdaságot biztosító Osztrák–Magyar Monarchia helyén 

gazdasági vákuum keletkezett, és a terület nagyhatalmi hódítás áldozata lehet.324 Ennek 

elkerülését csak a dunai kisállamok gazdasági összefogása esetén látta lehetségesnek, ezért 

tanulmányaiban a különböző területek – pénzügy, közlekedés, vám, kereskedelem – 

együttműködésének gyakorlati teendőit elemezte. 

                                                 
321 Ormos Mária: Közép-Európa Volt? Van? Lesz?... i. m. 90–91. 
322 Németh István: Európa-tervek 1300–1945… i. m. 216, illetve Pallai László: Hantos Elemér a „közép-európai 
Coudenhove-Kalergi”. In: Politika, gazdaság és társadalom a XX. századi magyar történelemben… i. m. 322–
323. 
323 Németh István: Európa-tervek 1300–1945… i. m. 217. 
324 Pallai László: Hantos Elemér a „közép-európai Coudenhove Kalergi”… i. m. 326.   
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Pénzügyi szakemberként tapasztalhatta, hogy a Monarchia szétesését követően az 

utódállamok nacionalista gazdaságpolitikája milyen károkat okoz a háború miatt amúgy is 

kivérzett országoknak. Felmérte, hogy a gazdaságok beindításának alapfeltétele a 

hitellehetőségek megteremtése, de ezt ellehetetlenítette az intézményi rendszer szétesése és 

az, hogy az utódállamok szuverenitásuk alapjának tekintették az önálló, nemzeti valuta 

bevezetését. 

Hantos belátta, hogy a Duna-medence kisállamainak fő politikai irányait nem képes 

alapvetően megváltoztatni, ezért nem szorgalmazta az általa ideálisnak tartott közös valuta 

bevezetését. Szakmai érvekkel bőségesen alátámasztott javaslata ezért a megrendült pénzügyi 

szektorral rendelkező közép-európai és balti kisállamok jegybankjainak együttműködésére 

vonatkozott.325 

Hantos figyelme a pénzügyi együttműködés után az 1920-as évek második felében a 

kereskedelmi kooperáció irányába fordult. Pontosan látta, hogy a Duna-völgyi országok 

nehézségeit a tőke és hitelhiány mellett a gazdasági válság hatásaként egyre súlyosabbá váló 

agrárértékesítési problémák okozzák. A Duna-medence agrárállamait hatványozottan érintette 

a válság. Ezek az országok ugyanis gazdaságuk konszolidálása érdekében a húszas években 

jelentős hitelt vettek fel, amelyek adósságtörlesztését agrárbevételeikből remélték 

megvalósítani. A gabonaválság esetükben tehát nem csupán bevételkiesést, hanem 

fizetésképtelenséget is jelenthetett.326 

Hantos a megoldást a gazdasági együttműködésben látta. Véleménye szerint a 

Monarchia feloszlatásával „Európa nem pusztán legtökéletesebb földrajzi egységét darabolták 

szét, hanem vele együtt egyikét a legtökéletesebben központosított gazdasági, pénzügyi és 

forgalmi szervezetnek is”. Arra figyelmeztetett, hogy Trianon mély szakadékot okozott 

Magyarország és Duna-medencei szomszédjai között, amelynek áthidalása közös érdek volt. 

Az elzárkózás és autarkia helyett a régi gazdasági szálak helyreállítását szorgalmazta, mert 

amit a politika elrontott, azt a gazdaságnak kell helyreállítania.327 

Első lépésként a vámhatárok lebontását szorgalmazta. Tanulmányaiban rámutatott, hogy 

a kisállamok egymás közötti kereskedelmének fellendítésével orvosolható a krónikussá váló 

értékesítési válság. Azt is látta ugyanakkor, hogy a gabonaválság felszámolásához nem 

elegendő a dunai országok összefogása, mert az európai piacokon megjelenő nagy 

                                                 
325 Zsugyel János: Hantos Elemér útja a nagytérgazdaság eszméjétől a közép-európai országok átfogó 
együttműködésének gondolatáig. http://www.polgariszemle.hu/app/interface.php?view=v_article&ID=366 5–6. 
326 Uo. 7–8. 
327 Pallai László: Hantos Elemér a „közép-európai Coudenhove Kalergi”… i. m. 325–326. 
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mennyiségű tengerentúli búza328 kedvezőtlen piaci hatásaival szemben csak összeurópai 

együttműködéssel és európai preferenciális rendszerrel lehet eredményesen fellépni. Hantos 

modern közgazdasági szemléletét bizonyítja, hogy számos európai agrárpolitikussal 

ellentétben határozottan ellenezte, hogy a válságot termeléscsökkentéssel, 

termeléskorlátozással, vagy vámemeléssel próbálják orvosolni.329 

Hantos válságkezelő koncepciója gazdasági szempontból hatékony és újszerű volt. 

Hibája volt azonban, hogy úgy ítélte meg, hogy a dunai államok az egymás közötti 

kereskedelem fellendítésével önmagukban is képesek lehetnek a terméktöbblet értékesítésére. 

Az adatokból kiderül, hogy a dunai országok egymás közötti áruforgalmának növelése ugyan 

hozhat eredményt, de csak a térséggel szomszédos fejlett iparral rendelkező országok – 

elsősorban Németország – lettek volna képesek a dunai országok mezőgazdasági termék 

többletének befogadására. Hantos nem számolt Németországgal, ami gazdasági és politikai 

tekintetben is léket ütött a tervezeten. Gazdasági tekintetben azért, mert nyilvánvalóvá vált, 

hogy különböző okok miatt sem Franciaország, sem Anglia, sem Olaszország nem képes a 

Duna-völgyi gabona és kukoricatöbblet felszívására. A térség agrárfeleslegének elhelyezésére 

tehát csak Németország aktív részvételével volt lehetőség. Hantos tervezete azonban éppen 

Berlin távoltartását célozta, de a harmincas évek elejére nyilvánvalóvá vált, hogy ez 

legfeljebb Anglia aktív közbelépése esetén lett volna elképzelhető. Berlinben 1930-ban 

elérkezettnek látták az időt, hogy megkezdjék a Stresemann által megfogalmazott gazdasági 

terjeszkedést Délkelet-Európa irányába. Brüning kancellár 1930 augusztusában kijelentette: 

„Jobban, mint Európa bármely részén, a dolgok Délkelet-Európában képlékenyek és 

mozgásban vannak. A német külpolitikának kezdeményeznie kell, mert Németország jövő 

lehetőségei ott vannak.” 330 

 Hantos Elemér 1931-ben Genfben a Népszövetség ülésén memorandumot nyújtott be, 

amelyben egy nagyszabású közép-európai együttműködés tervét vázolta fel. A tervezetet 

átadta Kamil Kroftának és többször tárgyalt Benešsel is, annak érdekében, hogy támogatókat 

találjon elképzelése megvalósításához. Jellemző azonban, hogy amíg a francia delegáció 

tárgyalási alapként fogadta el a tervet, és az Prágában is nagy érdeklődést keltett, a genfi 

magyar delegáció másik tagja, Kozma Miklós, az MTI elnöke gúnyosan jegyezte meg: „Itt 

                                                 
328 Az 1920-as években a világpiacon megjelenő kanadai és USA búza mennyisége 15–25-szöröse volt a 
dunainak! Pallai László: Regionális Gazdasági Egységtörekvések Közép- és Kelet-Európában a világgazdasági 
válság idején… i. m. 57. 
329 Zsugyel János: Hantos Elemér útja a nagytérgazdaság eszméjétől a közép-európai országok átfogó 
együttműködésének gondolatáig… i. m. 9. 
330 Pallai László: Regionális Gazdasági Egységtörekvések Közép- és Kelet-Európában a világgazdasági válság 
idején… i. m. 63. 
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ugrál az ő közép-európai vámuniójával ez a minden lében kanál Hantos. Mindig a franciákkal 

tárgyal. Ő saját költségére csinál külpolitikát.”331  

A kormány hivatalos álláspontja is ingadozott a szükségesnek tartott együttműködés és a 

hagyományos csehszlovák és kisantant-ellenesség között. Khuen-Héderváry Sándor, a 

külügyminiszter első helyettese levelében utasította Rubido-Zichy Iván londoni magyar 

követet, hogy ha újra találkozik Jan Masarykkal, a londoni csehszlovák követtel, említse meg 

neki, „hogy mi teljesen tisztában vagyunk azzal, hogy gazdasági vonatkozásban történni kell 

valaminek, mert ez így tovább nem mehet. Ebben a tekintetben nálunk sem a jóakarat, sem az 

előrelátás nem hiányzik.” De hozzátette: „Látva, hogy mily nehézségekkel jár egy egyszerű 

kereskedelmi szerződés megkötése, ami főleg a cseh agráriusok akadékoskodása miatt már 

egy év óta késik, kételyek támadnak, hogy ennél sokkal nagyobb és komplikáltabb 

együttműködés sikerüljön. Másodszor pedig, a cseh–magyar viszony fölötte kívánatos 

javulásának egyik előfeltétele, hogy a cseh kormány hagyja abba az állandó, céltudatos 

heccelést és beavatkozást Magyarország belügyeibe.”332 

A kérdés „szakértője”, a prágai magyar követ, a csehszlovák tervet kommentálva 

megjegyezte, hogy naivitás lenne azt hinni, hogy megváltoztak Beneš nézetei 

Magyarországgal szemben. Masirevich a barátságos kijelentések igazi indítékát a francia–

német és a csehszlovák–magyar kapcsolatok párhuzamával érzékeltette. „Amint 

Franciaország financiális túlsúlyát eszközül akarja felhasználni arra, hogy az egész világtól 

sécuritékat csikarjon ki a Párizs körüli békék által teremtett helyzet biztosítására, úgy Beneš 

úr Magyarország mostani szorult helyzetét alkalmasnak látja arra, hogy hangunk elnémítása 

által megszerezze Csehszlovákia számára azt a sécuritét, amelyet a Bethlen kormány által 

folytatott revíziós politika gyakran oly kellemetlenül zavart”333 írta elemző jelentésében. 

Beneš a magyar külpolitika neuralgikus pontjára is rátapintott: célzásokat tett a területi 

kérdések újratárgyalásának lehetőségére.334 Seipel prelátus, volt osztrák külügyminiszter a 

magyar követtel beszélgetve közölte, hogy „tudomása szerint Beneš valakinek azt mondta, 

hogy szó lehetne Kassa átengedéséről.” 335 Schürff osztrák igazságügyi miniszter 1932 

januárjában, Badenben tartott beszédében szintén megerősítette a Kassa esetleges 

visszacsatolásáról keringő híreket.336 

                                                 
331 OL K 429/61/1. Kozma Miklós iratai. Genf, 1931. szeptember 10. 
332 OL K 63/448/50. Khuen-Héderváry Sándor külügyminisztériumi vezérigazgató utasítása. Budapest, 1931. 
november 22. 
333 OL K 63 448/50. Masirevich jelentése. Prága, 1931. október 26.  
334 OL K 64 1931/48. Walko genfi tárgyalásairól készült jelentés. Budapest, 1931. szeptember 3–9. 
335 OL K 63 448/50. Ambrózy jelentése. Bécs, 1931. november 3. 
336 OL K 63 448/50. Ambrózy jelentése. Bécs, 1932. január 29.  
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Azt gondolhatnánk, hogy a területi revízió bűvkörében élő magyar kormányt lázba hozta a 

Felvidék visszacsatolásának bármely kicsiny lehetősége. A november 3-i jelentés margójára 

azonban mégis a következő megjegyzés került: „Bessenyei útján szóval közöltetett, hogy 

territoriális kérdés felvetése időszerűtlen és a kormány nem kívánja.”337 

A rezignáltság oka kiderül a Prágából érkező követi jelentésekből. Masirevich prágai 

magyar követ október 29-i levelében beszámolt a külügyi hivatalban, újságírók számára 

tartott tájékoztatóról. Ezen Kamil Krofta a közép-európai együttműködés kérdéseit tárgyalva 

kijelentette, hogy „Magyarország ezen alakulatba való felvételének legelső és elengedhetetlen 

feltétele volna, hogy világosan, és minden kétséget kizáróan mondjon le a Felvidékre 

vonatkozó irredentisztikus működéséről.338 Hasonló tartalmú a magyar követ október 15-i 

jelentése, amelyben idézte Benešnek a Ceske Slovo-ban megjelent cikkét: „Az első feltétel 

mindig a status quo elismerése volt, amely nem lehet diszkusszió tárgya, az természetes.”339 

Elképzelhető, hogy a csehszlovák külügyminiszter egymásnak homlokegyenest 

ellentmondó kijelentései valóban elhangzottak. Az ellentmondás feloldását Beneš 

személyében találjuk meg. A tapasztalt politikus célja elérése érdekében nem habozott 

elgondolásait szinte napról napra módosítani, és mindig az adott pillanat igényének 

megfelelően cselekedni. Allen Leeper, a befolyásos angol külügyi tisztviselő, a British 

Council későbbi megalapítója egy Benešsel folytatott genfi tárgyalást követően a 

diplomáciában szokatlan hevességgel bírálta a csehszlovák külügyminisztert. „A körülmények 

kényszerítő ereje Beneš urat Európa legnagyobb politikai hazudozójává változtatta. Az elmúlt 

években a legemelkedettebb elveket vallotta, miközben a legszűklátókörűbb „régi adamita” 

politikát gyakorolta. Most kifejtett nézeteiben semmi új nincs a Duna menti államok 

gazdasági együttműködésének kívánatossága tekintetében. Ezen véleményét évek óta 

ismételgeti a gyakorlati megvalósítás legcsekélyebb szándéka nélkül, azon egyszerű oknál 

fogva, hogy ha a megvalósítást megkísérelné, elveszítené a hatalmat. Beneš úr nem az a fajta 

hősi lélek, aki egy esemény követése érdekében készen állna a csehszlovák külügyi tárca 

feladására.”340   

Érdekes az a magyarázat is, amellyel Ambrózy bécsi magyar követ kommentálja a Kassa 

visszacsatolásáról keringő híreket. „Bár megszoktuk azt, hogy Beneš tényleges 

kijelentéseinek utólagosan más magyarázatot törekszik adni, mégis valószínűnek tartom, hogy 

                                                 
337 OL K 63 448/50. Ambrózy jelentése. Bécs, 1931. november 3. 
338 OL K 63 448/50. Masirevich jelentése. Prága, 1931. október 29.  
339 OL K 63 448/50. Masirevich jelentése. Prága, 1931. október 15.  
340 A Duna menti vámunió előterjesztése. Feljegyzés Monsieur Benes és Allen Leeper beszélgetéséről a Duna-
medence (gazdasági) együttműködését illetően. (Genf) 1932. február 13. FO C1364/58/62 
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ebben az esetben az ő szavait nem ő, hanem Schürff ferdítette meg. Schürff mint lelkes 

nagynémet, a dunai államok gazdasági közeledésének ellensége, és ezért pausibilis előttem, 

hogy az arra irányuló törekvéseket oly módon kívánta meghiúsítani, hogy egy nagy 

indiszkréció árán Beneš szavainak megferdített köztudomásra való hozatalával a magyar–cseh 

kooperáció ellen hangulatot keltsen Csehszlovákiában.”341 

A magyar követ azonban ezúttal tévedett. Beneš a határok revíziójának lehetőségét a Gratz 

Gusztáv, volt magyar külügyminiszterrel 1931. december 12-én folytatott megbeszélésén is 

felvetette. A magyar–csehszlovák megállapodás feltételéül ugyan határozott garanciát 

követelt a magyaroktól, hogy a határkérdést leveszik a napirendről, de hozzátette: ha 

megvalósulna az öt dunai állam közötti preferenciális vámegyezmény rendszere, tárgyalni 

lehetne a határok bizonyos revíziójáról. Természetesen a beszélgetésnek ez a része nem 

szerepelt azokban a táviratokban, amelyeket Beneš a belgrádi és párizsi követségek 

tájékoztatás céljából elküldött.342 

Ami Ausztriát illeti, az osztrák kormány nem lelkesedett Beneš együttműködési 

tervezetéért. Az okok a bécsi magyar követ 1931. november 25-i jelentéséből derülnek ki. 

Eszerint Ausztriában még mindig uralkodó a vélemény, hogy „Ausztriának nincs 

Németországon kívüli megoldása.” A cseh–magyar–osztrák együttműködésben ráadásul a 

Habsburg-restauráció lehetőségét vélték felfedezni, és ezt már csak az 1918. évi polgári 

vívmányok megtartása érdekében is ellenezték.343 Pedig Beneš, aki vonakodott kezdeményező 

szerepet vállalni, a prágai osztrák követjelentéseiből kitetszően éppen Ausztriától várta az első 

lépések megtételét.344 

Az osztrák politikusok elzárkóztak a felajánlott együttműködéstől. A külügyminisztérium 

vezető beosztottjainak tanácskozásán egyetértés alakult ki abban, hogy egy cseh–osztrák 

összefogás káros lenne Ausztriára nézve.345 Az osztrákoknak a nagyhatalmak, különösen 

Németország kirekesztése sem volt ínyükre.346 Ambrózy jelentésében közölte, hogy az 

Európa Bizottság által kiküldött, a gazdasági közeledés kérdésével foglalkozó albizottságnak 

tett jelentésében az osztrák kormány kiemelte, hogy amíg Beneš a nagyhatalmak nélkül 

képzeli el a közeledést, Ausztria azok szabad részvételére gondol.347 A 

                                                 
341 OL K 63 448/50. Ambrózy jelentése. Bécs, 1932. január 29.  
342 Bohumila Ferencuhová: La Tchecoslovaquie et le plan Tardieu. in: Revue d'Europe Centrale, 1997. 2. no. 23. 
343 OL K 63 Franciaország 1931. Francia–magyar viszony. Ambrózy jelentése. Bécs, 1931. november 7.  
344 OL K 63 448/50. Masirevich jelentése. Prága, 1931. október 15. OL K 63 448/50. Ambrózy jelentése. Bécs, 
1931. október 20. valamint OL K 64 1931/45/20. Ambrózy jelentése. Bécs, 1931. október 17.  
345 OL K 64 1931/45/20. Apor Gábor beszélgetése Hornbostellel. Bécs, 1931. október 24.  
346 OL K 63 448/50. Ambrózy jelentése. Bécs, 1931. október 20.  
347 OL K 63 448/50. Ambrózy jelentése. Bécs, 1931. november 18.  
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külügyminisztériumban lezajlott tanácskozás után a prágai osztrák követ utasítást kapott, hogy 

közölje Benešsel: Ausztria a kérdésben nem óhajt iniciatívát vállalni.348 

A követi jelentésekből az is kiderül, hogy a súlyos gazdasági nehézségekkel küszködő 

Ausztriától nem volt idegen a gazdasági együttműködés gondolata. Hornbostel bécsi 

követségi tanácsos október 7-én előadta Bessenyey Györgynek, a bécsi magyar követség első 

titkárának, hogy ha Ausztria és Magyarország nem akar belekényszerülni egy olyan 

együttműködésbe, amelyben a vezető szerep Csehszlovákiáé, akkor arra kell törekedniük, 

hogy egymás között hozzanak létre valamilyen szoros gazdasági formációt, amely végül 

vámunió is lehet.349 A magyar külügyminisztérium rögtön reagált az osztrák 

kezdeményezésre, és Apor Gábort, a politikai osztály vezetőjét Bécsbe küldte a további 

kérdések tisztázására. Hornbostel neki is kifejtette, hogy a külügyi vezetők véleménye szerint 

Ausztriának egy agrár országgal való összefogásra van szüksége, ahol az osztrák ipar piacra 

találhatna. Kijelentette, hogy ők elsősorban Magyarországra gondolnak.350 

A magyar–osztrák tárgyalások a későbbiekben sem szakadtak meg. Jellegüket azonban 

alapvetően befolyásolta az a többek által osztott vélemény, miszerint bármely közép-európai 

együttműködéshez a környező nagyhatalmak támogatása szükséges. Walko Lajos 1932. 

február 9-én a parlament külügyi bizottsága előtt kijelentette: „Nézetem szerint a dunai-

államok gazdasági együttműködését nehezen lehet rendezni az érdekelt három nagyhatalom, 

Franciaország, Németország, Olaszország beleegyezése nélkül. Ennek elmaradása mindig 

súrlódásra, esetleg a célzott együttműködés megakasztására vezetne.”351 

 
Az olasz–osztrák–magyar integráció terve 

 

Az egyre aktivizálódó Olaszország nem nézte jó szemmel a részvétele nélkül tervezett 

közép-európai kollaborációt. Kánya Kálmán berlini magyar követ arra emlékeztetett, hogy a 

béketárgyalásokon a nagyhatalmak közül elsősorban Olaszország forszírozta a Monarchia 

feldarabolását, hogy így legalább egy nagyhatalmi szomszédjától szabaduljon. Természetes 

tehát, hogy Olaszország nem kívánt határos lenni semmilyen újabb gazdasági és politikai 

tömörüléssel. Az adott helyzetre vonatkozóan Kánya így összegezte véleményét: „Mussolini 

magyar–olasz barátsági akcióját azzal a céllal indította meg, hogy egy magyar–szerb 

közeledést megakadályozzon. Bizonyosra vehető továbbá, hogy a magyar–osztrák 
                                                 
348 OL K 63 448/50. Ambrózy jelentése. Bécs, 1931. október 20.  
349 OL K 64 1931/48. Bessenyey jelentése. Bécs, 1931. október 17.  
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Németország 1931. Német–magyar viszonyAmbrózy jelentése. . Bécs, 1931. november 25. 
351 OL K 63 Franciaország 1932. Francia–magyar viszony. Walko külügyminiszteri expozéja. 1932. február 9. 
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együttműködésen kívül más, utódállamok között Olaszország részvétele nélkül létesítendő 

szorosabb gazdasági vagy politikai kapcsolatot a római kormány jelenleg is perhorreszkál.”352 

A magyar diplomácia doyenjének véleményét római kollégája, Hory András 1931. november 

4-i jelentése is alátámasztotta, amely szerint az olaszok a „további fejleményeket 

érdeklődéssel figyelik, de amint jót, úgy rosszat sem várnak Beneš úr mesterkedéseitől, mert 

nézetük szerint Közép-Európában Olaszország kihagyásával amúgy sem lehetséges semmi 

komolyabb átalakulás.”353 

Az olaszok ellenzése azonban nem jelentette, hogy a Palazzo Chigi közömbösen viseltetett 

a térségben lezajló eseményeket illetően. Az olasz kormány ekkor már évek óta dolgozott egy 

olasz–magyar–osztrák együttműködés tervezetén és ezért gyanakodással figyelt fel a magyar 

és az osztrák kormány Csehszlovákiával folytatott flörtjére. Az olasz külügyminiszter 1931. 

november 19-én Hory András római magyar követ útján érdeklődött a magyar kormánytól 

Benešnek a magyar–csehszlovák viszonyra vonatkozó esetleges állásfoglalásáról.354 A 

Palazzo Chigi feltételezte, hogy Beneš terve mögött a nagy vetélytárs, Franciaország áll, és az 

olaszbarát Bethlen kormány bukása óta különösen féltékenyen figyelték a magyar–francia 

kapcsolatok esetleges javulását.355  

A helyzet tisztázása érdekében Grandi olasz külügyminiszter Bécs–Budapest–Prága 

körútra küldte bizalmi emberét, Ugo Solát, a külügyminisztérium osztályfőnökét. Sola, aki 

mindhárom ország külügyminiszterével tárgyalt, nem számolhatott be kedvező 

benyomásokról. Jelentésében leírta, hogy a térség két országában, Magyarországon és 

Ausztriában komoly, sőt válságos gazdasági helyzet alakult ki. Az ausztriai helyzetet nehezíti 

az is, hogy látogatása során nem tudta tisztázni Ausztria jövőbeli magatartását, mert az ottani 

kormányférfiak véleménye a mögöttük álló többség gyakori hiánya miatt általában csak 

magánvélemény.356 Sola úgy látta, hogy Beneš mindent elkövet azért, hogy tervei számára 

kedvező légkört alakítson ki, de a külügyminisztériumi osztályfőnök véleménye szerint e 

tervek annyira homályosak, hogy azok gyakorlati kivitelezése valószínűtlen. Ezért, nézete 

szerint, Rómának módot kell találnia arra, hogy a megrekedt magyar–olasz és osztrák–olasz 

gazdasági szerződések ügyét kielégítően megoldja.357 
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355 Márkus László: A Károlyi Gyula kormány bel- és külpolitikája. Budapest, 1968. 220–221. 
356 OL K 63 448/50. Hory jelentése. Róma, 1931. december 30. 
357 OL K 448/50. Hory jelentése. Róma, 1931. november 21, november 27, december 3, december 11. valamint 
OL K 63 48/50. Masirevich jelentése. Prága, 1931. december 28.  



 127 

Nem változtatta meg az olasz kormány hozzáállását Beneš váratlan tervmódosítása sem. A 

francia–cseh kapcsolatok elhidegülése miatt a nagyhatalmi támogatást elveszítő 

külügyminiszter mindent egy lapra tett fel. Közölte Rómával: „az unió csak egy nagyhatalom 

bevonásával képzelhető el, és ez Olaszország lenne.”358 

A Palazzo Chigi vezetői azonban ekkor már más lapokat is kezükbe vehettek. 1932. január 

14-én Rómába érkezett Bethlen István, a magyar politikai élet prominens személyisége. 

Mussolininek megmondta, hogy bár nem hivatalos minőségben érkezett az olasz fővárosba, 

felhatalmazása van arra, hogy egy Olaszországot és Magyarországot egyaránt érintő fontos 

politikai kérdésben a kormányzó és a magyar kormány tudtával és hozzájárulásával konkrét 

javaslatot tegyen. Bethlen ismertette Mussolinivel Magyarország pénzügyi és gazdasági 

helyzetét. Hangsúlyozta, hogy az ország pénzügyi egyensúlya a kormány intézkedései folytán 

rövidesen helyreáll. A gazdasági kérdésekre áttérve viszont komor színekkel ecsetelte, hogy 

az export-beállítottságú magyar gazdaság képtelen elhelyezni terményeit, ezért katasztrofális 

helyzetbe került. Az egyedüli megoldás – és ez most már Magyarországon kezd általános 

nézetté válni –, ha Magyarország egy vagy több szomszédos ipari állammal vámunióra lép, és 

ezeken az új piacokon helyezi el terményeit. Ilyen lehetőséget kínál a franciák és Beneš azon 

törekvése, hogy Magyarország, Csehszlovákia és Ausztria részvételével vámközösséget 

hozzanak létre. Franciaország, amely Beneš mögött áll, eddig nem alkalmazott kényszerítő 

eszközöket, de kétségtelen, hogy a jövőben ilyenekre is sor fog kerülni. Bethlen egy szót sem 

ejtett arról, hogy a Beneš-terv megvalósulása káros lenne Magyarországra nézve, de 

hangsúlyozta, hogy egy ilyen kollaboráció politikai és gazdasági pozícióinak meggyengülését 

eredményezi. A megoldás – fejezte be eszmefuttatását Bethlen – egy Magyarország, 

Olaszország és Ausztria között létesülő vámunió lenne. Ennek első lépéseként a Semmeringi 

megállapodások, az olasz–magyar–osztrák együttműködést kilátásba helyező Brocchi-terv 

életbeléptetése szükséges.359 

Mussolini azt felelte, hogy Bethlen terve teljesen megfelel politikai elgondolásának. 

Hozzátette, hogy az illetékes miniszterek jelentéseiből kiderül, hogy azok is hajlandóak 

                                                 
358 OL K 63 448/50. Rubido-Zichy jelentése. London, 1932. február 4, valamint Khuen-Héderváry levele 
Rubido-Zichynek. Budapest, 1932. február 4.  
359 Mussolini az olasz–osztrák–magyar együttműködést a gazdasági kapcsolatok elmélyítésével is szilárdabbá 
szerette volna tenni. A konkrét terv Igino Brocchi olasz gazdasági diplomata nevéhez fűződött, aki – mivel 
akkoron a kereskedelmi kapcsolatok elvileg még a szabad kereskedelem elvén, a vámtámogatások tilalmán 
nyugodtak – az olasz–osztrák–magyar áruforgalmat kétoldalú rejtett preferenciák rendszerével akarta 
felélénkíteni. A terv megvalósítása azonban – jóllehet 1932-ben olasz–magyar és olasz–osztrák szerződésben 
öltött testet – akadozott. A három gazdaság nem szorult egymásra, nem egészítette ki egymást. Bár korábban 
voltak ilyen vonásaik, ám azok az első világháború utáni gazdasági elzárkózás, autarkiás gazdasági fejlődés 
következtében mindinkább elhalványodtak. 
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hozzájárulni a Semmeringi megállapodásokhoz.360 Bethlen tárgyalásokat folytatott Grandival 

is. Az olasz külügyminiszter egyetértését hangoztatva azt mondta neki, hogy a vámunióhoz 

Jugoszláviának is csatlakoznia kellene, mert ez az olasz iparnak igen fontos érdeke.361 

A magyar ex-miniszterelnök néhány héttel római útja előtt Bécsben is járt, hogy a várható 

osztrák álláspontot kipuhatolja. A Schober alkancellárral, Dollfuss mezőgazdasági és Schrüff 

igazságügyi miniszterrel folytatott tárgyalásokból azt a következtetést vonhatta le, hogy 

Ausztria közgazdasági érdekeinek leginkább egy ilyen hármas vámunió felel meg.362 

Bethlen tehát kedvező előfeltételek között kezdhetett terve végrehajtásának. A folytatás 

azonban nem bizonyult ilyen egyszerűnek. A római tárgyalások után néhány nappal 

Ausztriában kormányválság kezdődött, amelynek következtében francia kívánságra 

leköszönt363 Johannes Schober, a németbarát alkancellár. A köztudottan kiváló német 

kapcsolatokkal rendelkező Schobernek kulcsfontosságú szerepe volt Bethlen tervében: az ő 

személye lett volna biztosíték arra, hogy Berlin nem gördít akadályt a vámunió elé.364 

Az osztrák alkancellár bukása után megváltozott a helyzet. Az osztrákok közölték 

Bethlennel és Mussolinivel, hogy az együttműködés legmesszebb a Brocchi-féle rendszer 

kiszélesítéséig terjedhet, a vámunió megvalósítására azonban nem látnak lehetőséget. Hasonló 

nyilatkozatot tett a budapesti német követ is: „Németország részéről nincs ellenvetés a 

Brocchi-féle rendszer kiszélesítése ellen mindaddig, míg az lényegileg nem válik vámunióvá. 

Ha azonban vámunió létesítése terveztetne, Németország csak úgy járulhatna hozzá, ha abban 

maga is részt vesz.”365 

A magyar külügyminisztérium egyik belső feljegyzése is azt mutatja, hogy ezek után a 

magyar politikusok sem láttak többé lehetőséget a vámunió létrehozására. Magyarország a 

népszövetségi kölcsön felvételekor kötelezettséget vállalt arra, hogy állami önállóságát 

megtartja, ezért a Bethlen vámuniós terv tulajdonképpen eleve bukásra volt ítélve. Az irat 

szerint egyébként is Beneš többször kijelentette, hogy egy osztrák–magyar vámunió ellen 

éppúgy harcolna, mint az Anschluss ellen, és ez természetesen egy hármas összefogásra is 

érvényes. 

                                                 
360 OL K 64 1932/51/23. Bethlen római megbeszélései. 1932. január 14. 
361 Uo. 
362 Uo. 
363 OL K 63 Franciaország 1932. Villani jelentése. 1932. január 14. Párizs, valamint OL K 1932/49. Ambrózy 
jelentése. Bécs, 1932. január 29. 
364 OL K 64 1932/51/23. Bethlen római megbeszélései. 1932. január 14. 
365 OL K 64 1932/51/23 Walko és Grandi római tárgyalásairól készül feljegyzés 1932. március 21. és OL K 64 
1932/42/77. Khuen-Héderváry tájékoztatója Kányának. 1932. február 8, valamint OL K 63 448/50. Hory 
számjeltávirata. Róma, 1932. február 10.  
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A logikus érvek után meglepőnek tűnhet a magyar külügyminisztérium végső 

következtetése: „Mindennek dacára az olasz kormány előtt teljes odaadással fel kell 

karolnunk az eszmét, melyet Bethlen gróf kezdeményezett”. Később az ésszerű indoklást is 

olvashatjuk: „Ugyanis a mi értékünk ezen kombináció által az olaszok szemében 

megnövekedik, ezáltal elesik számunkra egy olasz–jugoszláv vámunió mindig fenyegető 

lehetősége, végül pedig módunk van a vámuniós cél érdekében a Semmeringi egyezmény 

fejlesztését követelni, és így az olasz–magyar gazdasági forgalmat növelni.”366 

 

* 

 

A Bethlen-féle kezdeményezés kudarca után a Beneš-terv még mindig a diplomácia 

szőnyegén maradt. Franciaországnak természetesen tetszett a Beneš akció, hiszen joggal 

érezhette ki belőle a francia orientációt. A csehszlovák külügyminisztérium a nagyhatalmak 

várható reagálását latolgatva így foglalta össze a Quai d'Orsay valószínű véleményét: 

„Franciaország hozzájárulása természetes, hiszen általa voltaképpen egy régi francia gondolat 

valósulna meg”.367 

Kezdetben úgy tűnt, hogy az események igazolják Beneš elképzeléseit. Jungerth, helsinki 

magyar követ 1931. november 21-én jelentette, hogy Albats, Lettország külügyminiszter-

helyettese párizsi útja alkalmával befolyásos francia politikusoktól azt hallotta, hogy erős 

áramlat van Franciaországban, mely Ausztriát, Magyarországot és Csehszlovákiát valami 

formában, melynek nevét még nem tudják, gazdaságilag össze akarja kapcsolni. E 

kombinációval a lett külügyminiszter-helyettes szerint meg akarják akadályozni, hogy 

Ausztria Németország karjaiba vesse magát, valamint önálló, életképes gazdasági egységet 

kívánnak létrehozni a Duna-völgyben.368 

A franciák a cél elérése érdekében jelentős áldozatokra is hajlandóak voltak. Ambrózy 

bécsi magyar követ jelentéséből kitűnik, hogy a franciák által is támogatott 

együttműködésnek Csehszlovákiában számos ellenzője volt a Szudéta németek és a cseh 

agráriusok körében. A magyar diplomata értesülései szerint az ellenállás leküzdésére a francia 

és belga nehézipar és haute finance beszüntetett a csehszlovák iparnak nyújtott minden 

                                                 
366 OL K 64. 1932/51/23. Megjegyzések az olasz–osztrák–magyar vámunióhoz. (Dátum nélküli irat.)  
367 OL K 63 448/50.Masirevich jelentése. Prága, 1931. október 29. 
368 OL K 63 448/50. Jungerth jelentése. Helsinki, 1931. november 21. 
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támogatását, és azt nem szándékozik mindaddig újrakezdeni, ameddig Magyarország, 

Ausztria és Csehszlovákia gazdasági egyesülése nincs biztosítva.369 

A felhőtlennek tűnő francia kapcsolatok tudatában Beneš magabiztosan jelentette ki a 

prágai osztrák követnek: Csehszlovákia feladata Párizs áldását kérni a megegyezés 

megvalósulásához.370 A magabiztosságnak ekkor azonban már nem sok alapja volt. Charles-

Roux prágai francia követ 1931 decemberének végén azt ecsetelte magyar kollégája előtt, 

hogy Franciaország érdekei Beneš tervében másodlagosak. Pedrazzival, a prágai olasz 

követtel folytatott beszélgetése alkalmával pedig kijelentette: „elejétől nem tartott sokat Beneš 

úr terveiről, mert ő tele van bizonytalansággal, tervezetei nagyon változékonyak és azt a 

benyomást kelti, hogy soha nem közli teljesen gondolatait.”371 

A kapcsolatok elhidegülését nem csak Beneš „megbízhatatlansága” okozta. A francia 

külpolitika, amely lassan kezdett felocsúdni a német–osztrák vámuniós tervezet okozta 

sokkból, egyre inkább arra törekedett, hogy a közép-európai rendezést saját kezében 

összpontosítsa. A magyarországi kormányváltozás után Károlyi Gyula és Walko személyében 

viszonylag franciabarát politikusok irányították a magyar külpolitikát, Párizsban is egyre 

inkább teret kapott a nézet, hogy a Duna-medence kérdéseinek rendezésébe Magyarországot 

is be kell vonni. A Quai d’ Orsay felfogásának megváltozását bizonyítja Villani magyar követ 

jelentése, amelyben arról számol be, hogy Magyarország francia kölcsönt vesz fel, amely 

ellenében Franciaország gazdasági előnyöket és politikai lehetőségeket biztosít magának.372 

A francia–kisantant viszony, amit Romániával és Jugoszláviával az osztrák–német 

vámunió kérdésében elfoglalt németbarát álláspontja szétzilált373 lassan rendeződni kezdett. 

Argetioianu román pénzügyminiszter decemberben Párizsba utazott, ahol igyekezett 

Romániát a germanofilia vádjával szemben tisztázni.374 A jugoszláv–francia kapcsolatok 

normalizálódását pedig az jelezte, hogy Franciaország késznek mutatkozott jelentős pénzügyi 

segítséget nyújtani Sándor király országának.375 

A francia–csehszlovák kapcsolatok ideiglenes megromlása, amelyet egy 600 millió frankos 

francia kölcsön meghiúsulása is jelzett, vezetett végül ahhoz, hogy – amint azt már korábban 

                                                 
369 OL K 63 Franciaország 1932. Franciaország általános külpolitikája. Ambrózy jelentése. Bécs, 1932. február 
27.  
370 OL K 64 1931/48. Marek német nyelvű jelentése az osztrák alkancellárnak. 1931. december 23. 
371 OL K 63 448/50. Masirevich jelentése. Prága, 1932. január 12.  
372 OL K 63 Franciaország 1931. Francia–magyar viszony. Villani jelentése. Párizs, 1931. november 12.  
373 OL K 63 Franciaország 1932. Villani jelentése. Párizs, 1932. január 16.  
374 OL K 63 Franciaország 1932. Villani jelentése. Párizs, 1931. december 29.  
375 OL K 64 1932/11. Dátum nélküli francia nyelvű irat. 
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részletesen tárgyaltuk – Beneš Olaszország nagyhatalmi támogatását próbálta megnyerni terve 

véghezviteléhez.376 

Beneš gazdasági tervezetét leghevesebben Németország ellenezte. Berlin kénytelen volt 

elállni a német–osztrák vámunió gondolatától, de ez nem jelentette azt, hogy végleg 

passzivitásba vonult.377 A francia–német megbékélés szelleme ekkor már végképp tovatűnt, 

és a Wilhelmstrassén nem csekély gyanakvással figyelték Beneš francia orientációjú 

gazdasági egyesítési tervét. Jól tükrözi ezt Kánya Kálmán berlini magyar követ jelentése, 

miszerint: „Széles körben azon aggály nyilvánul meg, hogy a legtöbb Duna-állam nehéz 

gazdasági helyzetét Franciaország arra fogja kihasználni, hogy pénzügyi hatalmának latba 

vetésével ezen államok egymáshoz a francia értelemben vett politikai sécuritét Közép-Európa 

déli részében szilárd alapokra helyezze. Azt hiszik, hogy Franciaország ezen cél biztosítása 

érdekében Benešt fogja előtérbe tolni, ki szívesen fog vállalkozni arra, hogy az ő 

szempontjából kedvező körülmények között kedvenc közép-európai terveire visszatérjen, 

melyek szerint tudvalevőleg Németországnak semmiféle Duna-állami gazdasági 

kombinációban helye nincs.”378 

Berlinben persze azt is tudták, hogy Ausztria még mindig nosztalgiával gondol az osztrák–

német vámuniós tervezetre, és hogy Magyarországon a javuló francia kapcsolatok ellenére 

erős a tradicionális németbarátság. Ezért a Wilhelmstrassén továbbra is bíztak abban, „hogy 

Ausztria semmi olyan kombinációba nem fog belemenni, melyben a birodalom nem 

szerepelne, és hogy Csehszlovákia egy szorosabb cseh–magyar gazdasági kapcsolatot oly 

messzemenő politikai koncesszióktól tenne függővé, melyeket egy magyar kormány sem 

fogadhatna el.”379 

A német politikusok joggal számoltak a gazdasági valóság kényszerítő erejével. Ausztria 

és Magyarország ipari és mezőgazdasági terményeinek elhelyezésére nem volt elégséges a 

szűk csehszlovák piac. Kurt Rieth bécsi német követ Ambrózyval beszélgetve részletesen 

foglalkozott ezzel a kérdéssel: „Egy Duna-konföderáció, amely Magyarországot, 

Csehszlovákiát és Ausztriát magába foglalná, a magyaroknak és az osztrákoknak kevés 

hasznot hozna. Ausztria a magyar és a csehszlovák agrárkonkurenciát sínylené meg, míg a 

cseh gyáripar szabad versenye igen károsan éreztetné hatását úgy az osztrák, mint a magyar 

nagyipar helyzetére. Egész más volna a dolog, ha Németország a vámkonföderációnak tagja 

                                                 
376 OL K 63 448/50. Masirevich jelentései. Prága, 1932. január 16. és január 25.  
377 David E. Kaiser: Economic Diplomacy and the Origin of the Second World War. Princeton (N. J.), 1980. 
Princeton Univ. Press. 17–57. 
378 OL K 63 Németország 1931. Német–magyar viszony. Kánya jelentése. Berlin, 1931. november 18. 
379 Uo. 
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volna, amint ezt Berlinben gondolták, amikor a német–osztrák vámunió eszméje felmerült. 

Németország oly nagy gabona behozatalra van utalva, hogy játszva fel tudná szívni úgy 

Magyarország, mint Jugoszlávia, Románia és Bulgária gabonafeleslegeit.”380 

Magyarország tartózkodásával, Ausztria érdektelenségével, Olaszország és Németország 

határozott ellenkezésével szemben kevés volt a bizonytalan francia támogatás. A csehszlovák 

külügyminiszter a kedvezőtlen fogadtatás miatt elállt attól, hogy elképzeléseit hivatalosan is a 

kormányok tudomására hozza. A kudarc elsősorban a nagyhatalmi ellenállás következménye 

volt, de az is szerepet játszott benne, hogy az érintett kis országok, bár megpróbáltak, nem 

tudtak fölülemelkedni az őket elválasztó ellentéteken. 

                                                 
380 OL K 63 448/50. Ambrózy jelentése. Bécs, 1931. december 18.  
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VII. Az angol vámuniós javaslat (1932) 

 

A Duna-medence gazdasági rekonstrukciójáról Angliának is megvoltak a maga 

elképzelései. A belpolitikai nehézségek és a gondot okozó domíniumok miatt azonban Közép-

Európa nem állhatott a brit diplomácia érdeklődésének centrumában. A hagyományos 

egyensúly politika elemei mégis befolyásolták a külpolitika irányítóinak lépéseit. Anglia 

közép-európai politikájának fő célja az volt, hogy elkerülje a kontinentális hatalmak Duna-

völgyi rivalizálását.  

London számára nem volt kívánatos Németország kizárólagos térhódítása a Duna 

medencében, ezért ellenezte a német-osztrák vámuniót. Ugyanakkor Berlin teljes kiszorulást 

sem tartotta jónak, hiszen ez az amúgy is megerősödő német náci párt hatalomra kerülését 

jelenthette.381 Anglia tehát a francia-német versengésben egyfajta egyensúlyi helyzet 

megteremtésén fáradozott. 

Az angol külpolitika lépéseit már a német-osztrák vámuniós konfliktus idején is ezek az 

elvek határozták meg. A Foreign Office vezető elemzői hangsúlyozták, hogy a térség nem 

játszik elsődlegesen fontos szerepet a brit külpolitikában, ugyanakkor jelezték, hogy a túlzott 

passzivitás az európai egyensúly megbomlása mellett diplomáciai presztízs veszteséget is 

jelenthet. „Vigyáznunk kell, hogy ne tűnjön úgy Genfben, hogy önző érdekeink miatt 

obstruáljuk Európa föderációját” – figyelmeztetett összefoglalójában Sir Orme Sargent a 

Foreign Office Közép-Európai Osztályának vezetője. A vámuniós konfliktusban visszafogott 

politikát javasló diplomata ezért már ekkor határozottan kiállt egy brit alternatív javaslat 

kidolgozása mellett.382 

Így történhetett, hogy szinte le sem tűnt a diplomáciai színtérről Beneš külügyminiszter 

terve, a Foreign Office munkatársai olyan konstrukciót dolgoztak ki, amely a zátonyra futott 

osztrák–német vámunió és a többi csirájában elhalt tervezet helyébe lépve fellendíthette a 

Duna-völgyi országok vegetáló gazdaságát. Az angol külügyminisztérium javaslatát 

                                                 
381 Freiher von Neurath londoni német követ 1931. március 21-én Sir Robert Vansittart külügyminiszter 
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természetesen konkrét brit gazdasági érdekek is inspirálták. A térségbe irányuló angol export 

ugyan nem volt jelentős, hiszen alig érte el az évi 10 millió fontot,383 de az angol bankok 

tőkebefektetései kiemelt figyelmet indokoltak. A pénzügyminisztérium 1932. április 18-i 

kimutatása szerint London 85 millió font hosszú-, és 22 millió font rövid lejáratú hitelt 

helyezett el a térségben. (A kizárólag a Duna-medencébe irányuló kölcsön összege – 

Görögországot és Bulgáriát kiemelve – is majd 70, illetve 21 millió fontra rúgott.) Az angol 

pénzügyi szakembereket joggal aggasztotta, hogy a fenti összegek jelentős részét éppen a 

legrosszabb helyzetben lévő Ausztriának és Magyarországnak folyósították. A közel 81 

milliós hitelből Bécs 30,4 millió, Budapest 26,6 millió fonttal tartozott, tehát London a teljes 

kihelyezés több mint 2/3-ának törlesztését a válság által legsúlyosabban érintett országoktól 

várta.384 (Magyarország ekkorra a Népszövetség 1924-es „újjáépítési” kölcsöne kivételével 

összes rövid és hosszú lejáratú kölcsönének felfüggesztésére kényszerült, és Ausztria is csak a 

hosszú lejáratú hiteleit tudta törleszteni.)385  

Közép-Európában a maga 80,5 millió fontjával még mindig Anglia volt a legnagyobb 

tőkebefektető, lényegesen megelőzve az 51,4 milliót felmutató Franciaországot.386 Nem 

lehetett kétséges, hogy a Foreign Office javaslata a Közép-Európában befektetett brit tőke 

megmentését is célozta. A javaslatban mindamellett nem volt nehéz észrevenni az 

egyensúlypolitikai megfontolásokat. Londonban ugyanis részint a túlzott francia térnyeréstől 

tartottak, részint attól féltek, hogy a közép-európai gazdasági káosz Németország keleti 

terjeszkedését segíti elő. 

A Foreign Officeban 1931. november 23-án tartott értekezleten Alexander Loveday, a 

Népszövetség Pénzügyi és Gazdasági Részlegének vezetője ismételten felhívta a figyelmet a 

Duna-menti államok, különösen Ausztria és Magyarország összeomlással fenyegető pénzügyi 

és gazdasági helyzetére. A közgazdász megítélése szerint a válságban lévő országok 

egyenkénti megsegítése nem hozhat megfelelő eredményt, ezért az egyetlen hatékony 

megoldást a dunai államok, első sorban Csehszlovákia, Ausztria és Magyarország 

vámuniójában látta. 
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A javaslattal mind Orme Sargent, mind pedig a térségért felelős külügyminiszter helyettes 

Robert Vansittart egyetértett. Nyilvánvaló volt, hogy a meghiúsult német–osztrák vámuniós 

javaslat helyett megoldást kellett keresni az egyre fenyegetőbb ausztriai válság megoldására. 

Londont nem csupán a németek kezdeményezése nyugtalanította, de a legnagyobb 

kedvezmény elvéhez ragaszkodva és a domíniumok agrárérdekeit figyelembe véve a franciák 

preferenciára épülő rendszerét sem tudta elfogadni. Egyetértés volt abban a tekintetben is, 

hogy Anglia, mint a térségben érdektelen fél sikerrel léphet fel, míg Párizs bármilyen 

javaslatát veszélyezteti a rivális Németország gyanakvása.387 

Az elképzelést nem csupán a külügyminisztérium karolta fel, azzal egyetértett a kincstár és 

a Kereskedelmi Minisztérium is. A pénzügyi tárca támogatása nyilvánvaló volt, hiszen a 

fentebb bemutatott brit tőkekihelyezés visszanyerése csak egy konszolidált Közép-Európa 

létrehozásával volt lehetséges. Sir Sidney Chapman kereskedelmi miniszterhelyettes 

hasonlóan ítélte meg a helyzetet. Véleménye szerint a javasolt vámunió segíthetett Ausztria és 

Magyarország talpra állításában, ami nélkül a térségbe irányuló brit export növelése nem volt 

elképzelhető.388 

A külügyminisztériumi értekezletet követően a javaslatot Sir Orme Sargent öntötte 

végleges formába. A tervezetet 1932. január 14-én küldték meg véleményezésre Berlinbe, 

Párizsba és Rómába. 

A tervezet hangsúlyozta, hogy Ausztria és Magyarország, a világháború óta már 

másodszor, összeomlással fenyegető válságban van. Az ily módon kialakult, az egész európai 

rendszert érintő folyamatos fenyegetettség nem tolerálható tovább, az egyetlen megoldás a 

dunai államok közötti vámunió lehet, hiszen ezek gazdasága természetesen összekapcsolódik 

és kiegészíti egymást. London egy valóságos vámuniót javasolt, nem csupán egy 

preferenciális rendszert, amely a legnagyobb kedvezmény elvébe ütközött volna. A 

dokumentum hangsúlyozta, hogy az évek óta újra és újra felmerülő vámunió lehetősége 

immár nem csupán egy ötlet, hiszen a háború utáni válság hatásai bebizonyították az érintett 

államok politikusainak és közvéleményének, hogy a dunai kereskedelem szabad mederbe 

terelése nem homályos gondolat, hanem gyorsan megvalósítandó praktikus szükségszerűség. 

A háborús mentalitás, a politikai, faji és társadalmi előítéletek zavaros tömege, amelyre több 

ország külpolitikája épül – folytatódik a memorandum – mindazonáltal nehézzé teszi az 
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előrehaladást és elriasztja a kormányokat a kezdeményezéstől. London ezért fontosnak tartja, 

hogy a kezdeményezés kívülről érkezzen, azt egy harmadik ország tegye meg. Erre Anglia 

hajlandó, amely mint a térségben érdektelen állam javaslatot dolgozott ki a rekonstrukcióra. A 

kezdeményezést, amely az országok vámunióját indítványozza, de ellenzi a preferenciákra 

alapított vámrendszer létrehozását a Népszövetség Európai Uniós Vizsgáló Bizottságának 

(Commission of Inquiry for European Union) következő ülése elé terjeszti.389  

A tervezetet Berlinben Sir Horace Rumbold angol követ ismertette Bernard von Bülow 

német külügyi államtitkárral. Befejezésül az angol diplomata személy szerint is kérte a terv 

elfogadását mondván, hogy Németország a térség országainak stabilizációjával szélesebb és 

biztosabb piacot találhat a Duna-völgyben. 

A javaslat Magyarország, Ausztria, Csehszlovákia, Románia, Jugoszlávia és Bulgária 

vámuniós tömörülését célozta. Nem kétséges; a Foreign Office vezetőinek tudatában még ott 

élt az erős közép-kelet-európai hatalom, az Osztrák–Magyar Monarchia emléke, és a javasolt 

vámszövetség a Monarchia valamiféle gazdasági újraélesztése lett volna.390 A gazdasági 

kooperáció jellegét tekintve az előzmények ismeretében nem lehetett kétséges, hogy London 

ellenez bármely Duna-völgyi preferenciális rendszert, mert annak bevezetése esetén a 

nagyhatalmaknak le kell mondaniuk a legnagyobb kedvezmény jogáról. Egy ilyen lemondás 

részint összeférhetetlen volt a még mindig szabadkereskedelmi elveket valló brit 

gazdaságpolitikával, részint a domíniumok érdekeit sérthette, amelyek a maguk részéről 

továbbra is ragaszkodtak volna a legnagyobb kedvezmény elvének fenntartásához. Az 

esetleges közép-európai vámunió viszont közömbös volt a sajátos brit belső gazdasági 

érdekek szempontjából. 

Az angol jegyzékre mind Berlinből, mind Rómából elutasító válasz érkezett. 

A németek elutasító válasza elsősorban gazdasági megfontolásokon alapult. A német 

gazdaságpolitika alaptétele volt, hogy Délkelet-Európát Németország elsőszámú 

exportterületévé kell tenni, így a Wilhelmstrassén a készülő vámuniót német érdekekbe 

ütközőnek ítélték. A negatív döntésben a gazdasági indokok mellett nem jelentéktelen 

politikai tényezők is szerepet játszottak. Az angolok már a tervezéskor kijelentették: az új 

rendszer a meghiúsult német–osztrák vámuniót is pótolná. S ha a németek a vámunió kérdését 

                                                 
389 Sir John Simon to Sir H. Rumbold (Berlin) Foreign Office, January 14. 1932. Documents on British Foreign 
Policy 1919–1939. Second Series Volume II. 1931. London His Majesty’s Stationery Office, 1947. No. 87. 139–
140.  
390 A londoni magyar követ február 2-i jelentése szerint Sir Robert Vansittart külügyminiszter-helyettes a régi 
Osztrák–Magyar Monarchia központját felidéző osztrák–magyar–csehszlovák vámunióról beszélt. OL K 63 
448/50. Rubido Zichy jelentése. London, 1932. február 3. 



 137 

nem is tarthatták napirenden, arról hallani sem akartak, hogy Ausztria problémáit 

Németország kizárásával oldják meg.  

Berlin azonban taktikai okok miatt nem akarta nyíltan elutasítni a javaslatot. Bernard von 

Bülow február 2-án az angol követnek csupán annyit jelentett ki, hogy a térségbe irányuló 

német exportot negatívan befolyásolná a vámuniót körülvevő vámfal, és hogy Németország 

megkérdőjelezi a tervezet életképességét. Sargentnek azonban nem voltak kétségei Berlin 

valódi álláspontját illetően, mert pontosan tudta, hogy a tervezet keresztezi a Duna-medencei 

német érdekeket. Ahogy a tapasztalt diplomata fogalmazott, a vámunió „komoly akadály 

lenne az Anschluss előtt és általában a közép-európai német politikai térhódítás előtt.”391    

Az olasz elutasítás sem lehetett kérdéses, hiszen az angol vámuniós terv a formálódó 

olasz–magyar–osztrák blokkot veszélyeztette. A jegyzék megérkezése előtt néhány nappal 

tárgyalt Mussolini és Grandi Bethlen Istvánnal a Brocchi-féle rendszer kiszélesítéséről. Az 

angol tervezet megvalósulása az olasz vezetéssel létrejövő formáció kudarcát jelentette volna.  

Dino Grandi olasz külügyminisztert Ronald Graham római angol követ szerint meglepte és 

valósággal sokkolta az angol tervezet, amellyel szerinte London Franciaország térnyerését 

segítette volna elő. A külügyminiszter kijelentette: nem gondolja, hogy a vámunió javaslata 

gyakorlati megoldása lehetne a problémának. Hozzátette „az olasz kormány nagyon szeretett 

volna Ausztriának segíteni, de nehéz lesz az olasz érdekeket azért feláldozni, hogy a 

franciákat segítsék elő.”392 Mindazonáltal nem kívánta véleményét végső formába önteni, és 

azt kérte, hogy Anglia ne terjessze elő hivatalosan a javaslatot addig, míg neki nem nyílik 

alkalma Sir John Simon külügyminiszternek kifejteni az olasz álláspontot.393 

Párizs a javuló francia–angol394 viszony jegyében először pozitívan reagált. Robert 

Coulondre, a francia Külügyminisztérium Kereskedelmi osztályának vezetője február 15-én 

arról tájékoztatta Lord Tyrrell angol követet, hogy a francia kormány nincs ellene a dunai 

vámunió létrehozásának. Hozzátette azonban, hogy a terv kivitelezését a közeli jövőben 

elképzelhetetlennek tartja ezért bölcsebbnek gondolja, ha először felkérnék a Duna menti 

államokat, hogy terjesszék elő saját javaslataikat a szorosabb gazdasági együttműködésről a 

Népszövetség Pénzügyi tanácsának. Hasonlóan nyilatkozott február 17-i feljegyzésében de 

Fleuriau londoni francia követ is, míg Pelényi János genfi magyar követ február 22-én azt 
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jelentette: „Francia diplomaták is úgy nyilatkoztak, hogy Anglia túlment a reális 

lehetőségeken, amikor a jegyzékben vámunióról beszélt.”395 

A londoni javaslat az érintett országok körében sem bizonyult rokonszenvesnek. A közép-

európai országok kormányai nem kaptak hivatalos jegyzéket a tervről, ezért Rómában és 

Berlinben próbáltak információkat szerezni.  

Az osztrák álláspontról Eric Phipps bécsi angol követ január 18-án tájékoztatta a Foreign 

Office-t. Kifejtette, hogy Ausztriában bármilyen vámuniós javaslat nagy ellenállásba ütközik, 

mert a volt arisztokrácia, a katonai körök, és a fontosabb politikai pártok elutasítanak minden 

olyan kezdeményezést, amelyből Németországot kizárják. Az osztrákok a javaslatot francia 

trükknek értékelték, amely elzárja őket Németországtól, amelynek következtében még 

reménytelenebb gazdasági kondíciók közé kerülhetnek azáltal, hogy „egy tál lencséért eladják 

alapvető jogukat egy kétséges ügyletért”. 

Lord Chilston Budapestre akkreditált angol követ a csehszlovák és a magyar sajtóban 

megjelent cikkekben tapasztalható kölcsönös politikai antipátiára hívta fel a figyelmet, amely 

valószínűleg minden kibontakozást és szorosabb együttműködést megakadályoz. A magyar 

kormány álláspontja szerint a döntően agrárjellegű unió csak fokozta volna a súlyos gondokat, 

mert Románia és Jugoszlávia bevonása jelentősen növelte volna a térségben felhalmozódott 

amúgy is kezelhetetlen mennyiségű gabonafelesleget.396 A magyar kormány tartózkodó 

álláspontját az is mutatta, hogy Rubido Zichy Iván londoni magyar követ Budapestről azt az 

utasítást kapta, hogy egy esetleges újabb beszélgetésen a cseh agráriusok, illetve az osztrák 

nagynémetekre hivatkozva egy preferenciális rendszer szükségességét hangsúlyozza, mindezt 

azonban úgy, hogy véletlenül se merüljön fel az a gyanú, „hogy Magyarország a tervet el 

akarja gáncsolni”.397  

Addison prágai angol követ jelezte, hogy a cseh és a szlovák agráriusok elleneznék a 

külföldi agrártermékekkel való versenyt, és az is közismert tény volt, hogy Beneš a jelentős 

számú magyar és német kisebbség miatt sem óhajtja a szoros gazdasági közösséget. Prága 

álláspontját a csehszlovák külügyminiszter február 13-án fejtette ki a Sir Allan Leeperrel 

folytatott hosszú beszélgetésen. Beneš világossá tette, hogy a csehszlovák kormány szilárdan 

ellenzi a vámuniót, és inkább olyan gazdasági együttműködést szeretne az érintett országok 

között, amely kedvezményes vámtarifa rendszerre épül. Azt is elmondta, hogy a magyar, 
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jugoszláv és román mezőgazdasági termékek esetében az agrártermékekre felajánlott 

előnyökért cserében ugyanilyen kedvezményeket vár a csehszlovák ipari termékek részére.398 

A tervet a jugoszláv kormány is elvetette, mert véleményük szerint ez egy olyan gazdasági 

közösséget teremtett volna újjá, amely megfelelt volna az egykori Habsburg monarchiának. 

Marinkovics kijelentette március 23-án a szenátusban, hogy a brit tézis, mely szerint a 

válságot az idézte elő, hogy eltűnt az osztrák-magyar gazdaság, hibás. A kettős monarchia 

felélesztése akár gazdasági formában is, Jugoszlávia számára elfogadhatatlan. Jugoszlávia 

1919 óta megkísérelte gazdaságát a nyugati – elsősorban francia – piacok felé irányítani. A 

szállítás és a vámtarifák problémái meghiúsították ugyan ezt a kísérletet, de a visszatérés az 

Osztrák–Magyar Monarchia gazdaságához elfogadhatatlan. Belgrád számára mindenfajta 

Dunamenti országok között együttműködés előfeltétele, hogy annak ne legyen politikai 

tartalma.399 

Az elutasító álláspontok nem ejtették kétségbe Londont. Sir Allen Leeper feljegyzésében 

emlékeztetett arra, hogy a javaslat decemberi kidolgozása idején is tisztában voltak azzal, 

hogy a vámuniós ötlet nem lesz népszerű. A diplomata felidézte, hogy kezdetben a 

leszereléssel és a jóvátétellel kapcsolatos angol előterjesztés sem aratott sikert. Az angol 

diplomáciát azonban nem tántorította el sem a leszereléssel kapcsolatos francia, sem a 

jóvátétel eltörlését hevesen ellenző amerikai álláspont, és az sem, hogy egyik esetben sem ért 

el azonnali áttörést.  

„Mindkét esetben arra a következtetésre jutottunk, hogy nemcsak saját érdekeink, hanem 

nagyhatalmi felelősségünk is úgy kívánja, hogy tisztán és egyértelműen közöljük 

álláspontunkat ezen egyedi problémák megoldási módját illetően. Miért ne alkalmaznánk 

ugyanezen elvet, amikor Közép-Európa gazdasági összeomlásáról van szó?... Egyedül mi 

vagyunk abban a helyzetben – folytatta elemzését a diplomata – hogy olyan rendezést 

javasoljunk, amely miközben sérti az osztrák pángermanistákat, elszegényíti a csehszlovák 

gazdákat, és romba dönti a magyar iparosítók reményeit, kétségtelenül prosperitást ígér a 

közép-európaiak hatalmas többségének. A racionalizálás és modernizálás végrehajtása – 

történjen az a szövőszékek számának növelése által takácsonként, mint Angliában, 

pusztítással, mint Franciaországban, vagy vámok eltörlése által, mint azt mi javasoljuk 

Közép-Európában – mindenképpen fájdalmas. Ha a dolgok jelen állásuk szerint folynak 
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tovább – fejezte be fejtegetését a Foreign Office tisztviselője – és a változásnak semmilyen 

jele nem tapasztalható, nemsokára az osztrák pángermanisták, a cseh gazdálkodók és a 

magyar iparosítók mind ugyanazon leveses-konyha különböző ablakainál állnak majd 

sorba.”400 

A javaslatot kidolgozó Sargent szintén jól ismerte a közép-európai viszonyokat és tisztában 

volt a térségre vonatkozó német és olasz ambíciókkal is. Nem gondolta, hogy a vámunió 

ötlete népszerű lesz, és azonnali sikerrel kecsegtet. Az osztrákok elutasító álláspontját 

bemutató követi jelentését így kommentálta: Ha a dunai országok azt választják, hogy 

önállóságuk védelmében öngyilkosságot követnek el, nincs mit mondani. Mi megtettük 

hozzájárulásunkat egy megoldásért, és a dunai országok vére a saját fejükre hull.401 

Sargent szkepticizmusának hátterét jól megvilágítja Sir Allen Leeper fejtegetése is. 

„Pillanatnyilag hadd szögezzük le, hogy a tervezetnek vannak konstruktív értékei és 

tulajdonképpen konkrét javaslattá fejleszthető. Mi lenne a helyzet, ha így történne? Beneš úr 

megszűnne a vámunióra tett javaslatunk meghiúsításának vezető szerepét alakítani és 

magunkat találnánk az ő szerepében. Ha ugyanis Beneš úr előterjesztené az általa előnyben 

részesített tervezetet, mi leszünk kénytelenek megvétózni azt és egész Közép-Európa, tekintet 

nélkül politikai vagy nemzeti hovatartozásra, úgy tekint majd ránk, mint a felvirágzás 

egyetlen akadályára. Ez pontosan azon veszély elhárításra megy ki, hogy mindig is mi 

védelmeztük a teljes vámuniót, mint az európai vám problémák valódi megoldását. A 

vámunió javaslatának kezdeményezésével elkerülhetjük az obstruálók szerepét. Ez különösen 

igaz Közép-Európa esetében, ez a dunai vámuniót előterjesztő politikánk egyik fő indoka.”402 

A két idézet jól rámutat arra, hogy Anglia a harmincas években másodlagos fontosságúnak 

tartotta az európai politikai küzdelmeket. Érdekelt volt a közép-európai térség gazdasági 

szanálásában, de politikájánál elsősorban azt tartotta szem előtt, hogy lépései ne okozzanak 

kárt Anglia nemzetközi megítélésében. 

London a kedvezőtlen előjelek ellenére nem változtatott elképzelésén, és a Népszövetség 

Európai Uniós Vizsgáló Bizottságának (Commission of Inquiry for European Union) soron 

következő ülésén hivatalosan is elő kívánta terjeszteni a javaslatot. Genfi források alapján 

kiderült azonban, hogy a Bizottság legközelebb csak májusban ülésezik, ezért a tervezetet más 
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csatornán kellett nyilvánosságra hozni. A véletlen erre kitűnő alkalmat kínált. Az osztrák 

kancellár február 16-án memorandumot küldött az angol, a francia, az olasz és a német 

kormánynak, amelyben segítséget kért az Ausztriát sújtó gazdasági és pénzügyi problémák 

megoldásához. A Foreign Office-ban úgy ítélték meg, hogy az osztrák kérés kiváló helyzetet 

teremt a vámuniós javaslat közzétételére. A kereskedelmi és pénzügyi tárca támogatta a 

külügyminisztérium akciót, de ismét felhívta a figyelmet arra, hogy egyetértése csak a 

vámunióra vonatkozik. Néhány nappal később azonban meglepő fordulat következett be. Sir 

Henry Fountain a Kereskedelmi Minisztérium kereskedelmi kapcsolatok és szerződések 

osztályának vezetője március 3-án kijelentette, hogy hajlandóak lennének előítéletek nélkül 

megvizsgálni a vámunió alternatívájaként felmerülő preferenciális rendszert, amennyiben az 

esetleg megfelelne Őfelsége kormányának. 

Vansittart már másnap táviratban javasolta a Genfben tartózkodó John Simonnak, hogy az 

osztrák követet a március 7-ére tervezett találkozón úgy tájékoztassák, hogy a brit kormány a 

dunai vámuniót a legígéretesebb megoldásnak tartja az ország problémáinak megoldására, de 

készek lennének alternatív preferenciális megállapodásra, amelyet Ausztria és szomszédjai 

terjesztenek elő. A külügyminiszter helyettes azt is felvetette, hogy Simon hasonló értelemben 

tájékoztassa a Genfben tartózkodó Grandit is. Az angol külügyminiszter március 6-i 

választáviratában azonban arról tájékoztatott, hogy Grandi csak később tér vissza Genfbe, 

valamint hogy „ez a perc nem alkalmas Őfelsége Kormánya lépésének bármilyen 

bejelentésére.”403 

Tardieu Genfben ismertette Simonnal saját preferenciális vámokra épülő tervezetének fő 

vonalait. A vele és Grandival folytatott egyeztetést követően Párizs március 2-án 

memorandumban ismertette az olasz és angol kormánnyal tervezetét. A tárgyalások 

felgyorsultak, és a Foreign Office-ban hamarosan döntés született arról, hogy a Duna-

medence rekonstrukciójában Anglia nem vállalkozik kezdeményező szerepre.404 

London vámuniós akciójának végleges lezárása március 11-én történt meg, amikor Simon 

külügyminiszter kijelentette: Jóllehet azt gondolta, hogy az angol kormány „amilyen hamar 
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csak lehet, folytatja merész kezdeményezését”, ma már ellene van a dunai vámuniónak, mert 

„nyilvánvalóvá vált, hogy azt senki más nem tartja jónak.”405   

Az angol kudarc is hozzájárult ahhoz, hogy a korszak legtekintélyesebb nagyhatalma, 

Franciaország újra az európai politika színterére lépjen. 
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VIII. Csúcspont és visszaesés: a Tardieu-terv (1932) 

 

Franciaország 1931-ben az egyetlen olyan állam volt Európában, amelyet még elkerült a 

súlyos pénzügyi- és gazdasági válság. A magyarázat a közelmúltban volt keresendő. A 

jóvátételekből jelentős tőke folyt be a francia államkasszába. Ezek az összegek nemcsak a 

háborús károk helyreállítására voltak elegendőek, hanem az egyenletes gazdasági növekedés 

megalapozásához is hozzájárultak. A gazdasági növekedést azok az erőteljes pénzügyi 

intézkedések is elősegítették, amelyeket a francia kormány az 1925. évi frankválság után 

foganatosított. Mindezek eredményeként a párizsi bankokban igen jelentős aranytartalék 

halmozódott fel. Franciaország Európa bankárjának szerepét vállalhatta magára. A Quai 

d'Orsay vezetői az ország pénzügyi politikáját a külpolitika szolgálatába állították és az 

aranyat is felhasználták az európai befolyás kiépítésére. Az ínséges időkben a francia 

aranytartalék igen nagy vonzerőnek bizonyult. 

Európa majd minden országának politikusai megfordultak Párizsban, s látogatásaik alig 

leplezett célja a kölcsönkérés volt. Amint a berlini magyar követ jelentéséből kitűnik, a rivális 

Németország is francia kölcsönökből reménykedett. „A birodalom pénzügyi gondjait illetően 

– olvashatjuk Kánya jelentésében – általános vélemény, hogy azt csak francia kölcsönnel 

lehet megoldani. Ezért berlini bankárok egyre gyakrabban utaznak Párizsba és viszont. 

Tardieu válasza, miszerint a kérés teljesítését azon feltételhez kötik, hogy a német kormány öt 

évig ne bolygassa a kényes kérdéseket, nem éppen felbátorító, a német pénzügyi körök mégis 

bíznak abban, hogy Franciaország saját érdekében is módosítja az eddigi nagy 

aranymennyiségek felhalmozására irányuló pénzügyi politikáját.”406 A franciák a maguk 

részéről továbbra is arra törekedtek, hogy pénzügyi pozíciójuk révén politikai előnyöket 

csikarjanak ki. 

A francia–német viszony nem alakult kedvezően. Stresemann és Briand együttműködése a 

húszas évek második felében nem szüntethette meg a két hatalom közötti évszázados 

torzsalkodást, és a gazdasági válság fokozatosan újra elmélyítette Párizs és Berlin ellentétét. 

A francia–német viszony – amint erre már korábban utaltunk – akkor kezdett rohamosan 

romlani, amikor Németország előállt az osztrák–német vámunió tervével. Az elhidegülés a 

külső szemlélők előtt is nyilvánvaló volt, és a berlini magyar követ például a német 

külpolitika egyik megnyilvánulását valóságos irányváltásnak értékelte. „A római látogatás 

határozott fordulat abban az irányban – írta jelentésében –, hogy a birodalom külpolitikájának 
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vezetői e látogatás révén véglegesen szakítanak azon Stresemanni tradíciókkal, melyek az 

egyoldalú francia orientáció mellett Olaszországot quantité négligeablenak tekintik.”407 S ha a 

kívülálló információi csak töredékesek lehettek is, a tendenciákat minden bizonnyal helyesen 

érzékelte. 

A francia–német jó viszony helyreállításának persze Párizsban és Berlinben egyaránt 

voltak még hívei. Ezért jöhetett létre 1931 őszén Brüning kancellár párizsi, valamint Laval és 

Briand berlini látogatása. Ezekhez a találkozásokhoz azonban már nem lehetett nagy 

reményeket fűzni. A berlini tárgyalások alkalmával Briand mutatott még némi hajlandóságot 

a Birodalommal való együttműködésre, de ekkor ő már inkább csak „tiszteletbeli” 

miniszternek számított. Kánya Kálmán találóan ecsetelte az idős francia politikus szerepét a 

berlini látogatása alkalmával. „A tárgyalásoknak teljesen néma tanúja volt, és azokon 

ismételten elaludt. A látogatása hatásának elmélyítése céljából érzelmi húrokat pengetett, 

ellátogatott Stresemann sírjához, és arra mély meghatottsággal és demokrata nők sűrű 

könnyhullatása mellett egy gyönyörű chrisanten koszorút helyezett el.” A berlini magyar 

követ végül így foglalta össze a látogatás eredményeit: „Mindent összevéve megállapítható, 

hogy a berlini látogatás mise en scene-je francia részről nagyon ügyes volt. Jó sajtó – és 

barátságos hivatalos nyilatkozatok tanúságot tettek az egész világ előtt a francia jóakaratról. A 

francia kormány egyidejűleg gondoskodott arról, hogy kényesebb kérdések Berlinben ne 

kerüljenek szőnyegre. Először Genfben kitekerte a német–osztrák vámunió nyakát, 

lehetetlenné téve ilyen módon annak kompenzációs felhasználását. Csak ezen műtét után 

utazott Laval Berlinbe, ahol gondja volt arra, hogy a tanácskozásokat mindenféle politikai 

jellegétől megfossza. Ily körülmények között azoknak tényleges eredménye természetesen 

csak sovány lehetett.408 

 

A Tardieu-terv meghirdetése 

 

A francia–német viszony romlása, a kisantant államainak bizonytalankodása és a Duna-

medence gazdasági csődje egyaránt az I. világháború utáni békerendszer ingatagságát 

bizonyította. A kritikus hangok a francia politikai életben is megerősödtek.409 Párizs a realista 

visszavonulás vagy a nagyhatalmi aktivitás politikája között választhatott. A még mindig 

tőkeerős Franciaország az utóbbi mellett döntött. 
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A Duna-medence gazdasági problémái nem a válság éveiben kezdődtek. A háború után 

talpra álló dunai országok gazdasága már a húszas évek közepén új problémával szembesült. 

A tengerentúli nagy gabonatermelő országok, az Egyesült Államok és Kanada óriási készletei 

miatt a búza világpiaci ára 1926 körül zuhanni kezdett. A Duna-menti országok kiszolgáltatott 

gazdaságát érzékenyen érintette ez a túltermelés. A problémát fokozta a politikai és 

vámhatárok „balkanizálódása”, azaz feldarabolása, valamint a térség országainak elzárkózó, 

nacionalista gazdaságpolitikája. A negatív folyamatokat felgyorsította és még erőteljesebbé 

tette az 1929-ben kirobbant válság. Az export-bevételek drasztikus csökkenése áthidalhatatlan 

pénzügyi és monetáris problémákat okozott, ami előidézte a külföldi hitelezés visszaesését is. 

A Dunai államok pénzügyi rendszerének válsága teljes összeomlással fenyegetett. A 

pénzszűke és a hiteléhség ugyanakkor kihívás volt a francia nagyhatalmi politika számára, 

hiszen Franciaország volt az egyedüli európai ország, amely a harmincas évek elején még 

jelentős tőketartalékokkal rendelkezett. Kézenfekvőnek tűnt a gondolat, amely szerint a 

zavaros nemzetközi helyzetben a francia hitel diplomáciai fegyverré válhat.410 

A Quai d'Orsay vezetői már az osztrák–német vámuniós próbálkozások idején kidolgoztak 

egy preferenciális vámokra épülő ellentervet411és Beneš vámuniós tervezetét – amint azt 

korábban bemutattuk – a francia nagytőke is támogatta. A párizsi magyar követ 1932. február 

3-án arról írt, hogy Franciaország leghőbb óhaja volna, hogy Magyarország, Ausztria és 

Csehszlovákia a lehető legszorosabb gazdasági egységbe tömörüljön, s később ehhez 

Románia és Jugoszlávia is csatlakozzon.412 

Az elgondolás előnyei francia szempontból nyilvánvalóak voltak. A párizsi pénzügyi körök 

fokozódó aggodalommal figyelték a dunai államok összeomlás felé tántorgó gazdaságát. 

Franciaország a térségben mintegy 17 milliárd frank (51,4 millió font) hitelállománnyal 

rendelkezett és a befektetéseiket féltő bankok mindaddig nem voltak hajlandók újabb nagyobb 

összegű kölcsön folyósítására, amíg nem látták biztosítottnak a Duna-völgyi országok talpra 

állását.413 Ausztria közép-európai gazdasági tömörüléséhez való tartozása az állandóan 
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fenyegető Anschluss veszélyt volt hivatott elhárítani, a kisantant számbeli és Csehszlovákia 

gazdasági fölénye pedig a francia hegemóniát biztosította volna a térségben.414 

A francia politikai kurzusváltáshoz kedvező személyi feltételeket teremtett, hogy 1932. 

február 23-án a mérsékelt Pierre Lavalt a dinamikus, konzervatív-nacionalista André Tardieu 

váltotta fel a miniszterelnöki poszton.  

Tardieu Georges Clemenceau közeli munkatársa volt, és hozzá hasonlóan Németország 

Közép-Kelet-Európából való kizárására törekedett. Az ambiciózus politikus Raymon Poincaré 

kormányában 1926-ban a Közlekedésügyi, 1928-ban a belügyi tárcát vezette. 1929-ben 

Tardieu a belügyminiszteri posztot is megtartva miniszterelnök lett. Kormányában a nagy 

tekintélyű Aristide Briand külügyi, közeli munkatársa Pierre Flandin pénzügyminiszteri tárcát 

kapott. Első kormányát 1930 februárjáig vezette, ezt követően mezőgazdasági, később 

honvédelmi, majd Briand lemondása után külügyminiszter volt. Tardieu tehát kiválóan 

ismerte a közigazgatás összes területét. Tökéletesen tisztában volt az európai folyamatokkal, 

Briand páneurópai tervével és a mezőgazdaság problémáival. Külügyminisztersége idején 

zajlott a genfi leszerelési konferencia, ami lehetővé tette számára, hogy a nemzetközi élettel 

kapcsolatos ismereteit bővítse és személyét széles körben megismertesse. Tardieu 1932. 

február 20-án ismét miniszterelnöki megbízást kapott. Ezúttal a külügyi tárcát tartotta meg 

magának, mert kormánya hatalmon maradását a májusban esedékes parlamenti választások 

után csak akkor remélhette, ha rövid időn belül jelentős politikai sikereket ér el.415 A Tardieu-

terv belpolitikai hátterére utal Rubido Zichy londoni magyar követ 1932. április 2-i jelentése, 

amelyben közli, hogy francia kollégája szerint „Tardieu javaslata leginkább belpolitikai 

szempontból ered, hogy a francia tőkéseket megnyugtassa, akik a Kisententebe befektetett 

franciapénz sorsa felett aggódnak”.416  

Még javában folytak az egyeztetések a brit vámuniós javaslattal kapcsolatban, amikor a 

frissen kinevezett, ambiciózus francia miniszterelnök különböző diplomácia csatornákon saját 

Duna-medencei terve esélyeinek óvatos felmérésébe kezdett. Már kormányfői kinevezésének 

napján, február 20-án egy pénzügyminiszteri tisztviselő útján felvetette Leith Rossnak a brit 
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bizonnyal a közelgő májusi választások is szerepet játszottak. Catherine Horel: La Hongrie et le plan Tardieu. 
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kormány gazdasági főtanácsadójának, hogy Anglia támogasson egy hosszú távú, a dunai 

országok preferenciális vámrendszerére épülő tervet.417 Február 29-én Tardieu Genfbe utazott 

és tárgyalásokat folytatott a Duna-völgyi gazdasági rendezés kérdéséről. Március 1-jén 

meghívta a kisantant képviselőit, és bejelentette, hogy szándékában áll közzétenni „egy 

Közép-Európát érintő gazdasági tervet”.418 A francia miniszterelnök személyesen kereste fel 

John Simon angol külügyminisztert, aki ekkor még a brit vámuniós tervezet nyilvánosságra 

hozatalán fáradozott. Elmondta, hogy megítélése szerint a Duna-menti probléma legjobb 

megközelítése az volna, ha Anglia, Franciaország és Olaszország jelezné az öt dunai 

államnak, hogy erőfeszítésekre van szükség gazdasági helyzetük javítására. Kifejtette, hogy 

nézete szerint ezen erőfeszítéseknek az öt állam közti szövetségben kell formát öltenie, amely 

a kölcsönös kedvezmények rendszerére épülne.419  

Tardieu minden erejét latba vetette, hogy angol kollégáját meggyőzze az általa javasolt 

koncepció helyességéről. Ez nem volt könnyű, hiszen London ekkor még a legnagyobb 

kedvezmény elve miatt ragaszkodott a vámunióhoz és elutasított minden preferencián alapuló 

rendszert. Az angol külügyi dokumentumok nem szólnak arról, hogy Tardieu miként tudta 

Simonnal elfogadtatni javaslatát, de Ambrózy Lajos bécsi magyar követ március 5-én azt 

jelentette, hogy a Neues Wiener Tagblatt szerint a szigetország támogatását a dunai kérdésben 

úgy sikerült megszerezni, hogy a francia kormány Angliának fontos engedményeket helyezett 

kilátásba a reparációs politika és a szövetségesek közötti adósságok terén.420 

A korábbi javaslatok sikertelenségén okulva Tardieu már tervezete nyilvánosságra hozatala 

előtt zöld utat kívánt biztosítani elgondolásának. Mivel politikája alapvetően németellenes 

volt és várhatóan olasz érdekeket is sértett, Anglia megnyerését ítélte kiemelkedően 

szükségesnek. A diplomáciai manőver, ha nem is ígérkezett könnyűnek, lehetségesnek 

látszott. A Közép-Európába befektetett brit tőke megmentését célzó angol vámuniós javaslat 

azt mutatta, hogy Angliát ismét foglalkoztatja, hogy mi történik a Duna-medencében.421 A 

genfi konferencián elhangzott tervmódosítás, amelyről az előző fejezetben szóltunk, politikai 

szenzációként hatott, hiszen Anglia ezt megelőzően csakis a vámunió gondolatából volt 
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hajlandó kiindulni.422 Tardieu diplomáciai offenzívájának sikerét bizonyítja Pelényi Jánosnak, 

a Népszövetség mellett működő magyar képviselet vezetőjének jelentése,423 amely beszámol 

arról, hogy Genfben elterjedt az a nézet, amely szerint az angol tervmódosítás francia hatásra 

történt. 

A fordulatot jelentő angol jegyzék létrejöttének elsődleges oka mégsem a francia–brit 

közeledés volt. Az angol politikusok figyelme még mindig elsősorban saját birodalmukra 

összpontosult, és a birodalmon belüli tényezők alakították a külpolitikát és a külgazdasági 

politikát. A hagyományos irányvonalat módosító esemény 1931. szeptember 21-én történt, 

amikor Anglia hosszas habozás után letért az aranyalapról. Ezt hamarosan a font leértékelése 

követte, ami után már ésszerű lépés volt a szabad kereskedelem elvének feladása, s hogy a brit 

gazdasági szakértők megkezdték egy új, preferenciális alapokon felépülő birodalmi rendszer 

kidolgozását.424 A megváltozott körülmények tették lehetővé, hogy 1932. március 16-án az 

angol kormány ülésén megszülessen a döntés: Anglia nem ragaszkodik többé a legnagyobb 

kedvezmény elvéhez, s nem ellenzi a Duna-völgyi preferenciális rendszer létrehozását.425 Az 

elsődleges okok tehát ezúttal is birodalmi megfontolásokból fakadtak. A végeredmény 

szempontjából azonban ez irreleváns volt; Tardieu közelítési és érdekegyeztetési kísérleteit, 

úgy tűnt, siker koronázza. 

Tardieu március 2-án memorandumban fordult az angol és az olasz kormányhoz, amelyben 

a Duna-völgyi országok összeomlás közeli gazdasági állapotát leírva rámutatott arra, hogy a 

válságkezelés London által javasolt módja – az érintett országok vámuniója – mind politikai, 

mind gazdasági tekintetben leküzdhetetlen akadályokba ütközik. 

A rövid, mintegy három oldalas terv nem szűkölködik szóvirágokban és hangzatos 

kijelentésekben. A francia politikusok mindig ügyeltek arra, hogy gondolataikat minél 

homályosabban fejezzék ki, és ezt a hagyományt Tardieu is követte. 

A memorandum komor színekkel ecsetelte a helyzetet. Megállapította, hogy a Duna-medence 

országai pénzügyi összeomlás előtt állnak. Rámutatott arra, hogy a válság a nyugat-európai 

országokat is érinti. A magyarázat az, hogy az „agrárállamok, amelyek képtelenek eladni 

gabonájukat, csökkentik vásárlásaikat, az ipari államok pedig képtelenek eladni áruikat azon 

országokban, amelyek természetes piacaik”. A válság megoldására preferenciális 

vámrendszer létrehozását javasolta. A megoldásban való segítség érdekében a francia 

kormány kinyilvánította együttműködési készségét már kormányokkal: 
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„Üdvös volna a brit és az olasz kormánnyal összhangban megállapítani, milyen feltételek 

mellett volna lehetséges az osztrák, magyar, román, csehszlovák és jugoszláv kormányok 

figyelmét sürgősen felhívni egy őszinte és teljes eszmecsere szükségességére maguk között 

annak érdekében, hogy szorosabbá válhassanak gazdasági kapcsolataik és végre javulhasson 

pénzügyi, költségvetési és valutapiaci helyzetük.”426  

Tardieu néhány nappal később konkrét indítvánnyal állt elő. Azt javasolta, hogy az érintett 

országok, Ausztria, Csehszlovákia, Magyarország, Jugoszlávia és Románia, biztosítsanak 

10%-os vámkedvezményt egymásnak és szüntessék meg az érvényben lévő kereskedelmi 

korlátozásokat.427  

A memorandum rendkívül nagy súlyt helyezett az Angliával való nézetazonosságra. 

Tardieu pontosan tudta, hogy az egyenlő erők kontinentális csatájában a szigetország mondja 

majd ki a végszót. A francia miniszterelnök határozottsága és magabiztossága azonban nem 

tetszett a Foreign Office tisztviselőinek. Közismert volt a Tardieu és Beneš közötti szoros 

kapcsolat, ami miatt Simon egyenesen úgy nyilatkozott, hogy a javaslat a Beneš terv „késői 

kiadása”. London annak sem örült, hogy a memorandum úgy hivatkozott az angol vámuniós 

javaslatra, hogy annak hivatalos nyilvánosságra hozatala nem történt meg. 

A Foreign Office térséggel foglalkozó vezetőit nem csupán Tardieu szembetűnő aktivitása 

bosszantotta, de elégedetlenek voltak saját külügyminiszterük tétlenkedésével. Simon 

passzivitásának hátterében a már jól ismert brit birodalmi külpolitikai doktrína állt. A genfi 

tárgyalásokon a külügyminiszter minden erejével a leszerelésre és a távol keleti krízisre 

koncentrált, és kevéssé foglalkoztatta a közép-európai térség. A Foreign Office középvezetői 

úgy érezték, hogy az olaszok és a franciák megelőzték őket, és arra sem volt módjuk, hogy 

saját véleményüket kifejthessék. Pedig Sargent fontosnak tartotta, hogy ne tűnhessen úgy, 

hogy Anglia közömbös a térséggel kapcsolatosan és nem törődik a francia és olasz 

kezdeményezésekkel. Változatlanul úgy ítélte meg, hogy Anglia az a nagyhatalom, amelyik 

nem érdekelt a térségben, ezért sikerrel kezdeményezheti a szanálást célzó akciókat. 

„Meggyőződésem – mondta Leepernek – hogy egyedül mi vagyunk érdektelenek, akik a 

kérdést nem politikai szemszögből nézik, mi vagyunk az egyedüliek, akiknek véleménye 

bizalmat sugároz és ezért valóságos hatásos lépést produkálni.”428 
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Tardieu terve megvalósításához egy francia–angol–olasz frontot kívánt létrehozni, ezért 

február 29-én Genfben német kollégájával nem, csak Grandival és Sir John Simonnal tartotta 

szükségesnek az előzetes tárgyalásokat.429 A nagyhatalmak külügyminiszterein kívül a francia 

miniszterelnök az összes érintett állam, sőt Lengyelország külügyi vezetőjét is tájékoztatta 

elképzelésiről. Németország kizárása azonban már a memorandum meghirdetésének 

másnapján a sajtó tudomására jutott. Berlin természetesen azonnal reagált. Méltatlankodása 

mellett március 4-én felajánlotta az osztrákoknak, hogy kész megegyezni velük a Buresch 

osztrák kancellár által február 16-án kért gazdasági és pénzügyi segély nyújtásában. Berlin 

arra is késznek mutatkozott, hogy tárgyalásokat kezdjen a két ország közötti preferenciális 

vámrendszerről. Németország kihagyása London rosszallását is kiváltotta. Leeper 

megjegyezte, hogy ez megpecsételheti a kezdeményezés sorsát, mert Németország minden 

olyan dunai javaslatot ellenezni fog, amiből ők kimaradnak.430 

Simon külügyminiszter sietett biztosítani gróf Albert Bernstroff-ot a londoni német 

nagykövetség diplomatáját, hogy Angliának nem áll szándékában lépéseket tenni a kérdésben 

a német együttműködés biztosítása nélkül. Az angol diplomácia vezetője Tardieunak is 

jelezte, hogy véleménye szerint a négy hatalomnak együtt kell cselekednie. Simon Briand 

temetését követően március 12-én tárgyalt a francia miniszterelnökkel és kijelentette: „Úgy 

gondolom Németországnak a meghívó hatalmak közt kell helyet foglalnia, tekintve, hogy 

olyan kielégítő Dunamenti rendezés, amelynek Ausztriát is magában kell foglalnia nem 

hozható létre Németország jóváhagyása nélkül.” 431  

A párizsi diplomácia villámgyorsan cselekedett. Tardieu biztosította angol kollégáját, hogy 

eszébe sem jutott Németország kihagyása.432 Egyidejűleg megbízta Francois-Poncet berlini 

nagykövetet, hogy nyugtassa meg Brüninget és magyarázza meg neki, hogy Párizs a Duna-

medence gazdasági rekonstrukciójának kérdésében elkötelezett híve a francia-német 

együttműködésnek.433     
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A Tardieu-terv és Németország 

 

A Németországgal kapcsolatos affér mindazonáltal nem volt véletlen. A francia terv kétség 

kívül része volt a két rivális nagyhatalom között folytatódó évszázados politikai sakk 

játszmának, amely az első világháborút követő évtized elmúltával újrakezdődött. Hiába rótt 

rendkívüli terheket Németországra a franciák által kikényszerített békeszerződés, hiába 

semmisítette meg az ország hadseregét és írt elő alig teljesíthető jóvátételi kötelezettséget, 

végül is érintetlenül hagyta a német egységet és gazdasági potenciált. A gazdaság 

feléledésével ismét megerősödő német nagyhatalmi ambícióknak kedvezett, hogy az Osztrák–

Magyar Monarchia felbomlása vákuum szituációt eredményezett a Duna-völgyi térségben, 

ami megnyitotta Németország számára az utat Közép-Európába. 

A Franciaország által felépített Duna-völgyi rendszer hiányosságai az 1920-as évek végén 

egyre inkább megmutatkoztak. Ausztriában erős vonzódás mutatkozott Németország felé, 

Magyarország pedig revizionista törekvései miatt kereshette Berlin szövetségét. A válság a 

térség többi államában is megrendítette Franciaország pozícióit. Csehszlovákia kivételével 

ezek az országok ökonómia szempontból nagyon sebezhetőek voltak, és Párizs gazdasági 

befolyása messze nem érte el politikai jelenlétének mércéjét. Valószínűsíthető volt, ha 

Franciaország nem tudja megerősíteni gazdasági pozícióit, politikai befolyásának 

csökkenésével kell számolnia.  

Stresemann az 1920-as évek derekán vissza akarta szerezni országa elvesztett nagyhatalmi 

státuszát és meg akart szabadulni a versailles-i szerződés kötöttségeitől. Politikájában 

Franciaország pozícióinak meggyengítése éppúgy szerepelt, mint a kelet-európai német 

kisebbség anyanyelvi és vallásgyakorlási jogainak elismertetése és biztosítása. Stresemann 

stratégiájának legfontosabb eleme azonban a német gazdasági fölény megteremtése volt, 

hiszen a versailles-i szerződés véglegesen megfosztotta a katonai eszközöktől, amelyekkel 

támogathatta országa politikai érdekeit. „A gazdasági hatalom egyedül az-az eszköz, amiben 

még nagyok vagyunk. Ezáltal kimutathatjuk barátságunkat más országok felé, vagy úgy 

számolhatunk velük, mint ellenségeinkkel.”434 Stresemann jól tudta, hogy a Duna-völgyi 

versengésben a gazdasági tényező lehet az a fegyver, amellyel legyőzheti a rivális franciákat. 

A húszas évek végén azonban még nem látta elérkezettnek az időt arra, hogy gazdasági 

háborút indítson Közép-Európáért. Tartózkodott attól, hogy felvesse az Anschluss kérdését és 
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rendre elutasította a német-osztrák vámunió lehetőségének megtárgyalását, mondván, hogy 

először a fontosabb ügyeket, a megszállt területek kiürítését kell elérni.435 

Stresemannt korai halála megakadályozta abban, hogy megvalósítsa terveit. Szellemi 

örökösei azonban az általa kijelölt úton haladtak tovább és nem volt kérdéses, hogy Berlin a 

német-osztrák vámuniós tervezet közzétételével adta tudtára Európának, hogy elég erősnek 

érzi magát ahhoz, hogy az ingatag gazdasági pilléreken nyugvó francia orientációjú Duna 

medencére igényt jelentsen be. A francia hegemónia fenntartásán munkálkodó Tardieu 

válasza pedig nem lehetett más, mint Párizs gazdasági befolyásának és Duna-völgyi 

szövetségi rendszerének megerősítését célzó tervezet meghirdetése. 

A Tardieu-terv Németországot nehéz helyzet elé állította. A javaslat ellenzése nem lehetett 

kétséges. Néhány hónappal a lausanne-i konferencia előtt a Wilhelmstrasse politikusai 

azonban nem szívesen vállalkoztak egy nyílt francia–német összecsapásra.436 A német 

külpolitika vezetői ugyanakkor erősen tartottak attól, hogy Franciaország valóban képes lesz a 

terv megvalósítására.437 A félelmet erősítette a terv meghirdetésének gőgös magabiztossága, 

és az a tény, hogy Németországot még az előzetes megbeszélésekre sem hívták meg. Ebbe az 

irányba mutatott az a „rendkívül éles hangon lefolyt eszmecsere” is, amely Tardieu és Posse 

miniszteri igazgató között Genfben zajlott le.438 A tárgyaláson a francia külügy vezetője 

kijelentette, hogy tervének életbe léptetéséhez mindenképpen ragaszkodni fog. 

„Mindazonáltal nem értem – mondotta Tardieu –, hogy a jelen körülmények között, amikor a 

német kamatterhek elengedhetetlen restaurációja csak francia segítséggel mehet végbe, a 

német kormány hogy habozhat a tervezetemhez való csatlakozás kérdésében. Nem értem, 

hogy Németország milyen előnyöket remél az oppozíciótól. Mi a helyes úton járunk, és el 

fogjuk érni céljainkat”.439 

A német külpolitika a veszélyes helyzet megoldására a klasszikus diplomácia jól bevált 

taktikáját alkalmazta. Szövetségest keresett, és az ellenfél szövetségét megpróbálta szétzilálni. 

Potenciális szövetségesként Anglia és Olaszország jöhetett számításba. A szigetország 

azonban ott bábáskodott a terv megszületésénél, és a csatornán túlról egyébként is gyakorta 

közömbösen szemlélte az európai csatározásokat. Így Berlin figyelme elsősorban Róma felé 

fordult. Kánya Kálmán berlini magyar követ március 9-i jelentésében ez áll: „Különös súlyt 
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látszik a külügyi hivatal helyezni Olaszország álláspontjának tisztázására, s örömmel 

állapította meg, hogy az olasz felfogás, mint az a sajtóban is közölt olasz memorandumból is 

kitűnik, nem fedi Tardieu nézetét, sőt sok tekintetben annak elég éles kritikáját jelenti”. 440 

A német politikusok ezután minden lehetőséget megragadtak arra, hogy az olasz 

kormánnyal való teljes nézetazonosságukat kifejezzék. A március l5-én adott hivatalos német 

válaszban is egyre-másra előtűnik, hogy a német elképzelés az olasz felfogással 

egyetértésben, sőt, egyes esetekben az olasz kormány óhajának figyelembevételével született 

meg.441 

A német taktika másik eleme a készülődő francia szövetség egységének megbontására 

irányult. A német követségek munkatársai utasítást kaptak arra, hogy minden lehető módon 

hangsúlyozzák a francia terv gazdasági, és politikai hátrányait, és emeljék ki a 

Németországgal létesítendő kapcsolatok előnyeit.442 Schoen budapesti német követ Walkoval 

folytatott tárgyalásán a következőket mondta: „Németország mindig segíteni akart, de ez a 

múltban nem sikerült saját gazdasági nehézségei miatt. Most a német kormány el van 

határozva, hogy életbe lépteti a búzapreferenciát. Az állatárak különbözősége miatt nem tud 

egyelőre állatexportot ígérni, de ez múló jelenség”.443 A német taktika minden elemét érintette 

a külügyi hivatal vezetőjének nyilatkozata: „Tardieu mostani terve egyáltalán nem alkalmas a 

dunai államok gazdasági szanálására. A franciák által ezen hatalmaknak, elsősorban 

Ausztriának és Magyarországnak adandó, bizonyára súlyos feltételű kölcsönök a helyzeten 

csak ideig-óráig segíthetnek. Németország ezzel szemben hajlandó Ausztriának és a dunai 

agrár országoknak a preferencia útján azonnali segélyt nyújtani, mely a Brocchi-féle olasz–

magyar és osztrák–magyar egyezményekkel kapcsolatban hatékonyabban segítheti elő a 

javulást, mint a Tardieu-terv, mely kizárólag politikai célokat tart szem előtt. El akarja zárni 

Németország útját Délkelet-Európa felé, és Ausztriát és Magyarországot bele akarja 

kényszeríteni a kisantantba. Politikai jellegét a tervnek mutatja az is, hogy Bulgáriát nem 

óhajtja bevenni a dunai kombinációba, pedig Bulgária azt örömmel látná, és Párizsban 

kérelmezte is, Németország a bolgár kérelmet melegen támogatja. Tehát ebben a tekintetben 

is szoros egyetértésben jár el Mussolinival. Tardieu ki akarja használni a dunai államok súlyos 

pénzügyi helyzetét, és azt reméli, hogy rövid néhány hónap múlva Németország gazdasága is 

teljesen összeomlik, amikor is feltételeit diktálhatni fogja. Ebben azonban csalódik, mert 

Németország bármily nehéz helyzetben legyen is, elég erős marad ahhoz, hogy külfölddel 
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szemben fennálló magánkötelezettségeinek megfelelhessen: Brüning mint a reparációs 

kérdésben, úgy itt is ki fog tartani álláspontja mellett, mely előbb-utóbb győzni fog…”444 

Berlinben természetesen pontosan tudták, hogy a dunai államokat csupán hangzatos 

szólamokkal nem lehet eltéríteni az ajánlott együttműködéstől. A francia tervezet 

meghirdetését követő napon, március 3-án Rieth bécsi német követ megjelent a 

Ballhausplatzon, és megbízása szerint kijelentette, hogy a német kormány hajlandó 

Ausztriával a kedvezményes vámok alapján létesítendő kereskedelmi szerződés megkötéséről 

tárgyalni.445 Walko Lajos március 6-án kelt levelében arról írt, hogy a német és magyar 

jegybank közötti tárgyaláson hirtelen, Magyarország számára rendkívül kedvező módon, 

rendbejöttek a klíringre vonatkozó dolgok.446 Az is jelzés értékű volt, hogy március 15-én 

életbe lépett az 1931-ben kötött német-magyar és a német-román preferenciális egyezmény is. 
447  

Megfelelő előkészítés után Németország március 15-én adta meg hivatalos válaszát a 

Tardieu-féle memorandumra. Egyértelműen leszögezték, hogy a Tardieu-terv nem 

eredményezheti a dunai országok gazdasági helyzetének javulását, mivel az új egyesült piac 

nem képes az agrártermékek felvételére. Kijelentették, hogy a birodalmi kormány azért sem 

fogadhatja el a rendezési tervet, mert az elzárná Németországot délkelet-európai piacaitól.448 

Kifejtették, hogy „a német kormány mindig is azon a véleményen volt, hogy a legjobb 

megoldás ezen nehézségek elhárítására az lenne, ha létre jönne egy olyan gazdasági terület, 

amelynek mérete és gazdasági szerkezete biztosítaná, hogy a délkelet-európai agrárállamok 

mezőgazdasági termelési többlete piacot találjon. Ezt azonban nem lehet pusztán a Duna-

menti országok unióján keresztül elérni, sőt ellenkezőleg, egy ilyen gazdasági térségnek is fel 

kell ölelnie az európai régió nagy élelmiszer-importáló országait. Sőt – folytatta a 

dokumentum – egy csak a Duna-államokban létrejövő gazdasági unió szinte elviselhetetlen 
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korlátozást jelentene a német piacoknak, ami szintén súlyosan veszélyeztetné a 

kereskedelmet.”449 

A német kormány – hangsúlyozta az emlékirat – hajlandó a dunai országok válságának 

megoldásában közreműködni. Feltűnő volt azonban, hogy a dokumentum Ausztria, 

Magyarország, Románia, Jugoszlávia és Bulgária mellett nem említette meg a térség 

meghatározó országát, Csehszlovákiát. A szembetűnő hiányosság Sir John Simon 

külügyminiszter figyelmét is felkeltette. Berndsorff gróffal a londoni német követtel történt 

beszélgetésén a külügyminiszter rá is kérdezett a meglepő elírásra. A követ tagadta, hogy 

Berlin ki akarta volna zárni Csehszlovákiát a kedvezményezettek köréből. Prágát csupán azért 

nem említették meg, mert fontos ipari termelése miatt Berlin szerint nem tekinthető agrár 

országnak.450 Nyilvánvaló volt azonban, hogy a rendkívüli alaposságáról ismert német 

diplomácia nem véletlenül hagyta ki a memorandumból Csehszlovákiát. Walko Lajos magyar 

külügyminiszter azonnal átlátta a német és a francia elképzelés között lényegi különbséget. A 

magyar diplomácia vezetője szerint Németország főleg a cseh ipar versenyét akarta kizárni, 

Franciaország pedig éppen a cseheket kívánta megerősíteni. A külügyminiszter ezért úgy 

ítélte meg, hogy a megegyezésre kevés esély van.451 

A Párizs és Berlin által javasoltak között más fontos különbség is volt. A francia tervvel 

ellentétben, amely kölcsönös preferenciákat ajánlott, a németek azt javasolták, hogy az ipari 

államok – Csehszlovákiát leszámítva – az összes dunai országnak biztosítsanak egyoldalú 

preferenciális bánásmódot. A kedvezmény Ausztria esetében iparcikkekre, Magyarország és a 

többi ország esetében pedig mezőgazdasági termékekre vonatkozott volna.452 Ez ügyben 

Berlin kész volt akár kétoldalú megállapodásokat is kötni, ami viszont a Foreign Office 

gyanakvását váltotta ki.453 Simon külügyminiszter megkérdezte Bernstorff londoni német 
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követtől, hogy vajon Németország számít e bármilyen viszonos kedvezményre a dunai 

országoknak adott gabona preferenciákért cserében. A követ válaszában elismerte, hogy 

Berlin úgy gondolja, ha Németország kedvezményes alapon importál mezőgazdasági 

termékeket, természetesnek tűnhet a viszonosság. Simon válaszul elismételte, hogy Nagy-

Britannia kénytelen lenne ellenezni az ipari termékek kedvezményes bejutását a dunai 

blokkba, amennyiben a kedvezmények nem vonatkoznak egyenlő mértékben saját iparára 

is.454 

Egy másik iratból az is kiderül, hogy Berlinben ezt a rendszert átmeneti megoldásnak 

tekintették mindaddig, amíg meg nem alakul egy lényegesen nagyobb, Németországot is 

magába foglaló, területi összefogás.455 

A német memorandum kézhezvétele után a francia fővárosban úgy nyilatkoztak, hogy a 

kérdés komoly és beható tanulmányozást igényel. Ez a diplomácia nyelvén egyet jelentett a 

német kezdeményezés elutasításával. A francia válasz végleg elzárta Párizs és Berlin között a 

megegyezés lehetőségét. A birodalmi külügyi hivatalban a következő kijelentéssel 

összegezték a Tardieu-tervvel kapcsolatos fejleményeket: „Németország nem lát lehetőséget 

arra, hogy a francia tervbe annak változatlan fenntartása mellett bekapcsolódhasson. 

Igyekezete ezért oda irányul, hogy saját fent ismertetett álláspontjának hathatós propagálása 

által a németellenes francia terv vonzóerejét gyengítve egy német gazdasági és politikai 

érdekeket jobban figyelembe vevő megoldásnak útját egyengesse”.456 

 

Csehszlovákia és a Tardieu-terv 

 

Csehszlovákia az I. világháborút követő rendezés közép-európai nyertesének számított. 

Nem csupán államiságának megteremtését köszönhette a Versailles környéki békéknek, de a 

Monarchia iparának jelentős részét örökölve gazdasági tekintetben a térség vezető államának 

számított. A megörökölt ipari potenciál eredményeként a világháború után Prága tudta a 
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leghamarabb talpra állítani gazdaságát és a Duna-medence országait sújtó válság is kevésbé 

érintette a fiatal köztársaságot. 

Csehszlovákia politikai tekintetben is kiemelt szerepet töltött be a térségben. A kisantant 

vezető országaként és Franciaország legerősebb közép-európai szövetségeseként meghatározó 

szerepe volt Párizs kelet-európai politikájában. 

Prágának azonban súlyos problémákkal is meg kellett küzdenie. A német veszély, a 

„Drang nach Osten” politikája csak ideiglenesen múlt el, és várható volt, hogy a háborút 

követő évek erőtlensége után a megerősödő Németországban ismét felvetődik a keletre való 

gazdasági, később politikai terjeszkedés igénye. Prága félelmeit igazolta a német–osztrák 

vámunió váratlan bejelentése is, és ha az 1931-es akciót Franciaország meg is tudta 

akadályozni a politikai elemzők számára nyilvánvaló volt, hogy a kérdés – ha más formában 

is – újra napirendre kerülhet. 

Németország Duna-medencei ambíciói azért is keltettek idegességgel vegyes szorongást 

Prágában, mert a Párizs környéki béke által meghúzott határok következtében az a teljes 

lélekszám 22%-át kitevő, több mint 3 millió németajkú lakos került csehszlovák fennhatóság 

alá. A nemzetiségi problémát fokozta, hogy a németség által lakott Szudéta vidék az ország 

legfejlettebb ipari területe volt, amelyik ráadásul szoros történelmi kapcsolatban állt a 

szomszédos Németországgal. 

Amint bemutattuk Csehszlovákia maga is aktív volt a közép-európai gazdasági 

együttműködés kezdeményezése terén. Beneš saját tervezetének tárgyalásai során 

folyamatosan egyeztetett Párizzsal, és Tardieuval való személyes jó kapcsolata is ismert volt. 

Várható volt, hogy a Tardieu tervet Prága támogatni fogja, hiszen a koncepció megerősítette 

volna Csehszlovákia Duna-medencei vezető szerepét, egyben biztosította volna Németország 

távoltartását a térségtől. 

A francia miniszterelnök elképzelése és a cseh politikus korábbi elgondolásai közötti 

feltűnő hasonlóság miatt Simon angol külügyminiszter úgy nyilatkozott, hogy Tardieu 

javaslata a Beneš terv későbbi kiadása. 457 Ezt a véleményt erősítette meg Kamil Kroftának, a 

csehszlovák külügyminisztérium politikai igazgatójának 1932. március 10-én tett kijelentése 

is. „A Tardieu terv valósággal a mi tervünk, vagyis Benešé. Lényege az öt közép-európai 

ország együttműködése, a nagyhatalmak bárminemű beavatkozása nélkül.”458 
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A Tardieu-terv meghirdetése pillanatában valóban megegyezett Beneš elgondolásaival, 

amely nem volt véletlen. Tardieu javaslata elkészítése során folyamatosan egyeztetett 

csehszlovák szövetségesével, aki további megbeszéléseket folytatott a kisantant országokkal. 

A Beneš által közvetített javaslatok ily módon Párizs Duna-völgyi partnereinek, közvetve 

Franciaország érdekeinek feleltek meg. A harmincas évek Európája azonban már nem 

hasonlított a „versailles-i” idők kontinenséhez. Németország talpra állását, és nagyhatalmi 

státuszára való igényét a német-osztrák vámunió bejelentésével jelezte és Olaszország 

viszonylagos gyengesége ellenére határozott és megkerülhetetlen ambíciókkal rendelkezett a 

térségben. Angliának szokásos elzárkózása ellenére nem volt közömbös az európai politikai 

hadszíntér, és az elmúlt évtizedben történtek aktivitásra ösztönözték Londont. Terve 

megvalósítása érdekében Tardieu engedményekre kényszerült, még akkor is, ha ez Prágának, 

Bukarestnek és Belgrádnak nem tetszett. 

A Tardieu terv meghirdetése előtt február 17-én Beneš tárgyalásokat folytatott jugoszláv és 

román kollégájával, Marinkovicscsal és Ghikával. A kisantant külügyminiszterei hat pontban 

állapodtak meg. 1.) Elutasítanak minden közös politikai és állami szerződést, amelyeket 

közép-európai államai kialakíthatnak. 2.) Elutasítják a vámuniót. 3.) Semmire sem 

vállalkoznak Románia és Jugoszlávia nélkül. 4.) Kizárólag egy preferenciális rendszer 

létrehozását tartják lehetségesnek, amelyet saját maguk határoznak meg a nagyhatalmak 

közreműködése nélkül; 5.) Semmire sem kötelezik el magukat a nagyhatalmak (értsd 

Németország és Olaszország) részvételével kapcsolatban. 6.) Ha sor kerül az öt állam 

megállapodására, készen állnak arra, hogy Németország és Olaszország számára a 

legnagyobb kedvezmény klauzulájának megadását megfontolják.459 

Beneš Genfben ismertette a kisantant államainak követelését Tardieu-val és Simonnal. A 

Quai d’Orsay által közzétett memorandum azt támasztotta alá, hogy a francia miniszterelnök 

magáévá tette szövetségesei kérését és az ellen a Foreign Office sem emelt kifogást. 

Március 22-én azonban az angol kormány memorandumban fordult a Párizshoz, Berlinhez 

és Rómához, amelyben kifejtette, hogy álláspontjaik közelítése érdekében az első lépés a 

leginkább érdekelt négy nagyhatalom, Franciaország, Németország, Olaszország és az 

Egyesült Királyság képviselőjének összehívása lenne. A Dunai államok bevonása csak akkor 

lenne célszerű, ha a nagyhatalmak tárgyalásain némi előrelépés történne. A Foreign Office két 

fő témát javasolt megvitatásra: Egyoldalú kedvezmények formájában nyújtott különleges 

méretű gazdasági segítség a szomszédos országok részéről (akár Duna-menti, akár nem) 

                                                 
459 Uo: 25–26. 
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Ausztriának és Magyarországnak, annak a két országnak, amelyeket az Osztrák-Magyar 

Monarchia feloszlatása a legmélyebben érintett. A másik megbeszélendő pont a Duna menti 

államok közti vámtarifák 10% körüli általános csökkentése volt. London a négy nagyhatalom 

szakértői konferenciáját Genfben, április 18-án javasolta megrendezni.460 

Berthelot a francia külügyminisztérium főtitkára március 24-én tájékoztatta Osuský párizsi 

csehszlovák követet a memorandum tartalmáról és arról, hogy John Simon egy londoni 

találkozót javasolt az abban foglaltak megbeszélése céljából Tardieu-nek.461  

Beneš természetesen nem örült ennek a fordulatnak, hiszen látnia kellett, hogy a 

kezdeményezés kicsúszik Párizs kezéből. Az sem tetszett neki, hogy a nagyhatalmak a Duna-

völgyi öt országot nem hívják meg a javasolt konferenciára, mert ez csökkentette 

Csehszlovákia eddigi meghatározó szerepét. A politikus számára azonban a legsúlyosabb 

csapás Ausztria és Magyarország kiemelése volt. Beneš korábban sem volt hajlandó elfogadni 

az osztrákok által szorgalmazott tervezetet, vagyis, hogy hívjanak össze egy nemzetközi 

konferenciát Genfben és Közép-Európa sorsát a Népszövetség Európai Uniós Vizsgáló 

Bizottságának (Commission of Inquiry for European Union) kezébe tegyék le. A dolgokat 

először Csehszlovákián belül kell tisztába tenni – érvelt Beneš – azt követően az ügyet a 

kisantant kebelén belül kell előkészíteni, „oly módon eljárva, hogy megőrizzük gazdasági és 

ipari helyzetünket Közép-Európában, úgyszintén mezőgazdaságunkét, oly módon, hogy ne 

kerüljünk konfliktusba Németországgal és Olaszországgal”.462 

A csehszlovák külügyminiszter a találkozó előtt minden alkalmat megragadott arra, hogy 

Tardieut meggyőzze a Magyarország és Ausztria preferálásának helytelenségéről. 

Figyelmeztetett, hogy a Duna-völgyi országok két csoportra osztása a tervezet bukását 

eredményezheti. 

A francia miniszterelnök hajlott arra, hogy helyt adjon Beneš kérésének. Londoni utazása 

előtt Osuskýnak kijelentette, hogy a Duna-menti államokat egységnek tekinti, és nem akarja a 

kisantant államait kedvezőtlen pozícióba hozni Ausztriával és Magyarországgal szemben. 

London azonban nem volt hajlandó a versailles-i rendszert visszaállító, francia és csehszlovák 

érdekeket szolgáló rendezésre, ami az eredeti terv módosulását eredményezte. 

                                                 
460 Statement of the views of His Majesty’s Goverment int he United Kingdom on the proposed Closer Economic 
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Volume 20. University Publications of America. 156–157. 
461 Bohumila Ferencuhová: La Tchecoslovaquie et le plan Tardieu. in: Revue d'Europe Centrale, 1997.2. no.  27. 
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A Tardieu-tervet, az olasz és német reakciókat, valamint a csehszlovák kormány 

álláspontját Beneš 1932. március 22-én tartott beszédében ismertette a képviselők és a 

szenátorok külügyi bizottságával. 

A külügyminiszter sietett tájékoztatni a képviselőket, hogy az egész Európát érintő 

pénzügyi válság kezelése érdekében a csehszlovák kormány meghozta a szükséges 

intézkedéseket, és kölcsönszerződést kötött Franciaországgal. Kijelentette: „A meghozott 

belső intézkedések és a leszerződött külföldi kölcsönök felfegyvereznek bennünket, hogy 

szembenézzünk az újabb nehézségekkel.” 

Beneš ezt követően a Tardieu-terv előzményeit ismertette. A francia miniszterelnök 

javaslatát Buresch osztrák kancellár február 16-i segélykérése előzte meg, a tervezet Beneš 

szerint az erre való válaszként született.  

Tardieu a dunai országok egymás közötti tárgyalását javasolta. Ha ők közös nevezőre 

jutnak és azt a nagyhatalmak is elfogadják, „a francia kormány, egyetértésben a többi 

hatalommal, készen áll arra, hogy a közép-európai államok rendelkezésére bocsájtsa azokat a 

pénzügyi eszközöket, amelyek lehetővé teszik tartós rekonstrukciójukat.” Beneš kiemelte, 

hogy személyesen tárgyalt Simon angol külügyminiszterrel, de Michelis genfi olasz követtel 

valamint az Egyesült Államok több befolyásos személyiségével, és azt tapasztalta, hogy ezek 

az országok készek a tervezetet elfogadni. Csehszlovákia álláspontját illetően a 

külügyminiszter elmondta, hogy országa kész részt venni a tárgyalási folyamatban, de csak 

akkor, ha a tervezetben Románia és Jugoszlávia is szerepel, és azt az összes nagyhatalom – itt 

említi meg először Németországot – támogatja. 

Tardieu expozéjának első részét értékelve megállapíthatjuk, hogy a csehszlovák 

külügyminiszter alapvetően a történéseknek megfelelően számolt be az eseményekről, a 

hangsúlyokat azonban saját érdekeinek megfelelően helyezte el. A Beneš által felvázolt 

nagyhatalmi egyetértés nem létezett, hiszen – amint azt később részletesen bemutatjuk – 

Olaszország támogatása meglehetősen kérdéses volt. Az is nyilvánvaló volt, hogy a 

külügyminiszter szándékosan nem beszélt a németek elutasító álláspontjáról. Beneš egy 

egységesen támogatott tervezet képét vázolta fel, amelyet Prágának is kívánatos elfogadni. 

Ezt belpolitikai szempontok indokolták. A jelentős kormányerőt képviselő csehszlovák 

agrárpárt ellenezte a Duna-medencei gazdasági együttműködési folyamatot. 

Az expozé második részében a külügyminiszter részletesen beszélt a francia 

memorandumról és az arra készült német és olasz válaszokról. 

Beneš kiemelkedő fontosságú, alapvető dokumentumnak tartotta a francia memorandumot. 

Párizs a népszövetségi elvek mentén felszólította a nagyhatalmakat, hogy tanúsítsanak 
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politikai érdektelenséget a Duna-medence iránt és az önrendelkezés tiszteletben tartásával 

bízzák az ottani folyamatokat a térség államaira. Franciaország teljes érdektelenséggel kész az 

anyagi áldozatokra – folytatta Beneš. „Kész lemondani a legnagyobb kedvezmény elvéről az 

öt közép-európai állammal szemben és azt kéri, hogy a többi nagyhatalmak is ugyanígy 

tegyék.” (Megjegyezzük, hogy Franciaország esetében a legnagyobb kedvezményről való 

lemondás nem jelentett különösebb áldozatot. Anglia is első sorban a domíniumok miatt 

ódzkodott ettől, hiszen az egész gabonaválság a tengerentúli gabona megjelenése miatt 

robbant ki. A Duna-medencei termelés tehát a tengeren túli gabonaexporttal rivalizált.) 

Beneš a francia memorandum után Németország válaszát elemezte. Kifejtette, hogy Párizs 

önzetlen és nagyhatalmi ambíciók nélküli segítőkészségével szöges ellentétben a német 

memorandum saját politikai és gazdasági céljainak érvényesítéséről szól és Közép-Európa 

jövője szempontjából egészen más fejlődési utat tartalmaz. Németország a térség jelenlegi 

helyzetét saját háború előtti politikájának szemszögéből ítéli meg, magát továbbra is Közép-

Európa államainak élén képzeli el, és nem képes megérteni a kisállamok nemzeti 

emancipációját. Beneš megállapította, hogy a háború előtti idők soha nem térnek vissza és a 

közép-európai kisállamok – köztük Magyarország – tudatában vannak szuverenitásuknak, 

amelyre féltékenyen vigyáznak.  

Az olasz memorandumot értékelve Beneš kiemelte: Politikai tekintetben Itáliának 

alapjában véve ugyanazok az érdekei, mint Franciaországnak: semlegesíteni minden politikai 

befolyást Közép-Európában és valamennyi nagyhatalmat erre a platformra állítani. A 

külügyminiszter az osztrák kérdéssel kapcsolatban külön is hangsúlyozta, hogy Olaszország 

nem járul hozzá bizonyos német körök közép-európai politikai koncepciójához. Beneš nem 

tulajdonított nagy jelentőséget az Olaszország, Magyarország és Ausztria közötti speciális 

megállapodásoknak, mert véleménye szerint abban nem volt látható Közép-Európa 

problémáinak általános megoldása. 

A csehszlovák külügyminiszter a memorandumok bemutatása előtt így fogalmazott: 

„Kísérletet teszek arra, hogy objektív elemzést adjak erről a három fontos dokumentumról.” 

A beszámolót értékelve megállapíthatjuk, hogy az ígért tárgyilagosság kevéssé valósult 

meg. Beneš Franciaország szövetségeseként nem tudta, vagy nem akarta meglátni a Tardieu 

tervben rejlő francia nagyhatalmi ambíciókat, amelyek Franciaország háború után megszerzett 

európai hegemóniájának fenntartására irányultak. A külügyminiszter Franciaországot 

önzetlenül segítő, politikai tekintetben érdektelenséget mutató államnak láttatta. Németország 

tekintetében Beneš reálisan mérte fel annak Duna-völgyi szándékait és pontosan látta, hogy 

azok Csehszlovákia regionális hatalmi érdekeibe ütköznek. Nem volt véletlen tehát, hogy a 
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félelmetes szomszédot agresszív, saját érdekeit mindenekfelett szem előtt tartó országnak 

állította be. 

Beszédének befejező részében a külügyminiszter Csehszlovákia helyzetével és 

álláspontjával foglalkozott. Leszögezte: Csehszlovákia érdeke, hogy a közép-európai államok 

politikai fenntartások nélkül gazdasági együttműködésre törekedjenek, ezért Prága 

szorgalmazza a kérdés depolitizálását. Beneš ugyanakkor kijelentette, ha az 

együttműködésből politikai szolgaság származik, vagy ha az valamilyen konföderációhoz 

vezet, Csehszlovákia mindenféle kooperációt eleve elutasít. A gazdasági kérdéseket illetően 

igyekezett megnyugtatni országa pénzügyi szakembereit arról, hogy a fizetésképtelenné vált 

Ausztria és Magyarország esetében csak a pénzügyi szanálást követően merül fel a velük való 

együttműködés kérdése. (Ez ellentétes volt a francia memorandumban foglaltakkal, amelyben 

az szerepelt, hogy ha létrejön az együttműködés, Párizs hajlandó a pénzügyi támogatásra.) 

Beneš a csehszlovák mezőgazdaság színvonalát féltő agráriusoknak is üzent: „Magától 

értetődik, hogy nem járulunk hozzá semmiféle olyan megállapodáshoz anélkül, hogy 

megoldódna ez a probléma (a mezőgazdaság nívója) és hogy kielégítő választ kapnának 

mezőgazdasági termelőink.”463 

Beneš expozéjának vitájáról Addison prágai angol követ április 5-i jelentésében számol be. 

Az ülésen a kommunisták kivételével nem vett részt az ellenzék, de a kormánypártok 

véleményében is jelentős volt az eltérés. A felszólalók abban még egyetértettek, hogy 

Csehszlovákia csak Olaszország és Németország részvétele esetén csatlakozzon a tárgyalási 

folyamathoz. A német agrárpárt képviselője azonban Beneš nézeteitől eltérően arra hívta fel a 

figyelmet, hogy Magyarország, Románia és Jugoszlávia gabona és kukorica feleslegének 

elhelyezésére kizárólag Németország képes, de Berlin viszonosságot kérhet saját iparcikkei 

számára. A szociáldemokrata párt tagja kiemelte annak fontosságát, hogy Németország és 

Franciaország között a közép-európai térségben teljes egyenlőség legyen. A Tardieu tervet 

politikai manővernek tekintette, mert pártja szerint a térség szanálására életképes javaslat csak 

Németország felől érkezhet. A kommunista párt képviselője hozzátette: Tardieu terve csupán 

kísérlet arra, hogy csökkentsék Németország lehetőségét a versailles-i békerendszer 

kritizálására, valamint hogy az Osztrák–Magyar Monarchia utódállamait minél inkább 

Franciaországhoz közelítsék. Az Agrárpár képviselője közölte, hogy bármilyen közép-európai 

együttműködés csakis a csehszlovák mezőgazdaság kárára jöhet létre, ezért a párt a tervezettel 

kapcsolatosan rezervált magatartást tanúsít. Végül a Nemzeti Demokrata párt képviselője azt 
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hangsúlyozta, hogy a javaslat nem eredményez szláv többséget, ezért a pártja szemében 

veszélyt jelent Csehszlovákia szuverenitására nézve. 

Beneš az összefoglalóban hangsúlyozta, hogy Csehszlovákia nem tud – még ipari 

tekintetben sem – teljesen önellátó politikát folytatni, mert az végzetes lenne számára. Az 

elszigetelődés, a más országoktól független gazdasági élet illetve az európai kollaboráció 

közül Prága hosszú távú gazdasági és biztonsági érdekeit az utóbbi szolgálja – zárta le a 

külügyi bizottság vitáját a csehszlovák külügyminiszter.464 

 

Jugoszlávia, Románia és a Tardieu-terv 

 

Sir Neville Henderson belgrádi angol követ március 17-i jelentésben arról tájékoztatta 

Simon külügyminisztert, hogy a Tardieu-tervvel kapcsolatos első reakció „kétségtelenül 

ellenséges volt”. Később előtérbe kerültek a tisztán gazdasági megfontolások alapján végig 

gondolt érvek, amelyek árnyaltabbá tették a jugoszláv értékelést. Belgrád véleménye azonban 

mindvégig ingadozott a szövetségesi hűség által diktált lojalitás és a tervezettel kapcsolatos 

szkepticizmus miatti elutasítás között.465 

A jugoszláv gazdaság helyzete a német-osztrák vámuniós konfliktus óta semmit sem 

változott. A francia kormány akkor csak egy 1025 millió frank összegű kölcsönnel tudta 

eltéríteni Belgrádot attól, hogy intenzíven keresse a kapcsolatokat Németországgal. A hitellel 

a jugoszláv kormánynak sikerült helyreállítania a dinár konvertibilitását, azonban a 

Creditanstalt csődje miatt kirobbant bankválság egy csapásra összeomlasztotta a jugoszláv 

pénzügyi rendszert. A tőke menekülni kezdett az országból és három hónap alatt 300 millió 

dinár (mintegy 150 millió frank) hagyta el Jugoszláviát. A németországi gazdasági válság 

miatt Berlin nem tudott eleget tenni jóvátétel fizetési kötelezettségeinek, ami felborította 

Jugoszlávia pénzügyi egyensúlyát. Az éves szintű deficit megközelítette a 900 millió dinárt, 

(450 millió frank), ami miatt a dinár nyáron bevezetett átválthatóságát már október 7-én fel 

kellett függeszteni.466 

A pénzügyi válságot súlyosbította, hogy a kivitel jelentősen csökkent. A visszaesés minden 

területen érezhető, de egyes árucikkek esetében kirívó volt. A fa kivitele, amely az egyik 
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legfontosabb exportcikk volt, az 1929 évivel összevetve mintegy 1 millió köbméterrel 

csökkent.467 

Az előző évhez viszonyított 31%-os visszaesés fő oka a Németországgal folytatott 

kereskedelem csökkenése volt, hiszen az itt mutatkozó deficit meghaladta a Franciaországba 

irányuló teljes kereskedelem mennyiségét. (Jugoszlávia kereskedelmének 12%-át 

Németország adta, míg a Franciaországba irányuló áruforgalom mindössze 3% volt.) Az 

értékesítési nehézségek ismét nyitottá tették a belgrádi kormányt a Németországgal 

folytatandó kereskedelmi tárgyalásokra, amire Berlin is hajlandónak mutatkozott. A német 

kormány 1931 júliusában tudatta, hogy kész arra, hogy preferenciális szerződést kössön a 

jugoszláv gabona tárgyában. A két kormány között erről október 12 és 16 között Berlinben 

megállapodás jött létre. 

Belgrád gazdasági kényszerből fakadó közeledése Berlinhez természetesen Párizst is 

lépésekre ösztönözték. A Laval-kormány 1931 novemberében egy újabb, ezúttal 300 millió 

frankos kölcsönt hagyott jóvá és kötelezettséget vállalt arra, hogy 150 tonna jugoszláv 

gabonát vásárol Jugoszláviától.468 

Nyilvánvaló volt azonban, hogy a Franciaország politikai pozícióit megerősítő egyszeri 

kölcsönök és preferenciák gazdasági téren nem hozzák meg a kívánt eredményt, ami a 

politikai előnyök gyors erodálását is előidézik. A sikertelen beavatkozási kísérletek azt 

mutatták, hogy megfelelő eredményt csak a teljes térségre vonatkozó hatékony strukturális 

átalakítással lehet elérni. 

Tardieu javaslatát a belgrádi kormányzati körökben óvatos optimizmussal fogadták. Albert 

Kramer jugoszláv külügyminiszter Emil Dard francia követ tudomására hozta, hogy minden 

javaslat, amely Franciaországból érkezik, a jugoszláv kormánynál megvizsgálásban és 

jóindulatú figyelemben részesül. Sietett azonban leszögezni, hogy a térség konszolidációja 

csak hatékony külső segítséggel, az agrárpiacok megnyitásával történhet meg. 

Marinkovics Tardieuvel folytatott genfi tárgyalásán szintén támogatólak nyilatkozott a 

tervről, de nem titkolta, hogy véleménye szerint annak fő célkitűzése Ausztria megsegítése. 

A jugoszláv miniszterelnök 1932. március 23-án a belgrádi szenátus előtt tartott 

beszédében összegezte kormányának hivatalos és a kisantant országok vezetőivel is 

egyeztetett álláspontját a francia tervvel kapcsolatban. Kiemelte, hogy a tervezetnek 

semmiféle politikai tartalma nem kívánatos, és fel sem merülhet az Osztrák–Magyar 
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Monarchiára utaló bármilyen restauráció. A tervnek kizárólag a Dunamenti országokra kell 

korlátozódnia. Marinkovics véleménye szerint kerülendő volt a nagyhatalmak részvétele, mert 

az a dunai gazdasági megegyezésnek „erős politikai színezetet adna”. A miniszterelnök azt is 

kiemelte, hogy a Duna-menti államok között kötött kétoldalú egyezmények nem 

akadályozhatják meg, hogy a szóban forgó országok gazdasági kapcsolatokat tartsanak fenn a 

Duna-medencén kívüli partnereikkel. 

A jugoszláv kormány hivatalos támogatása ellenére a szakértők és az üzleti körök továbbra 

is szkeptikusan ítélték meg a tervet és nem találták azt kielégítőnek. Általános volt az a 

vélemény, hogy a válság megoldásához elengedhetetlen, hogy a nagyhatalmak megnyissák 

piacaikat az agrártermékek előtt, és hogy új kölcsönök nyújtásával konszolidálják a Duna-

menti országok pénzügyi helyzetét.469 

Tardieu kezdeményezését a román diplomácia is fenntartással fogadta. Bukarestben attól 

tartottak, hogy a francia tervben való részvétellel a német gazdasági kapcsolatokat teszik 

kockára és politikai szempontból azt is aggályosnak ítélték, hogy a kisantant országok mellett 

Magyarország és Ausztria is szerepelt a tervezetben. 

A németekkel való gazdasági együttműködéssel kapcsolatban Tardieu március 16-i 

megbeszélésükön kérdőre vonta Nicolae Titulescu genfi román követet. Megkérdezte tőle, 

hogy Romániának nem áll-e szándékában visszautasítani a Berlin által sürgetett német–román 

kereskedelmi szerződés életbe léptetését, amelynek értelmezése szerint a célja az ő 

tervezetének elgáncsolása. Titulescu azt válaszolta, hogy országa kényes helyzete nem engedi 

meg a tétovázást. Hozzátette, hogy Romániának nem áll érdekében, hogy eltávolodjék nagy 

szövetségesétől, de az sem, hogy Németországot ellenségei között tudja.470 

A tervezettel kapcsolatban Románia intenzív tárgyalásokat folytatott szövetségeseivel, 

Csehszlovákiával és Jugoszláviával. A kisantant országok vezetői tartottak attól, hogy a 

Tardieu-terv elsősorban Ausztriát és Magyarországot hozza helyzetbe, és attól is féltek, hogy 

kárukra megváltozhat I. világháború után létrehozott Közép-európai rendszer. Továbbra is 

kezükben akarták tartani a kezdeményezést, ezért ragaszkodtak ahhoz, hogy a tárgyalások a 

nagyhatalmak nélkül, a dunai országok között folyjanak.  

Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy London pressziója eredményeként Ausztria és 

Magyarország megsegítése külön hangsúlyt kap, Beneš azt tanácsolta szövetségeseinek, hogy 

ne siettessék, de ne is opponálják a tervezetet. A csehszlovák külügyminiszter úgy gondolta, 
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hogy Tardieunál meg tudja akadályozni, hogy a két ország még a tárgyalások befejezés előtt 

hitelt kapjon. Beneš szerint a szakértői tevékenység hosszú időt vesz igénybe, és végül úgy is 

a politikusok mondták volna ki a végső szót.471     

 

Ausztria és a Tardieu-terv 

 

A Duna-menti országok közül kétségtelenül Ausztria volt a legrosszabb helyzetben. A 

válságjelenségek itt mutatkoztak a legsúlyosabbnak és teljes összeomlással fenyegettek. Bécs 

helyzetét az is nehezítette, hogy gazdasága szanálásáért politikai engedményekre kényszerült. 

Phipps bécsi angol követ találóan írta, hogy „Bécsnek egyszerre kell megszabadulnia Frau 

Germania súlyos és kompromittáló ölelésétől, és a Quai d’Orsay ügyesebben álcázott, a Duna 

vízén keresztül szivárgó befolyásán.”472  

Ambrózy Lajos bécsi magyar követ hasonlóan ítélte meg az osztrákok dilemmáját: 

„Ausztriát egy viharos tenger hullámain ide-odavetett hajónak legénységével lehet 

összehasonlítani, amely tudja, hogy ivóvize és élelmiszere fogyófélben van, ismételten S.O.S. 

jelzéseket ad, de a parthoz közeledni nem mer, mert minden szigeten, amelyhez 

közeledhetnének, létét fenyegető veszélyeket lát, a szárazföldtől pedig, amelyen boldogulást 

remélhetne, el van zárva.”473  

Buresch osztrák kancellár úgy próbálta megoldani a reménytelennek tűnő helyzetet, hogy 

1932. február 16-án memorandumban fordult a nagyhatalmakhoz, amelyben azonnali és 

hathatós segítséget kért. A kancellár a Népszövetség segítségével próbálta elérni, hogy 

elkerülje a rivalizáló Párizs és Berlin politikai feltételekkel nyújtott segítségét, ugyanakkor 

országa megkapja a szükséges támogatást. 

A Tardieu-terv meghirdetését követően az osztrák sajtó nagy érdeklődéssel fogadta a 

francia javaslatot, azonban minden ellenségeskedés nélkül megjegyezte, hogy Ausztria nem 

vehet fontolóra olyan kedvezményi rendszert, amelyben nem szerepel Németország.474 A 

válságos helyzetben lévő ország kormánya azonban nem volt abban a helyzetben, hogy alapos 

vizsgálat nélkül elutasítsa a nagyhatalmi kezdeményezést.  
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A Tardieu-terv első változata Beneš aktív közreműködésével és a csehszlovák érdekek 

szem előtt tartásával született meg. Prága célja az volt, hogy riválisa ne kerüljön előnyösebb 

helyzetbe, Bécs viszont mindent elkövetett annak érdekében, hogy Ausztria preferált státuszát 

elérje. Franckenstein londoni osztrák követ április 5-én memorandumot adott át Sir John 

Simonnak, amelyben összefoglalta Ausztria elvárásait. A feljegyzés hangsúlyozza, hogy a 

nagyhatalmak által nyújtott preferencia az ipari ország Ausztria számára csak akkor ér 

valamit, ha nem csupán az agrártermékekre terjed ki és felhívja a figyelmet, hogy a szanálás 

csak akkor lehet sikeres, ha a pénzügyi területre is kiterjed. A memorandum arra is kitér, hogy 

a legnagyobb kedvezmény elvének elvetése nélkül nem lehet sikeres az akció. Példaként 

felhozták, hogy a Németországból származó osztrák import háromszorosa az oda irányuló 

exportnak. A két ország közötti kereskedelmi mérleg azért nem javítható, mert a legnagyobb 

kedvezmény miatt Németország nem tud preferenciát adni az osztrák áruknak. Ebben az 

esetben ugyanis az ausztriai import húszszorosára nőhet a kedvezményezett árumennyiség, s 

ilyen áldozatot Németország nem tud vállalni. Ezért alapvető, hogy a többi ország elálljon a 

legnagyobb kedvezmény klauzula érvényesítésétől, mert így Németország könnyedén 

megadná az osztrák árukra a vámkedvezményt, ami érdemben javítaná Ausztria kereskedelmi 

mérlegét.475 

A Foreign Office megértéssel fogadta az osztrák javaslatokat. A külügyminiszter 

ugyanakkor arra kérte az osztrák követet, hogy táblázatban foglalja össze, hogy pontosan 

mely áruk esetében gondolnak preferenciális bánásmódra, hogy London megvizsgálhassa, 

javaslataik mennyiben ütköznek a brit érdekekkel. Franckenstein villámgyorsan elkészítette a 

Németországba irányuló osztrák árucikkek listáját: fa, fűrészáru, cellulóz, papír, bécsi 

divatáru, kalap, női luxus divatcikkek, szőrme és szőrmeáruk, bőr és bőráru, gumiáru, 

esztergált áruk, pl. dohány kellékek, esernyő, stb. Hangsúlyozta, hogy ezek egyike sem sérti 

Anglia, vagy bármely más állam érdekét, különösen, ha tekintetbe veszik a szállított áruk kis 

mennyiségét. Simon kérdésére, mely szerint Csehszlovákia és más ország kaphasson-e 

egyoldalú preferenciát ipari árucikkeire a nagyhatalmaktól, ha Ausztria megkapja ezt a 

kedvezményt a követ válasza határozott nem volt. Franckenstein kifejtette, hogy 

Csehszlovákiának mind Németországgal, mind Ausztriával szemben pozitív a kereskedelmi 
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mérlege, míg Ausztriának mindkét esetben negatív, ezért különösen szüksége van a 

segítségre.476 

 

Magyarország és a Tardieu-terv 

 

A Tardieu-tervvel kapcsolatos magyar álláspontot több tényező befolyásolta. A magyar 

külpolitika alapvető célja és meghatározó eleme a területi revízió volt, és a politikai elit ennek 

elérését mindenekfelett fontosnak tartotta. Nyilvánvaló volt ugyanakkor, hogy a térségben és 

az európai politikában meghatározó szerepet betöltő Franciaországgal való kapcsolatok 

rendezése Magyarország elsőrendűen fontos érdeke. Bethlen István már az 1920-as évek 

második felében közeledni kívánt Párizshoz, elsősorban azzal a céllal, hogy ellensúlyozza az 

egyoldalú német–olasz külpolitikai orientációt, de azért is, hogy megszerezze Franciaország 

gazdasági és pénzügyi támogatását. 

Bethlen közeledési kísérleteit a francia fővárosban meglehetősen rezerváltan fogadták. 

Hiába élvezte a magyar miniszterelnök a budapesti francia követ, Luis de Vienne barátságát, 

aki hét éves akkreditációja alatt folyamatosan azt bizonygatta, hogy Magyarország fontos 

tényezője az európai egyensúlynak és Párizs hibát követ el, ha elhanyagolja a francia-magyar 

kapcsolatokat, a Quai d’Orsay-n nem következett be fordulat. Franciaország nem látott előnyt 

abban, hogy Magyarország oldalára álljon és tevékenysége maximuma maradt, hogy kölcsönt 

nyújtson Budapestnek. 

1931 nyarán a hagyományosan franciabarát Károlyi Gyula kapott miniszterelnöki 

megbízást. A francia sajtó és a hivatalos körök örömmel nyugtázták, hogy Károlyi első 

politikai nyilatkozatában nem beszélt a revízióról és megerősítette azon szándékát, hogy a 

Franciaországgal való kapcsolatok elmélyítésére törekszik, de Magyarország megítélésében 

nem történt lényeges változás. Tartózkodó magatartásról tanúskodik az a dokumentum is, 

amelyet Tardieu 1932. február 11-én elődjének Laval miniszterelnöknek adott át, és amelyben 

Budapest együttműködést elutasító politikáját bírálta: 

„…Magyar részről, ha eltekintünk a csekély befolyással rendelkező ellenzéktől, a hivatalos 

körök által elfoglalt álláspont minden fajta gazdasági közeledést alárendel a trianoni szerződés 

revíziójának. Ez a magyarázat arra, hogy lemondott a csehszlovák kormánnyal való minden 

megegyezésről, amely már számot vetett a különleges mezőgazdasági és ipari érdekekkel. 
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Kétségen kívül ezek az indítékai annak, amelyek késleltetik a Prága és Budapest közötti 

kereskedelmi tárgyalásokat, amelyeket a francia kormány a maga részéről a lehetőség szerint 

gyorsítani szeretné.477  

Londonban nagyobb szimpátia övezte Budapest politikáját. A Foreign Office szakértői úgy 

gondolták, hogy a francia békerendszer súlyos hibája Magyarország túlzott meggyengítése, 

ezért nyitottak voltak a magyar gazdaság fellendítését célzó akciókra. 

A brit szakpolitikusok úgy vélték, hogy rá kell bírni Csehszlovákiát arra, hogy kiemelt 

elsőbbséget biztosítson a magyar gabona számára, speciális vámtarifa, vagy még inkább 

konkrét kontingens meghatározásával, de nem helyezték kilátásba, hogy azokat Romániával 

és Jugoszláviával kapcsolatban is alkalmaznák. Az angol javaslat margóján Tardieu így 

kommentálta az elképzelést: „Tehát Angliának semmi érdeke nem fűződik ahhoz, hogy 

Magyarországot veszni hagyja.”478 

A Franciaországhoz való közelítési kísérletek természetesen nem jelentették azt, hogy a 

magyar külpolitika lemondott volna a békeszerződések revíziójáról. Az 1929-ben kirobbant 

gazdasági válság azonban nyilvánvalóvá tette, hogy Magyarország nem zárkózhat el 

semmilyen eredménnyel kecsegetető gazdasági kooperációtól, még akkor sem, ha politikai 

ellenfeleivel való együttműködésről van szó. Ha ideiglenesen is, de Magyarországnak készen 

kell állnia arra, hogy revíziós céljait alárendelje a Duna-medencei együttműködésnek. 

Budapest intenzív tárgyalásokat folytatott Rómával egy olasz vezetésű gazdasági 

rendszerről, és az angol kezdeményezésnek is voltak hívei. Ezért a Tardieu-tervet a budapesti 

sajtó kezdetben szkeptikusan fogadta, kiemelve, hogy nincs esélye azoknak a kísérleteknek, 

amelyekben Németország nem szerepel. Az sem segített, hogy Párizs villámgyorsan 

kijavította ezt a hibát és Berlint is bevonta a tervezetbe. Rubido Zichy Iván londoni magyar 

követ a március 10-én folytatott beszélgetésen kijelentette, hogy szerinte a francia javaslat 

nem vezetne gyakorlati eredményre, és úgy gondolja, hogy egy Ausztria és Magyarország 

közti vámunió bizonyulna a leghatékonyabbnak a két ország nehézségeinek megoldásában. 

Az elképzelés gazdasági szempontból logikus volt, de a Foreign Office tárgyalói felhívták a 

figyelmet arra, hogy egy ilyen tervezet a kisantant körében a legsötétebb gyanút ébresztené 

fel, ezért felvetése csak abban az esetben képzelhető el, ha a javaslat a szélesebb körű 

tervezetek kiesése után, egy kimerítő tárgyalás eredményeként merülne fel.479 
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A kormánykörökben némi habozást követően a Tardieu-terv egyhangúan kedvező 

fogadtatásban részesült. Hantos Elemér, aki már a húszas években hasonló preferenciális 

rendszer kidolgozásán fáradozott, és akinek munkáit nagy valószínűséggel a francia szakértők 

is felhasználták,480 megjegyezte ugyan, hogy a tervezet megszületésében minden bizonnyal a 

közelgő májusi választások is szerepet játszottak, de a külügyminisztériumban a terv 

elfogadására irányuló reakció őszintének mutatkozott.481  

Walko Lajos külügyminiszter 1932. március 23-án tájékoztatta a parlament pénzügyi 

bizottságát a Tardieu-tervről. Az előzményeket illetően elmondta, hogy az ipari országok nem 

képesek a térség teljes agrárfeleslegét felszívni, ezért szükséges a Duna-medence országainak 

gazdasági együttműködése. Anglia a domíniumok miatt vámunió létrehozását javasolta, 

azonban most már szimpatizál a Tardieu-tervvel.  

Magyarország szempontjából a külügyminiszter három kérdést tartott kiemelkedően 

fontosnak. A Duna-völgyi együttműködést elfogadva hangsúlyozta, hogy Magyarországnak a 

dunai országokon kívül is folytatnia kell a piacok felkutatását. A dunai fúziót nem szabad 

lebecsülni, az kétségtelen előnyökkel jár, de fontosnak tartotta az észak-olasz, svájci, német, 

francia és lengyel piacok is. Walko felhívta a figyelmet Magyarország központi 

elhelyezkedésére, ami a tranzit szállítások miatt különösen előnyös lehet a térség gazdasági 

fellendülése esetén. Végül kiemelte, hogy bármely gazdasági együttműködés elengedhetetlen 

feltétele a térség pénzügyi szanálása, ami viszont nem csupán a Duna-medence problémáit 

oldaná meg, hanem jótékony hatással lenne Európa gazdaságára is. 

Beszéde végén kijelentette: „Nagyon fontos, hogy a Duna-medence gazdasági problémáit 

összekapcsoljuk az európai pénzügyi kérdéskörrel, ami garantálja, hogy azaz érdeklődés, 

amely a nagyhatalmakban felébredt a közép és kelet-európai problémákkal kapcsolatban nem 
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fog teljesen kialudni, ha valamilyen politikai fejlődés bekövetkezik. Ezért a magyar kormány 

üdvözli a francia miniszterelnök tervét és azzal a kezdetektől szimpatizál.”482 

De Vienne francia követ március végén készített összefoglalója feltárta az együttműködési 

hajlandóság hátterét. Rámutatott arra, hogy Magyarország gazdasága ideig-óráig ugyan 

működőképes maradhat, szanálás nélkül azonban nem képes helyreállítani a szabad 

devizaáramlást és nem tud kilábalni az adósságcsapdából. 

„Magyarország túljutott azon az állapoton, hogy a hitelt időnyerés céljából fogadja el. 

Külföldön moratóriumot deklarált, belülről pedig szigorú gazdaságpolitikát iktatott be, ezáltal 

viszonylagos egyensúlyhoz jutott, amely ha nem következik be valamely váratlan esemény, 

jövő augusztusáig kitarthat. Egyedül ez az időpont, amikor saját eszközeivel leküzdhetetlen 

akadályokkal találhatja magát szemben: az új pénzügyi év rendkívül rossz feltételek közötti 

indulásával és főként a Bons-tól és a Trésor-tól származó két kölcsön lejáratával és az összes 

rövid lejáratú hitel meghosszabbításával. Ami Magyarországot illeti, négy hónapja van arra, 

hogy elhatározza magát az általános dunai megoldásra. 

A magyar kormány kijelentette egyébként, hogy nem akar több kölcsönt felvenni, mert az 

ország túlságosan eladósodott. Úgy becsüli, hogy az ország élni tud, ha piacai biztosítottak, ha 

fizetőeszköze külső piacra talál, és ha külföldi hitelezettségei hozzá igazgathatók fizetési 

képességeihez. Magyarország gazdasági problémái jelenleg a pénzügyi körforgás (cirkuláció) 

kérdésében összegeződnek, azzal a következménnyel, hogy szükséges az adóság 

konszolidálására és a tőke kamatlábának leszállítására. 

Igaz vagy nem, a magyar kormány úgy gondolja, hogy teljesíteni tudja az első feltételeket, 

ami a piacokat illeti, köszönhetően a gazdasági egyezményeknek, amelyeket Ausztriával, 

Franciaországgal, Olaszországgal és Németországgal megkötött, úgyszintén annak, hogy 

készen áll azt Csehszlovákiával és Romániával is megkötni. Ebben a tekintetben egy dunai 

szerződés nagyon hasznos lehet, de nem tűnik számára feltétlenül szükségesnek és számára 

elégtelennek látszik. Ezért Walko úr legújabb nyilatkozatában fenntartotta Magyarország 

jogát a dunai térségen kívüli piacokra. 

Ezzel szemben Magyarország nem képes arra, hogy megfeleljen két feltételnek: képtelen 

visszaállítani a monetáris körforgást (megszüntetni a devizák ellenőrzését és lehetővé tenni a 

pénzügyi piac szabad játékát) és szanálás nélkül nem tudja konszolidálni az adósságot. Ez a 

magyarázata, hogy kedvezően viszonyulnak az Ön tervéhez és ezért támogatják azt. 
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Összefoglalván, nekem nem tűnik úgy, hogy a rögtöni intézkedések, amelyeket az angol 

válasz szuggerál, megfelelnének a magyarországi helyzetnek”.483 

A Quai d’Orsay-n elfogadták a követ érvelését és nem változtattak a Magyarország iránti 

visszafogott politikán. 

 

Olaszország és a Tardieu-terv 

 

Olaszországnak a Tardieu-tervvel kapcsolatos állásfoglalását illetően nehéz lett volna 

prognózisokba bocsátkozni. Mussolini külpolitikai terveiben előkelő, bár nem kizárólagos 

helyet foglalt el a Duna-medence. Arra azonban Itália nem pályázhatott, hogy Franciaország 

és Németország kizárásával egyedül uralja a térséget. Ehhez nemcsak a rivális nagyhatalmak 

egyébként elképzelhetetlen lemondása kellett volna, hanem az olasz külpolitika számára 

elérhetetlenül erős belső gazdasági háttér is. A mediterrán nagyhatalom ezért meg kellett 

elégedjen a másodhegedűs szerepével, ezt a lehetőséget azonban minél jobban ki akarta 

használni. A francia–német csatározások folyamán minden alkalmat megragadott arra, hogy 

az eseményeket saját maga számára hasznosítsa. A német–osztrák vámunió kérdésében Párizs 

oldalára állt, de amint láttuk, nem zárta el a lehetőséget egy későbbi német–olasz 

együttműködés elől sem. A Duna-völgyi országokkal állandó megbeszéléseket folytatott, és 

amíg Franciaország, Németország és Anglia számos nagy jelentőségű, de mindannyiszor 

kudarccal végződő tervvel állt elő, képes volt a gazdaságilag kisebb volumenű, de kétségtelen 

politikai haszonnal járó Brocchi-rendszer életbe léptetésére. Várható volt, hogy a Palazzo 

Chigi a Tardieu-tervvel kapcsolatban is Olaszország céljait fogja szem előtt tartani, és 

ameddig a fejlemények e célokkal összhangban alakulnak, Párizs számíthat Róma 

jóindulatára.  

A Tardieu-terv meghirdetését követő első olasz állásfoglalások nem voltak elutasítóak. 

Grandi kijelentette, hogy Olaszország nem fogja magát távol tartani semminemű konstruktív 

Duna-völgyi gazdasági alakulattól. A külügyminiszter ugyanakkor hozzátette, hogy számít 

Németország kollaborációjára is.484  

A Palazzo Chigi vezetője azonban Genfben arra kérte Tardieu-t, hogy kezdeményezéséről 

intézzen hivatalos jegyzéket Rómához. A látszólag ártalmatlan kérés arra utalt, hogy Róma 

időt akar nyerni, és bonyolult diplomáciai manőverezésbe kezd.   
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A hivatalos olasz választ március 7-én juttatták el Párizsba. A memorandum első olvasásra 

reménykeltőnek tűnhetett, a tüzetesebb vizsgálat és értelmezés után azonban kiderült, hogy a 

Palazzo Chigi feljegyzésében több a tervet elutasító, mint az azt támogató elem. Hory András 

római magyar követ az olasz válaszjegyzéket úgy értékelte, hogy a Palazzo Chigi a tagadás 

helyett a terv szabotálására törekszik.485 Ezt a megállapítást látszik alátámasztani az a 

körülmény is, hogy Grandi külügyminiszter a válaszban foglaltakkal ellentétben kerülte a 

franciákkal való találkozást. Genfbe sem ment el, hanem De Michelist, a Nemzetközi 

Mezőgazdasági Intézet igazgatóját küldte maga helyett.486 

A memorandumban az olasz kormány megerősítette, hogy osztozik Párizs aggodalmaiban 

a Duna-menti országok gazdasági helyzetét illetően, de Itália állásfoglalása helyett Grandi 

inkább az olasz elképzeléseket ismertette, és Rómának a térség iránti érdeklődését 

hangoztatta. A dokumentum megállapította, hogy Olaszország földrajzi helyzete és az egykori 

Osztrák–Magyar Monarchiához való kötődésére való tekintettel ma sem mondhat le a Duna-

völgyi országokkal kialakított intenzív gazdasági kapcsolatokról. Kiemelte az olasz–osztrák–

magyar speciális egyezmények fontosságát. Kijelentette, hogy bár a francia tervnek vannak 

előnyei, az adott körülmények között minél aktívabban szorgalmazandó megoldás a közvetlen 

és különálló segítség lenne. Tekintettel a jelenlegi időszak válságára, valamint Ausztria és 

Magyarország gazdasági helyzetének törékenységére, az olasz kormány külön 

megállapodásokat kötött a két országgal, amelynek tárgya az export hitelekkel és egyéb 

módokkal történő elősegítése. A jegyzék sietett leszögezni, hogy mindez harmonizál a francia 

kezdeményezéssel. Minthogy a tervezet nem tartalmaz konkrét javaslatot a preferenciák 

meghatározására – folytatódott a memorandum –, Róma nem tud kellően megalapozott 

véleményt nyilvánítani.487 

A Palazzo Chigi egyértelművé tette, hogy nem ért egyet az eljárási kérdésekben elfoglalt 

francia állásponttal. Ezért azt javasolta, hogy a tárgyalásokon a tervben említett öt dunai 

ország mellett a nagyhatalmak: Franciaország, Anglia, Olaszország és Németország is 

vegyenek részt.488 
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Az indítvány hátterét Pedrazzi prágai olasz követ ismertette magyar kollégájával. Eszerint 

a francia és cseh álláspont, hogy a nagyhatalmak az egyensúly megőrzése végett maradnának 

távol a tárgyalásoktól, csupán szemfényvesztés. Valójában arról van szó, mondta a követ, 

hogy a kisantant a tárgyalásokon ily módon létrejövő fölényét Ausztria és Magyarország 

kárára kamatoztathatja.489 Hasonló következtetésre jutott Németország római nagykövete, 

Carl von Schubert, aki megjegyezte Grandinak, hogy a francia javaslat valódi célja nem a 

dunai államok megsegítése, hanem sokkal inkább az, hogy Ausztriát és Magyarországot 

kiszolgáltassa a kisantantnak.490 

Olaszországot nyugtalanította, hogy Tardieu és Grandi genfi tárgyalásain elhangzottakkal 

szemben a francia jegyzékben az együttműködő nagyhatalmak között már Németország is 

szerepelt. Az olasz politikusok valószínűleg nem értesültek a német tiltakozásról és arról sem 

tudtak, hogy Anglia nyomást gyakorolt az ügyben a Quai d’Orsay-n. Nem tartották kizártnak, 

hogy Berlin és Párizs valamilyen megegyezésre jutott. Guariglia minisztériumi főigazgató 

értesülései szerint Tardieu és Brüning között Genfben formális megállapodás született arról, 

hogy a francia és a német választások lezajlásáig nem tűzik napirendre a reparációs 

kérdéseket.491 

Róma számára nem volt kívánatos sem Párizs, sem Berlin Duna-medencei jelenléte. 

Grandi nem támogatta ugyan a francia tervet, de a német követtel folytatott beszélgetésén a 

német–olasz együttműködésre vonatkozó javaslatot is visszautasította. A külügyminiszter 

kijelentette: az olasz politika nem azért határolódott el Franciaországtól, hogy rögtön 

Németország árnyékába kerüljön. Grandi úgy ítélte meg, hogy Párizs politikai, Berlin 

gazdasági előnyöket remélve aktivizálódott a dunai térségben. Ezzel szemben – folytatta a 

külügyminiszter – Olaszország arra törekszik, hogy megerősítse Ausztria és Magyarország 

függetlenségét és autonómiáját és meggátolja, hogy Berlin vagy Párizs függőségébe 

kerüljenek.492 

Aligha hihető, hogy Grandi valóban a térség szuverenitásáért aggódott volna. Olaszország 

azért tartott Párizs és Berlin aktivizálódásától, mert az Róma Duna-medencei ambícióit 

veszélyeztette. Az olasz taktikát kiválóan világította meg Raffaele Guariglia a Palazzo Chigi 

főigazgatójának a prágai olasz nagykövethez írt levele: „Politikánk pillanatnyilag el akarja 

kerülni, hogy számunkra veszedelmes csoportosulás jöjjön létre Németország vagy 

Franciaország körül. Egészen addig az időpontig, amikor mi leszünk képesek arra, hogy az 
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Olaszország körüli csoportosulást létrehozzuk, sorsszerűen arra kényszerülünk, hogy 

Párizshoz vagy Berlinhez közeledjünk, a küzdelem szükségessége szerint. De ez a közeledés 

csak átmeneti lehet”493  

Guariglia fejtegetéséből kitűnik, hogy az olasz külpolitika számára kiemelten fontos volt, 

hogy haladéktalanul megerősítse a Duna-völgyi országokban megszerzett pozícióit. 

A Brocchi-féle szerződéseket hosszas tárgyalások után február 20-án írták alá. Grandi és 

Walko egyaránt tagadta, hogy a parafálás a Tardieu-tervre való gyors reagálás lett volna,494 

azonban a körülmények ismeretében az összefüggés felettébb valószínűnek tűnt. Grandi a 

március 8-i római tárgyalás alkalmával közölte Walkoval, hogy Olaszország az osztrák 

állásfoglalásban bekövetkezett kedvezőtlen változás ellenére továbbra is a három ország 

vámunióját kívánja megvalósítani. A magyar miniszter aggodalmaira reagálva egy magyar–

olasz vámunió lehetőségét is felvetette. Walko reális válasza, miszerint aligha lehet sikeres 

vámszövetséget létesíteni közös országhatár nélkül, újabb variáció felvetésére késztette az 

ötletekben kifogyhatatlan olasz minisztert.495 Ezúttal egy olasz–magyar–jugoszláv rendszerre 

tett javaslatot.496 A Károlyi Gyula-kormány semmitől sem zárkózott el, azonban a hangzatos 

kijelentések helyett valóságos gazdasági előnyöket és pénzügyi segítséget várt. Az olasz–

magyar gazdasági kapcsolatokra azonban jellemző, hogy azokról a közgazdász szakértő Nickl 

Alfréd, a külügyminisztérium gazdaságpolitikai osztályának vezetője, így írt: „A Brocchi-féle 

szisztéma értékéről való felfogásomat sohasem rejtettem el. Nem voltak és nem is lehettek 

illúzióim a nekik komolyan hasznot hajtó kimélyítés esélyeiről sem”.497 

A Brocchi-szerződések Londont és Párizst is élénken foglalkoztatták. 

Sir John Simon feljegyzésében, melyet a Tardieuval folytatott 1932. március 12-i tárgyalás 

után készíttetett, leírja, hogy a francia miniszterelnök megbeszélésük végén egy érdekes 

dologra hívta fel figyelmét. Genfi tárgyalásaik során Grandi támogatásáról biztosította őt, ám 

jelezte, hogy konzultálnia kell Mussolinival Rómában. Ehelyett azonban Olaszország március 

első napjaiban formálisan is tető alá hozta azt a külön megállapodást Ausztriával és 

Magyarországgal, amelynek tervezetét júliusban írták alá.498 Mint azt fentebb leírtuk a 

Brocchi féle szerződést 1932. február 20-án, tehát már egy héttel a Tardieu és Grandi genfi 

tárgyalása előtt aláírták, tehát ezzel kapcsolatban nem volt indokolt a miniszterelnök 

rosszallása. 
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Lord Tyrrel párizsi angol követ április 1-én „szigorúan bizalmasan” küldött jelentésében 

arról tájékoztatta Sir John Simont, hogy az Olaszország, Magyarország és Ausztria közötti 

„Semmeringi” megállapodás titkos záradékot is tartalmaz. A klauzula szerint bizonyos 

vámengedményekért cserében Róma meghatározott előnyökhöz jut a két országban, 

amelyeket más országok nem élveznének. 

A párizsi információ a Quai d’Orsay számára sem volt ismeretlen, amelyet úgy értékeltek, 

hogy Olaszország Ausztriával és Magyarországgal megkötendő vámunióra törekszik. A 

franciák nem tulajdonítottak túl nagy jelentőséget az ügynek, mert megbízható információjuk 

volt arról, hogy Róma öt milliárd frankos hitelt kívánt saját céljaira felvenni. Ez megerősítette 

azt a vélekedést, hogy Olaszországnak saját gazdaságának finanszírozása is gondot okoz, így 

nem lenne képes a súlyos fizetési gondokkal küszködő Ausztria és Magyarország pénzügyi 

szanálására.499 

A Brocchi-rendszer később is nyugtalanította a Foreign Office-t. Simon április 6-án 

Frankenstein londoni osztrák követtel történt beszélgetésén is szóba hozta a szerződést, és 

érdeklődött annak tartalmáról. A követ természetesen tagadta, hogy az egyezménynek a 

vámtarifákat érintő része is lenne, hangoztatva, hogy az kizárólag szállítási és 

hitelkonstrukciókra vonatkozik.500 

A Brocchi-rendszer körülötti titkolózás, valamint a Róma által intenzíven folytatott 

bilaterális tárgyalások érthetően idegesítették az angol és a francia felet. Idővel azonban 

nyilvánvalóvá vált, hogy Rómának csak tervei és szándékai voltak a Duna-medencét illetően, 

az azok megvalósításához szükséges gazdasági és politikai erő már nem állt rendelkezésre. 

Ha Olaszországnak nem is volt elegendő ereje a Duna-medence gazdasági és politikai 

meghódításához, a francia tervezet megvalósítását minden bizonnyal meg tudta akadályozni. 

Ezért Tardieu nagy hangsúlyt fektetett a Rómával való megegyezésre. Pontosan tudta, hogy a 

dunai szövetségért cserébe fel kell ajánlania valamit Róma számára. 

A francia miniszterelnök felmérte, hogy a versailles-i békerendszer európai megbolygatása 

beláthatatlan következményekkel járhat. Nem kívánt engedményeket tenni Róma javára a 

mediterrán térségben sem. A Paolo De Michelis, genfi olasz megbízottal folytatott tárgyalásán 

azonban felvetette, hogy Franciaország kész támogatni Olaszország törvényes igényeit a 

Vörös-tengeren.501 Tardieu kiválóan érezte, hogy mely ponton lehet Róma érdeklődését 
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felkelteni. Nyilvánvaló volt, hogy míg Franciaországnak a keleti biztonság, Olaszországnak a 

gyarmati kérdés jelenti a legfontosabb problémát. Grandi 1932 júliusában Joseph Paganonnal, 

Herriot munkatársával beszélgetve kijelentette, hogy a gyarmati mandátumok revíziója terén 

valami kézzel foghatónak kell történnie.  

Tardieu ajánlata mégis válasz nélkül maradt. Valószínűsíthető, hogy a tárgyalásokkal 

Róma meg akarta várni a közelgő választásokat. A Herriot kormány magalakulását követően 

azonban az olasz diplomaták megjegyezték a franciáknak, hogy a Duna-medencei 

együttműködésük árát Afrikában kellett volna megfizetniük, mégpedig az előre fizetés 

kötelezettségével. Herriot néhány hónappal később ismét kijátszotta az „afrikai kártyát”. 1932 

júliusában azt mondta Grandinak, hogy Olaszország afrikai problémáinak megoldása 

kiindulópontja lehet az európai megegyezésnek, nevezetesen Kelet-Európában. A Tardieu 

által felvetett gondolat végül 1935 januárjában Laval és Mussolini között megkötött 

szerződéshez vezetett, de ez már független volt a Duna-medence újjászervezésének 

tervezetétől.502 

A francia–olasz megegyezés tehát nem jött létre, ugyanakkor az is nyilvánvaló volt, hogy 

Olaszország egyedül nem volt képes arra, hogy a Duna-medence országait magához 

kapcsolja. A Tardieu tervre adott olasz és a német válaszjegyzékből az is kiderült, hogy Róma 

és Berlin között jelentős nézetazonosság van, ami akár egy formálódó szövetséghez is 

vezethetett. A magyar követi jelentések 1932 tavaszán egyre gyakrabban foglalkoztak a mind 

barátságosabbá váló német–olasz viszonnyal. Hory András április 13-i jelentésében arról 

számolt be, hogy Guarigliával folytatott megbeszélésein a Palazzo Chigi vezértitkárának 

szavaiból érezhető volt, hogy Olaszország a Duna menti országok problémáinak 

megoldásával kapcsolatban Németországgal szoros együttműködésben van.503 Ambrózy Lajos 

a Ballhausplatz vezértitkárának bizalmas közléseire hivatkozva arról írt, hogy a „német–olasz 

kooperáció intimitása oly nagymértékű, hogy azt soha el nem képzelte volna és úgy a 

leszerelésre, mint a dunai problémára vonatkozik”.504 A római magyar követ Berlin és Róma 

közeledését értékelve a következőket jelentette: „Egyes kérdésekben – így a dunai probléma 

tekintetében – a kooperáció tényleg fennállónak tekinthető. Egyébként pedig az olaszok nem 

mulasztanak el egy alkalmat sem a német szimpátiák felkeltésére. A német–olasz viszony 

intimebbé tétele változatlanul az olasz külpolitika közvetlen célkitűzéseinek egyike”.505 Az 

események Herriot későbbi francia miniszterelnök állítását látszottak igazolni, aki meg volt 

                                                 
502 Uo: 126. 
503 OL K 63. 448/50. Hory számjeltávirata. Róma, 1932. áprilsi 13.  
504 OL K 63. Németország 1932. Ambrózy jelentése. Bécs, 1932. április 23.  
505 OL K 63. Németország 1932. Német–olasz viszony. Hory jelentése. Róma, 1932. május 4.  
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győződve arról, hogy Tardieu tévedést követett el tervének létrehozásával, mert azzal 

tényleges szolidaritást teremtett Olaszország és Németország között.506 

A formálódó német–olasz szövetség láttán Franciaország egyedül Anglia támogatásában 

bízhatott. Tardieunek már terve meghirdetése előtt sem lehettek illúziói Berlin és Róma 

állásfoglalását illetően, ezért taktikájának elsőrendű célja a szigetország megnyerése volt.  

 

Anglia és a Tardieu-terv 

 

A játszma kedvező előjelekkel indult. Biztató volt, hogy a vámuniós tervezet kudarca és a 

domíniumokkal folytatott gazdaságpolitika átértékelése következtében Anglia, úgy tűnt, 

hajlandó elfogadni a preferenciális vámokra épülő Duna-völgyi gazdasági rendszert. 

Rendkívül biztató volt az is, hogy Párizsnak és Londonnak sikerült az eljárást illető 

kérdésekben közös nevezőre jutnia.507 Az Angliába akkreditált osztrák követ erre az 

eseményre is célozva jelentette, hogy az angol és a francia kormány között a Tardieu-terv 

tekintetében messzemenő közeledés történt. 508  

A javuló tendenciát mutató francia–angol kapcsolatok azonban nem voltak teljesen 

problémamentesek. A szigetország kormányának döntéseit hosszas belső viták előzték meg. 

Az angol politikusok látták, hogy a francia elképzelés szerint megvalósult közép-európai 

rendszer mind politikai, mind pénzügyi és gazdasági tekintetben válságba került.509 A krízis 

megszüntetésének módját illetően azonban megoszlottak a vélemények. A központi probléma 

a kedvezményes vámok elfogadása vagy visszautasítása volt. A kérdést bonyolította, hogy a 

Tardieu-terv megvalósulása esetén a cseh és osztrák iparcikkek jelentős előnyt élveztek volna 

az angol ipar termékeivel szemben. A franciákkal való együttműködést ajánló Sir John Simon 

külügyminiszter kijelentette, hogy Anglia a közép-európai nyugalomért meghozhatja ezt a 

nem túlságosan jelentékeny áldozatot. Walter Runciman, aki a Kereskedelmi Minisztériumot 

vezette, úgy gondolta, hogy Nagy-Britannia a legnagyobb kedvezmény klauzulájáról való 

lemondásért cserében kárpótlásra tarthat igényt. Runciman, aki 1931–37-ig volt kereskedelmi 

miniszter, egyébként is féltékenyen őrizte a szigetország tradicionális érdekeit, és minden 

erejével azon volt, hogy Anglia ne növelje érdekeltségét a Duna-medencében.510 Az angol 

kormány március 16-i ülésén foglalkozott kérdéssel. Az általánosan támogatott vélemény 

                                                 
506 Bruna Bagnato: L’ Italie et le plan Tardieu. in: Revue d'Europe Centrale, 1997.2. no. 126. 
507 OL K 64. 42/155. Walko számjeltávirata Párizsból. Villani jelentése. Párizs, 1932. március 13.  
508 OL K 63. 448/50. Ambrózy jelentése. Bécs, 1932. március 15. 
509 OL K 63. 448/50. Masirevich jelentése. Prága, 1932. március 31.  
510 David E. Kaiser: i. m. 49. 
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szerint Anglia hosszú távon jobban érdekelt volt abban, hogy Közép-Európa stabilizálódjon, 

minthogy ragaszkodjon a legnagyobb kedvezmény elvéhez. Így a kabinet, elfogadva Sir John 

Simon javaslatát, úgy határozott, hogy előítélet nélkül elfogadja a preferenciális rendszert, és 

lemond a legnagyobb kedvezmény jogáról.511 A miniszterek ugyanakkor feltételül szabták, 

hogy bármilyen Duna medencén kívüli állam egyformán osztozzon az előnyökön Angliával, 

és hogy Csehszlovákia, mint „félelmetes rivális”, vagy más ország az iparcikkek területén 

semmilyen más speciális kedvezményt ne kapjon.512 A kabinet egyúttal felhatalmazta a 

külügyminisztert, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen a nagyhatalmak és a dunai államok 

között egy konferencia megtartásáról. A kormány azonban külön határozatot hozott, miszerint 

a kérdésnek bármilyen pénzügyi vetülete újabb kormányzati döntést igényel.513 

Az utóbbi határozat jelezte, hogy a brit rugalmasságnak jelentős korlátai vannak, és hogy a 

tartózkodó politikát javasló erők továbbra is mindent megtesznek álláspontjuk 

érvényesítésére. Erre azért is lehetőségük volt, mert Anglia további Duna-medencei politikáját 

illetően a külügyi szakértők között sem volt teljes az egyetértés. 

Sir Horace Rumbold, berlini angol követ véleménye szerint, amellyel Owen O'Malley, a 

külügyminisztérium kelet-európai osztályának vezetője is egyetértett,514 Németország 

gazdasági és politikai befolyásának erősödése a térségben szükségszerű folyamat, és csupán 

logikus következménye a fennálló gazdasági viszonyoknak. Ezért Németországot, amely 

történeti és földrajzi okok miatt első számú partnere a térségnek, nem volna bölcs dolog 

természetes törekvéseiben meggátolni. Ha Németország kiszorul a Duna-medencei piacról, 

fejtegette a követ, valószínűleg intenzívebben próbál Oroszország piacára behatolni, és az is 

várható, hogy vetélytársként jelenik meg az olyan hagyományosan brit érdekeltségű piacokon, 

mint a Távol- és Közel-Kelet, sőt a Brit Nemzetközösség piacai. Rumbold véleménye szerint 

Anglia szempontjából nem kívánatos a térség átengedése Franciaországnak, mert a francia 

hegemónia sohasem épült valós ökonómiai pillérekre, így a jövőben is fennáll az összeomlás 

veszélye. 

                                                 
511 Public Record Office (a továbbiakban: PRO), Prime Minister’s Office (PREM) 4 
512 Keith A. Hamilton: Old Adam and Five Beggars. British Reaction to the Tardieu Plan. in: Revue d'Europe 
Centrale, 1997.2. no. 105. 
Simon a kormányülés harmadnapján találkozott Bernstroff német követtel és kijelentette: „Nagyra értékeltem, 
hogy Németország könnyíteni kívánja a Duna menti mezőgazdasági termékek beáramlását, ám a német ipari 
termékek exportjára vonatkozó kedvezmények azonnali ellenkezésünket váltanák ki.” Sir John Simon to Sir H. 
Rumbold (Berlin) Foreign Office, March 18, 1932. Doc. 96 (C2200/58/62) British Documents on Foreign 
Affairs: Reports and papers from the Foreign Office Confidental Print, Part II. Series F, Volume 3. University 
Publications of America. 156. 
513 PRO, Prime Minister’s Office (PREM) 4 
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A logikusnak tűnő érvelést nem fogadta el Sir Orme Sargent, a Foreign Office közép-

európai osztályának vezetője. Véleménye szerint a javasolt preferenciális rendszer nem 

rekesztené ki Németországot a Duna-völgyi piacról, hiszen ha egy kedvezményi rendszer 

ilyen hatásokkal járna, elsőként éppen Anglia kerülne hátrányos helyzetbe domíniumaival 

szemben, hiszen London ez idő tájt szervezte újjá a régebben szabadkereskedelmi alapokon 

nyugvó birodalmi kereskedelmi kapcsolatait. 

Sargent kívánatosnak ítélte mind az anschluss, mind a „Drang nach Osten” ellenőrzését, és 

ezért kifejezetten javasolt minden olyan tervezetet, amely a Duna-menti államok gazdasági 

függetlenségét erősítette. A kiváló diplomata meggyőződése szerint a német hegemónia 

semmivel sem volna kedvezőbb a franciánál, ugyanis közvetlen konfliktust okozna a 

gazdasági és a politikai erők között, ami legalább annyira fenyegetné a térség békés, nemzeti 

fejlődését, mint bármely más tényező, amely a területet Németország és Franciaország 

diplomáciai csatározásainak színterévé változtatja. Éppen ezért a kérdés depolitizálását 

javasolta, amely esetben létrejöhetne az a stabil Duna-medence, amely megakadályozná 

Németország és Franciaország beavatkozását. 

Sargent megjegyezte, hogy a dunai kérdés megoldását még nehezebbé teszi a 

hagyományos német–francia rosszhiszeműség, aminek következtében a német elutasításhoz 

önmagában is elegendő volt a tervezet francia eredete. Ezért politikai hibának, és a dunai 

rendezés egyik legfontosabb akadályának tartotta, hogy Tardieu belpolitikai, választási okok 

miatt átvette Angliától a kezdeményezést, és közzé tette tervezetét.515 

A Foreign Office tisztségviselőjének fejtegetése a hagyományos brit egyensúlypolitikai 

elvekre épült. Anglia szempontjából sem a francia, sem a német terjeszkedés nem lehetett 

kívánatos, s mivel Közép-Európa politikai egységesítésének felvetése szóba sem jöhetett, a 

kontinentális nagyhatalmak keleti törekvéseit megakadályozó gazdasági egységesítés 

mutatkozott kézenfekvőnek. Természetesen Sargent is látta, hogy az együttműködés 

kialakítását rendkívül bonyolulttá teszik a komplikált és mélyen gyökerező helyi rivalizálások 

és problémák, az adott helyzetben mégsem látott jobb megoldást. Javaslatát egyetértéssel 

nyugtázta Sir Robert Vansittart külügyminiszter-helyettes is.516  

A brit vámuniós javaslat kudarcát követően London nem óhajtott kezdeményező szerepet 

vállalni, de a közvetítésre hajlandónak mutatkozott. 

                                                 
515 Sir Horace Rumbold to Sir John Simon, Berlin April 28. 1932 (Received May 3. 1932) Sir Orme Sargent 
jegyzeteivel. FO C3518/58/62. Sargent az alábbi megjegyzést fűzi Rumbold jelentéséhez: A harmadik bekezdés 
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olvasható: Tardieu úr nagy hibát követett el, amikor választási okok miatt átvette tőlünk a kezdeményezést 
516 PRO FO 371/15922 



 181 

A Duna-völgyi gazdasági rekonstrukció szükségességét Berlin és Róma egyaránt elismerte, 

és egyetértés mutatkozott abban is, hogy a tárgyalásokat egy konferencia keretében lenne a 

legcélszerűbb lefolytatni. Franciaország a Duna-völgyi államokra hagyta volna a kérdés 

megvitatását, míg Olaszország és Németország a tervezettel kapcsolatos válaszában a négy 

nagyhatalom mellett az öt dunai ország meghívását is szorgalmazta. A lebonyolítással 

kapcsolatos ellentétet Anglia kompromisszumos javaslata oldotta meg. London egyetértett 

Rómával abban, hogy az öt ország találkozója előzetes egyeztetés és irányítás nélkül 

valószínűleg nem hozna eredményt, vagy ha el is fogadnának egy közös javaslatot, az nem 

felelne meg az összes nagyhatalomnak. Anglia ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy 

az olaszok és a németek által javasolt kilenc hatalmi konferencia egyeztetése véget nem érő 

vitákhoz és nagy késéshez vezetne, ezért azt javasolta, hogy először a négy nagyhatalom 

találkozzon és vázoljon fel egy mindenki által elfogadható javaslatot. Ezt követően hívják 

meg a dunai államokat és alakítsák ki a végleges tervet. Simon az első konferencia 

helyszínéül Londont ajánlotta.517    

Simon külügyminiszter ismertette javaslatát a német és az olasz követtel, majd azok 

egyetértését bírva március 22-én azt kommünikében is nyilvánosságra hozta. A nyilatkozat 

nem csupán a lebonyolítást illetően tett javaslatot, de körvonalazta a konferencia témaköreit 

is: Anglia megvitatásra javasolta a Duna-menti államok közötti minden vámtarifa 10% körüli 

általános csökkentését, valamint egy egyoldalú kedvezmények formájában megvalósuló 

különleges mértékű gazdasági segítség nyújtását Ausztriának és Magyarországnak.518 

Párizs a javaslatokat elfogadhatónak tartotta, azonban kedvezmények mértékét és a 

megvalósítás módját illetően eltérő véleményen volt. A vámtarifák csökkentésével 

                                                 
517 A konferencia helyszínét és időpontját illetően London először Genfet, és április 18-át javasolta. A genfi 
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kapcsolatban ambiciózusabb terveket pártolt. Egy öt év alatt megvalósuló progresszív 

vámcsökkentést tartott volna ideálisnak, amely az első évi 10%-ról az ötödik évre 20–25%-ot 

érne el. Beneš nyomására az egyoldalú kedvezményeket Magyarország és Ausztria mellett 

Jugoszláviára és Romániára is javasolta kiterjeszteni, de ezeket importkvóták bevezetésével 

egészítette volna ki. Párizsban azt is világosan látták, hogy a térség szanálásának ügyében 

megkerülhetetlen a pénzügyi segítség kérdése, hiszen a Duna-völgyi országok mindegyike – 

Csehszlovákia kivételével – finanszírozási gondokkal küszködött. Általános volt azonban az a 

nézet, hogy a hitelezést feltétlenül meg kell előznie a régió gazdasági rendezése, mert anélkül 

a pénzügyi körök nem lesznek hajlandók hitel nyújtására. Az összefoglalót készítő Lord 

Tyrrell párizsi angol követ végül kijelentette: Megfelelő gazdasági rendezés esetén Anglia 

nyugodt lehet afelől, hogy Párizs kiveszi a részét a kölcsönök finanszírozásából.519  

 

A Tardieu–MacDonald tárgyalás és a londoni konferencia 

 

Tardieu tisztában volt azzal, hogy tervezetét csak hathatós angol segítséggel tudja 

elfogadtatni Rómával és Berlinnel, ezért mindent elkövetett annak érdekében, hogy Angliát 

Franciaország mellé állítsa. Április 4-én Londonban utazott, hogy személyesen is 

tárgyalhasson angol kollégáival. A megbeszélésre, amelyet Simon kezdeményezett,520 

elkísérte pénzügyminisztere Pierre Flandin és René Massigli, aki a Quai d’Orsay legjobb 

német szakértője volt. Az április 6-ra kitűzött konferencia előtt két nappal folytatott titkos 

tárgyalásokról természetesen tudomást szereztek az olaszok és a németek is, akik rögtön 

szóvá is tették a találkozót.521 Ez még óvatosabbá, még tartózkodóbbá tette az angol felet. A 

tárgyalást előkészítő feljegyzésben hangsúlyozták, hogy el kell kerülni minden olyan utalást, 

mintha a négyhatalmi konferencia előtti angol–francia megegyezési kísérlet történne. 

Különösen fontosnak tartották, hogy a tervvel kapcsolatosan a franciák ne használjanak 

semmilyen politikai érvet. A feljegyzés végül hevesen kritizálta a francia kormányzatot, 

amelyik „a jó tanácsok osztogatásán kívül semmit sem nyújtott, sőt megduplázta az osztrák 

behozatal vámtételét.”522 

A MacDonald–Tardieu tárgyaláson gyorsan határoztak az akcióban részt vevő országokról, 

a javasolt preferenciák mértékéről és egy sor nem meghatározó fontosságú kérdésről. Vita 

csupán a lebonyolítás módját illetően bontakozott ki. A rekonstrukcióhoz szükséges kb. 40 
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millió dollárt Tardieu nemzetközi garanciával és angol pénzintézetek közreműködésével 

gondolta biztosítani, ami elől MacDonald mereven elzárkózott. Nem is tehetett mást, hiszen 

kormánya a közelmúltban utasította el hazai iparmágnások és a Domíniumok kormányának 

hitelgarancia kérését.523 A hasztalan vita végül a diplomáciában kétes értékű „az angol 

kormány tanulmányozni fogja a javaslatot” eredménnyel zárult. Az előzmények ismeretében 

nem lehetett kérdéses, hogy Anglia nem lesz hajlandó a francia térnyerés számláját 

kifizetni.524 

A francia miniszterelnök érezte, hogy közeledési kísérletei nem jártak teljes sikerrel. Nem 

voltak illúziói a londoni konferenciát illetően sem. Egyetlen lehetősége maradt: nem vett részt 

személyesen a tárgyalásokon.525 Meglepő döntésének hátterében belpolitikai meggondolások 

húzódtak. Távollétével csökkentette a konferencia és így a várható kudarc jelentőségét. 

 

* 

 

A francia javaslatot megvitató konferenciára április 6-án, Londonban került sor. A legtöbb 

képviselőt a házigazda Anglia delegálta. A küldöttséget Ramsay MacDonald miniszterelnök 

vezette, aki a konferenciát megelőző napokban személyesen is találkozott Tardieuvel. Hírek 

szerint francia kollégája meggyőzte őt a terv megvalósításának szükségességéről.526 Helyet 

foglalt a tárgyalóasztalnál Sir John Simon külügyminiszter, akinek döntő szerepe volt abban, 

hogy a szigetország feladta a legnagyobb kedvezmény elvéhez való ragaszkodását.527 Az 

angol delegáció tagja volt még Sir Walter Runciman, aki viszont mindent elkövetett annak 

érdekében, hogy Nagy-Britannia ne aktivizálja magát Közép-Európában.528 Végül ott volt 

Nevill Chamberlain pénzügyminiszter, aki elismerte a Duna-völgyi kollaboráció gazdasági 

szükségességét,529 de a pénzügyi tárca vezetőjeként financiális okokra hivatkozva Anglia 

tartózkodását javasolta.530 

Az olasz delegációt Dino Grandi vezette. Hogy a külügyminiszter személyesen utazott 

Londonba, általános meglepetést keltett, hiszen a politikus eddig inkább tartózkodásával tűnt 

ki. Megjelenésének hátterében politikai okok húzódtak. Itáliában idegességet váltott ki 

                                                 
523 Keith A. Hamilton: Old Adam and Five Beggars. British Reaction to the Tardieu Plan. in: Revue d'Europe 
Centrale, 1997.2. no. 107. 
524 PRO FO 371/15920 
525 OL K 63. 448/50. Rubido Zichy jelentése. London, 1932. március 30.  
526 OL K 63. 448/50. Villani jelentése. Párizs, 1932. április 15.  
527 David E. Kaiser: i. m. 49 
528 Uo. 
529 OL K 63. 448/50. A londoni konferencia jegyzőkönyve 8. 1932. április 6–8. 
530 Ránki György: i. m. 202. 
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Tardieu és MacDonald április 4-i londoni találkozója, és minthogy London és Párizs 

szövetségétől tartottak, szükségesnek látták, hogy Grandi személyes tekintélyét is latba vesse 

a terv meghiúsítása érdekében.531 

Németország érdekeit Bernard von Bülow külügyminiszter-helyettes és Posse miniszteri 

igazgató képviselte. Mindkét politikus a délkelet-európai német terjeszkedés meggyőződéses 

híve volt.532 Számukra csak a terv végrehajtásának megakadályozása jelenthetett sikert. 

Franciaországból Pierre Flandin pénzügyminiszter érkezett Londonba. Rendelkezésére 

álltak az előzetes francia–angol tárgyalások dokumentumai, és ezek ismeretében nem lehetett 

túlságosan derülátó.533 

A konferencia a német–francia vita jegyében zajlott le. Elsőként Bülow szólalt fel. A 

német delegátus a sokat sejtető francia–angol találkozó miatti aggodalmában még a 

diplomáciában szokásos udvarias szóvirágok alkalmazásától is eltekintett. Rögtön a tárgyra 

térve felkérte Flandint, hogy részletesen fejtse ki a francia javaslatot, mert a kormányokhoz 

eljuttatott memorandum túlságosan homályos ahhoz, hogy arról érdemben lehetne vitatkozni. 

A francia pénzügyminiszter válaszában minden ékesszólását latba vetve bizonygatta, hogy a 

terv kidolgozását a dunai országok katasztrofális helyzete tette szükségessé. Hangsúlyozta, 

hogy a javaslat, amely az angol kormány kezdeményezésének továbbfejlesztése, egész Európa 

érdekeit szolgálja. A későbbiekben kifejtette, hogy a februári 600 milliós csehszlovák kölcsön 

tapasztalata szerint a pénzügyi körök elzárkóznak a hitelnyújtástól mindaddig, amíg a 

gazdasági élet egyéb területein nem történik hatékony intézkedés. A megoldást a dunai 

országok belső forgalmának intenzív növelése jelenti – mondotta –, de a jelenlevő négy 

nagyhatalomnak gondoskodnia kell a fennmaradó felesleg elhelyezéséről. Ugyancsak a 

nagyhatalmak feladata lenne, fejezte be beszédét, hogy a fizetésképtelenség megelőzésére 

idejekorán pénzügyi segítséget nyújtsanak a Duna-völgyi államoknak.534 

Bülow rendkívül élesen reagált a francia felszólalásra. Kijelentette, hogy a rendezési terv, 

miként a megelőző számos javaslat példája is bizonyítja, kudarcra van ítélve. A dunai kérdés 

rendezése nem egyéb, folytatta, mint egy olyan ruha foltozása, amelyen a foltok mentén újabb 

és újabb hasadások keletkeznek. A válság, állapította meg, nem a dunai országok problémája, 

hanem az egész európai rendezés krízise.  

                                                 
531 OL K 63. 448/50. Hory jelentése. Róma, 1932. április 5.  
532 Ránki György: i. m. 199. 
533 OL K 63. 448/50. Rubido Zichy jelentése. London, 1932. április 2. 
534 Ez a francia nagyhatlmi érdekek magvalósulását jelentett volna Anglia és a többi nagyhatalom 
asszisztálásával! 
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A német külügyminiszter-helyettes a terv részleteit illetően sem értett egyet a francia 

állásponttal. Kétségbe vonta, hogy a kölcsönös preferenciák megoldják az agrártermékek 

elhelyezésének gondját. A francia terv így csupán egy beláthatatlan következményekkel járó 

kísérlet lenne. Az ilyen kísérletekre pedig – jelentette ki Bülow – Németországnak sem 

kereskedelmi többlete, sem felesleges pénze nincs.  

Grandi és Bülow egyaránt hangoztatták, hogy egy preferenciális szisztéma nem kínálna 

kielégítő megoldást, ugyanakkor súlyosan sérti a német és olasz kereskedelmi érdekeket. A 

német delegáció azzal érvelt, hogy a jelenlegi feltételek csupán a cseh iparnak hoznak 

hasznot, a német exportnak kárt okoznak. Von Bülow hozzátette, tekintettel arra, hogy a 

német áruknak kiemelkedően fontos a közép-európai piac nem engedhetik meg maguknak, 

hogy segítsék a Németországba irányuló importot és a legnagyobb kedvezmény elvéről 

lemondva kitegyék külkereskedelmüket a csehszlovák versenynek.535 

A második napon Flandin még egyszer bizonyítani próbálta a terv ésszerűségét. 

Rámutatott, hogy Franciaország bilaterális egyezmények keretében évente kb. egy millió 

mázsa gabonát vásárol Magyarországtól, Jugoszláviától és Romániától. A mennyiség az 

említett országok évi termelésének 10%-át teszi ki. Kijelentette, hogy az lehet a követendő út 

a többi nagyhatalom számára is. A szanálás, tette hozzá, Németország és Olaszország érdeke 

is, hiszen az összeomlással a két nagyhatalom délkelet-európai piaca is megszűnne. Végül a 

francia ütőkártyát is felmutatta. Kijelentette, hogy az országok nem számíthatnak 

Franciaország pénzügyi támogatására mindaddig, amíg nem megy végbe a tervnek 

megfelelően a gazdasági stabilizáció.  

A vita átterelése gazdasági területekre nem kedvezett a politikus Bernard von Bülownak. 

Azzal replikázott, hogy Németország nincs abban a helyzetben, hogy feláldozza 

kereskedelmét a dunai államok érdekében, mert a 10%-os vámcsökkentés 50%-kal 

csökkentené az ezen államokba irányuló német exportot.  

E kijelentések nem harmonizáltak előző napi állításával. Ha ugyanis a preferenciák nem 

oldják meg a dunai országok piaci problémáit, Németországnak saját lehetőségeit illetően 

nincs mitől tartania. Ha viszont a birodalom kereskedelmi érdekei komolyan kárt 

szenvednének, nem lehet kétségbe vonni a preferenciális rendszer működőképességét. A 

német érvelés a helyszínen meggyőzőnek tűnt, de annak ellentmondásaira a brit szakértők 

később felhívták a figyelmet. Állításuk szerint az utolsó békeévben 1913-ban, amikor a térség 

államai teljes vámuniót alkottak, és a csehszlovák termékek nem csupán 10%-os 

                                                 
535 Keith A. Hamilton: Old Adam and Five Beggars. British Reaction to the Tardieu Plan. in: Revue d'Europe 
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kedvezményt, hanem teljes védelmet élveztek a német versennyel szemben, Németország 

kereskedelme az Osztrák–Magyar Monarchiával mintegy 40 millió fontra rúgott. Ugyanez az 

adat az öt Duna menti állammal 1930-ban 45 millió font volt, míg Németország kereskedelme 

a legnagyobb kedvezmény által biztosított jogai ellenére 1931-ben a gazdasági válság 

következtében 27 millió fontra esett vissza.536 A londoni francia követ számításai szerint 

Németország külkereskedelmének mindössze 2,3%-át befolyásolta volna egy ilyen 

preferenciális rendszer, és ezt a kis veszteséget bőven pótolta volna a régió gazdasági talpra 

állításából fakadó keresletnövekedés. Sargent szerint a német érvelés alapvető hibája volt, 

hogy azon a feltételezésen alapult, hogy a Dunai piac felvevő képessége nem változik és 

Németország értékesítése ezen a piacon előre látható és felmérhető. Valójában a piac 

folyamatosan zsugorodott, és lassan megszűnni látszott, hacsak nem hoznak áldozatot 

felélesztésére.537  

Von Bülow meggyőző előadása miatt sokak számára nem volt világos, hogy Berlin 

elutasításának indokai első sorban politikai és nem gazdasági jellegűek voltak. .A 

miniszterhelyettes azonban nem zavartatta magát saját érvelésének logikai következetlensége 

és politikai háttere miatt. Feladata nem előnyös gazdasági szerződés aláírása volt, hanem a 

javaslat megbuktatása. 

Olaszország képviseletében Grandi mindössze három alkalommal szólt a vitához. 

Hangsúlyozta, hogy a dunai államok gazdasága nem önellátó, következésképp problémáik 

csak azon államok összefogásával oldhatóak meg, amelyek a régióval a legszorosabb 

gazdasági kapcsolatokat tartják fenn. Grandi is bilaterális tárgyalásokat javasolt és a régóta 

hangoztatott 5+4-es hatalmi tárgyalás beindítását szorgalmazta leginkább.538 Ezzel 

végeredményben a németek malmára hajtotta a vizet, anélkül, hogy a franciáknak konkrét 

okot adott volna a neheztelésre.  

Anglia magatartását a jóindulatú semlegesség jellemezte. Ramsay MacDonald még a 

harmadik napon is hangsúlyozta, hogy kielégítő megállapodás esetén Anglia kész lemondani 

a legnagyobb kedvezmény elvének alkalmazásáról. A brit politikusok azonban nem voltak 
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hajlandók a francia–német párharcban állást foglalni. Véleményüket csupán elvi síkon 

hangoztatták.539 

Tardieu látva, hogy Németország és Olaszország a terv érdemi részéhez nem járul hozzá, 

utasította Flandint, hogy fejezze be a tárgyalásokat.540 A pénzügyminiszter beismerve a négy 

nagyhatalom közötti ellentéteket, arra kérte az öt Duna-menti országot, hogy legkésőbb április 

20-ig ismertessék álláspontjukat.541 

A konferencia így gyakorlati eredmény nélkül zárult. Az egyetlen előrelépés az volt, hogy 

a felek nemzetközi pénzügyi szakértői bizottság felállítását határozták el a Népszövetség 

égisze alatt. Ezt is csak MacDonald határozott figyelmeztetése eredményeként lehetett elérni, 

aki kijelentette, hogy kormánya „egy pennyt sem szándékozik adni a dunai államoknak, 

hacsak nem változnak meg a feltételek”.542 

A kudarc okát a diplomáciai körök az olasz és a német elutasításban látták.543 A német 

külügyminisztériumban számoltak ezzel, és még arra is felkészültek, hogy a franciák majd a 

reparációs kérdések lausanne-i tárgyalásán igyekeznek elégtételt szerezni.544 A morális 

hátrányt azonban bőven ellensúlyozta, hogy a német érdekeket veszélyeztető francia tervet 

sikerült meghiúsítani. 

 

A Tardieu-terv bukása 

 

A londoni konferencia sikertelensége előre vetítette a Tardieu-terv kudarcát. A 

nagyhatalmi találkozó hivatalos célja azonban egy kilenc ország részvételével megrendezendő 

dunai konferencia volt, ezért a tanácskozást követően, ha csökkenő intenzitással is tovább 

folytak a tervezettel kapcsolatos tárgyalások. 

Tardieu a sikertelen konferencia harmadnapján, április 11-én Genfben kijelentette az 

aggodalmaskodó Titulescunak, hogy a „világon semminek sincs vége és minden folytatódik 

tovább”. Azt mondta, hogy a tárgyalások folytatása a négy nagyhatalom között Genfben 

lehetséges; az volt a benyomása, hogy Németország és Olaszország számot vetettek azzal, 

hogy túlságosan messzire mentek el Londonban.  
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A miniszterelnök magabiztos optimizmusa ellenére a szövetséges kisantant országok 

minisztereivel, Benešsel és Marinkovicscsal tartott értékelő megbeszélésen zavar mutatkozott. 

Tardieu közölte, hogy nem akarja feláldozni Németország és Olaszország érdekeit, de 

hozzátette, hogy nem tud rajtuk eligazodni. Beneš arról beszélt, hogy nem akar 

Németországgal szemben egy ellenséges akcióra vállalkozni, és ha Németország és 

Olaszország ellenállnak, ő nem kíván tárgyalni a dunai országok közötti preferenciális 

vámokról.545 Végül Marinkovics kijelentette, hogy nem tudja feláldozni jugoszláv export 

érdekeit Olaszország javára. Titulescu így összegezte a beszélgetést: „Hónapok óta beszélünk 

a dunai gazdasági unióról. Be kell ismernem, hogy nem jutottam el odáig, hogy világos 

képem legyen a pontos célról, amelyet követnünk kell. Kijelentem Önöknek, hogy a 

deklarációk bennem zavart keltettek.”546  

Benešnek tulajdonképpen kapóra jött a londoni kudarc, mert lehetővé tette, hogy eredeti 

elképzeléseit hangoztatva visszautasítsa a tervezetbe London pressziója következtében 

bekerült, Csehszlovákiának kedvezőtlen pontokat. „Csehszlovákia a továbbiakban nem 

érdekelt ebben az akcióban. Nem fogadja el az egyoldalú kedvezményeket az osztrák ipar 

érdekében, a mezőgazdasági preferenciákat pedig csak azzal a feltétellel támogatja, ha azok 

Csehszlovákia számára is érvényesek. Ha nem akkor azt követelné, hogy a legnagyobb 

kedvezmény záradékát valamennyi nemzet számára érvényesítsék. Úgy gondoljuk, hogy 

semmi értelme nincs annak, hogy Franciaország pénzügyi tekintetben szanálja Ausztriát és 

Magyarországot, amely Olaszországgal együtt egy ellenünk irányuló politikát folytat. 

Ellenkezőleg az lenne igazságos, ha Franciaország megsegítené Romániát és Jugoszláviát.”547 

Végül azt javasolta Párizsnak, hogy tartózkodjék a további kezdeményezésektől, és hagyja 

Ausztriát és Magyarországot összeomlani „anélkül, hogy egy sou-t is adna nekik.”548 

Tardieu azonban nem adta fel egykönnyen. Április második felében a Népszövetség 

Pénzügyi Bizottságának francia delegátusa egy közös pénzügyi alap megteremtését javasolta 

a nagyhatalmaknak. A tervezet nem aratott sikert, amire Flandin arra biztatta a 

miniszterelnököt, hogy használja ki Franciaország különleges pénzügyi helyzetét, és 

kölcsönök nyújtásával gyakoroljon nyomást a kereskedelmi tárgyalásokra. Tardieu azonban 
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várakozása ellenére elveszítette az 1932. májusi választásokat így nem volt lehetősége terve 

megvalósítására.549 

A kisantant országai tettek még egy kísérletet. Románia ugyan változatlanul úgy látta, 

hogy gabona többletének elhelyezését a dunai országokkal való bármilyen szoros 

együttműködés esetén sem képes Németország nélkül megoldani, és Jugoszlávia sem akart a 

számára előnyös olasz és német kereskedelmi kapcsolatokról lemondani, a még mindig remélt 

francia hiteltől sem akartak elesni.550 A Belgrádban május 13-15 között tartott 

konferenciájukon üdvözölték, hogy a dunai államok együttműködése európai figyelmet kapott 

és elhatározták, hogy a három állam támogatja a Duna-medence regionális együttműködését. 

Herriot új francia kormánya azonban nem mutatott érdeklődést a dunai gazdasági unió iránt, 

így az elképzelés nem valósult meg.551 

A Tardieu-terv meghirdetésében kulcsszerepet játszó Ausztria számára továbbra is 

kiemelkedően fontos volt, hogy az osztrák ipari termékek számára Németországtól egyoldalú 

preferenciákat szerezzen. A tervezet bukása arra késztette Ausztriát, hogy minél több 

kétoldalú kereskedelmi megállapodást kössön és elérje, hogy ezekkel kapcsolatban egy 

harmadik fél lemondjon a legnagyobb kedvezmény jogáról. Minthogy az ilyen lemondás 

veszélyes precedenst teremtett volna, Bécs nem remélhetett jelentős sikert ezen a téren. 

Ausztria esetében azonban a nagyhatalmak külön megállapodásra jutottak. Anglia, 

Franciaország, Németország és Olaszország 1932. június 9-én Genfben elhatározta, hogy 

másodszor is nemzetközi kölcsönt nyújt Ausztriának. Ezt követően a Stresa-i konferencia 

ajánlása értelmében könnyítettek Ausztria exportálási lehetőségein. Ennek alapján Ausztria 

szerződést kötött Romániával, Magyarországgal, Csehszlovákiával és Olaszországgal. 

Csehszlovákia, Románia és Magyarország esetében a bevételi vámtarifák csökkentése 

szerepelt a megállapodásban. A francia kormány az élő marha behozatalára kötött Ausztriával 

preferenciális egyezményt, amelyet a francia szenátus csak hosszas huza-vona után csak 1934 

júliusában, a fenyegető Anschluss veszély elhárítása érdekében szavazott meg.552  

Budapesten csak lassan értették meg, hogy a válságból való kilábalás reményével 

kecsegtető Tardieu terv megbukott. Károlyi Gyula miniszterelnök 1932. május 12-i 
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parlamentben tartott előadásában még olyan egyedüli kezdeményezésnek értékelte a 

tervezetet, amely képes kivezetni a dunai államokat a pangásból. Ez az optimizmus árnyaltabb 

volt a magyar ipari és mezőgazdasági körökben, amelyek kevésbé voltak meggyőződve arról, 

hogy új piacokat találnak Romániában és Jugoszláviában, illetve Csehszlovákiában és 

nyugtalankodtak a lehetséges konkurencia miatt.553 Éppen ezért magyar szempontból 

alapfeltétel volt, hogy bármely tervezet ne zárja el a lehetőséget a dunai országokon kívül, pl. 

Németországgal, Olaszországgal, Lengyelországgal való marha és gabona kereskedelem elől. 

A gazdasági elit úgy látta, hogy a Dunai Államok nem képesek egymás között értékesíteni a 

mezőgazdasági feleslegüket, ezért szkeptikus volt egy kizárólag belső preferenciális tarifa 

rendszer sikerességét illetően.554 

A Foreign Office-t természetesen nem érte váratlanul ez a fordulat. Elemzői már a 

konferencia előtt is számoltak a kudarccal, és vázolták a brit külpolitika alternatíváit. 

Felvetődött a kérdés: Mennyire végzetes a térség és Európa sorsát illetően a Tardieu-terv 

kudarca, és hogy vállaljon-e az új helyzetben Anglia kezdeményező szerepet?  

A kormányzati döntést előkészítő jelentést Sir Robert Vansittart külügyminiszter helyettes 

készítette el április 22-én. A konferencia kudarcának okaként egyértelműen a német és olasz 

elzárkózást jelölte meg. Tanulságosnak és az európai politikai állapotokra vonatkozóan 

jellemzőnek tartotta, hogy Berlin és Róma melegen üdvözölte az angol szerepvállalást 

egészen addig, amíg Tardieu bejelentette londoni látogatását. London a kedélyek 

megnyugtatása érdekében kényszerült az eredeti forgatókönyv megváltoztatására és a 

szakértői helyett miniszteri szintű konferencia megszervezésére. A hisztérikus hangulat 

megnyugtatása érdekében a Foreign Office jobbnak látta, ha tíz nappal előbbre hozza az 

eredetileg tervezett időpontot, ami viszont az előkészítés hiányosságaihoz vezetett. 

Vansittart részletesen elemezte, hogy a londoni konferencia és ezzel együtt a Tardieu terv 

várható kudarcát követően milyen fejlemények várhatóak az európai politikában és ezekre 

miként reagáljon az angol kormány. 

A Tardieu-terv bukása után Angliának nem tanácsos kezdeményező szerepre vállalkozni, 

mert az várhatóan mind Párizsból, mind Berlinből és Rómából elutasítást váltana ki. London 
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Vansittart véleménye szerint legfeljebb arra törekedhet, hogy egy német, vagy olasz részről 

érkező koncepció esetén közvetítsen az azt várhatóan hevesen ellenző Párizs felé.  

A feljegyzés megállapítja: Anglia kezdeményezését semmi sem indokolja, hiszen a francia 

miniszterelnök által felvázolt gyors összeomlás az angol gazdasági és politikai elemzők 

szerint nem várható. Nincs tehát szükség a nagyhatalmak Tardieu által javasolt azonnali 

közbelépésére, mert a franciák által vizionált csőd valójában egy több hónapig tartó lassú 

folyamat, amely először egy általános fizetési moratórium, később a nemzeti valuták 

működésképtelensége után vezethet politikai krízishez.  

A külügyminiszter-helyettes ezt sem ítélte elkerülhetetlennek, és különösen 

valószínűtlennek tartotta, hogy egy ilyen fordulat erőteljesen érintené Európát vagy Angliát. 

„A rothadás lokalizálható. Végül is Ausztria kivételével ezek az országok élelmiszer 

tekintetében önellátóak, tehát csak Ausztria esetében volna szükség különleges mentesítő 

intézkedésekre.” „Egy szóval – összegezte véleményét Vansittart – a helyzet nem támasztja 

alá megfelelőképpen, hogy Őfelsége Kormánya helytelen, pánik ellenes intézkedések felé 

kötelezze el magát.” Amennyiben viszont az összeomlás mégis bekövetkezik – folytatja az 

elemző – az ily módon felmerülő veszteség összegének mértéke - Franciaország esetében 

51,4, Anglia esetében 80,5 millió font – nem indokolja, hogy „szükséges volna meglévő 

pénzünket a már elveszett után hajítani, vagy felkészülni egy keresztes háborúra, amelynek 

során könnyen összeütközésbe kerülhetnénk Németországgal és Olaszországgal”.555  

A politikai következményeket elemezve az összefoglaló valószínűsíti, hogy Németország 

erősödésével újraéled a német–francia küzdelem a Duna-medencéért. Vansittart 

helyzetértékelése szerint jó esély van arra, hogy a Duna-medencéért megismétlődjön a háború 

előtti a Balkán ellenőrzéséért folytatott osztrák-orosz hatalmi harc – ezúttal Itália 

asszisztálásával Franciaország és Németország között.  

A külügyminiszter helyettes a London számára követendő stratégiát így foglalta össze: 

„Őfelsége Kormányának tanácsos megóvnia a Duna-medencét attól, hogy a francia–német 

perpatvar színterévé váljon. A megóvás természetes módja egy olyan együttműködési és 

kölcsönös függőségi rendszer kialakítása volna a Duna-menti országok között, amely a 

francia-német politikai játszma bábuinak helyzete fölé emelné őket. A tarifa kedvezmények 

jelen ötlete, melyet csupán a gazdasági válság tesz lehetővé, az első igazi kísérlet a Duna-

menti államokat kettéosztó szakadék áthidalására, és mint ilyen politikai, ha nem gazdasági 

                                                 
555 Memorandum on the Present Situation and on the Policy of His Majesty Government as a result of the recent 
Four-Power Conference (Sir Vansittart) Inclosure in Doc. 111. PRO FO 371/15992 (C3025/58/62) (Sir John 
Simon to Lord Tyrrell (Paris) Foreign Office, April 21.1932.) Doc 112. 176–179. 



 192 

szempontból rendkívüli fontosságú tényező a Duna-medence kiemelésének további 

politikájában a francia német vetélkedés szférájából. Ezért nem szabad a tervtől belenyugodva 

eltekintenünk bármely vetélytárs makacssága miatt, ráadásul egyikük történetesen mellette 

van.”556 

Vansittart tehát fontosnak ítélte, hogy a brit kormány ne mondjon le végleg a dunai 

együttműködési tervek támogatásáról. Amennyiben viszont Anglia nem tudja megakadályozni 

a francia vagy a német térnyerést, úgy London érdekeinek jobban megfelel a defenzív francia 

jelenlét, mint az agresszív és terjeszkedő német, ezért az elemzés rezervált, mérsékelten 

franciabarát politikát tartott indokoltnak. 

Vansittart elemzésével csak részben értette egyet William Leith-Ross a kormány gazdasági 

főtanácsadója. Megítélése szerint ugyanis a dunai preferenciális rendszer esetleges előnyeit 

általában jelentősen eltúlozzák. Leith-Ross Buresch kancellár találó kijelentésével értett 

egyet: „Az öt koldus szövetsége nem csinál egy gazdag ember.” A kitűnő közgazdász felhívta 

a figyelmet arra, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia gazdasági egységének felélesztése azért 

is illúzió, mert az utódállamok az eltelt másfél évtized alatt kiépítették saját ipari és 

mezőgazdasági szervezetüket. Ráadásul a térség államainak olyan óriási gabonatermelő 

területei is vannak, amelyek kívül esnek a régi Osztrák–Magyar Monarchia területén és a 

régió országainak gazdasági jövője attól függ, hogy találnak-e piacot felesleges a gabonájuk 

számára. 

Az elemzés szerint a Tardieu-terv legfőbb kedvezményezettje Csehszlovákia lett volna, 

ezért ambicionálta olyan kitartóan a javaslatot Franciaország. Csakhogy a Prágának juttatott 

előnyök hátrányosan érintették volna Németország költségvetését és Berlin nem óhajtott ilyen 

áldozatot vállalni. Minthogy ma is ő a legfontosabb partnere a térség államainak, abban a 

helyzetben van, hogy megvétózzon minden olyan rendszert, amely nem veszi figyelembe az ő 

érdekeit. Franciaország természetesen azt szeretné, ha Anglia is csatlakozna Németország 

kényszerítéséhez, de Londonnak nem áll érdekében, hogy támogasson bármely olyan 

intézkedést, ami tovább rontja Németország gazdasági helyzetét. 

Németország célja ugyanakkor az, hogy kiépítsen magának egy, a tengeren túli gabonától 

független Duna-medencei búzára épülő kereskedelmi láncot. Minthogy London érdekeit ez 

nem sérti, lemondott a legnagyobb kedvezmény alkalmazásáról. De nem ez a helyzet Anglia 

több domíniumával, amelyeknek érdekeibe ütközne egy ilyen fordulat és ezért nem fognak 

elállni kedvezményezetti jogaiktól. „De vajon célszerű számunkra, hogy az Ottawa 
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konferencia előtt vezető szerepet vállaljunk egy európai megállapodásban, amely hátrányosan 

érinti az érdekeiket?” – tette fel a kérdést a közgazdász. 

A végső konklúziót illetően Leith-Ross osztotta Vansittart véleményét és azt javasolta, 

hogy London engedje át a kezdeményezést a többi nagyhatalomnak. „Ha elkezdünk egy újabb 

jegyzékváltást, attól tartok, hogy a németek további, határozott preferenciákat ajánlanak. A 

németek abban a helyzetben vannak, hogy megadják ezt az országoknak, akiknek erre 

valóban szükségünk van, de a javaslatok, amelyek tisztán gazdasági szempontból valóban 

kívánatosak, szinte elkerülhetetlenül felkeltik a franciák heves ellenzését, és így a 

jegyzékváltás nem javítja az európai légkört, hanem inkább elkeserít azt.”557  

Vansittart és Leith-Ross elemzését a Foreign Office véleményezésre elküldte a 

nagyhatalmak és a Duna-völgyi országok angol követségeinek. Sir Horace Rumbold berlini 

követ a fejlődés természetes irányának tekintette, hogy Németország az I. világháború előtti 

időszakhoz hasonlóan olyan háttér területet akar biztosítani magának, amely megfelelő 

piacként szolgálhat a német iparnak. Berlin ugyanakkor állandó szükséglettel rendelkezik 

bizonyos nyersanyagok és mezőgazdasági termékek iránt, ezért felvásárlója a Dunai államok 

ilyen árucikkeinek, míg azok természetes piacként szolgálnak a német ipar számára. A Rajna–

Majna–Duna csatorna építésével Németország maga is Dunai államnak számíthat és joggal 

tart igényt arra, hogy a csatornaépítés költségeinek egy része a Duna-medence országaival 

folytatott kereskedelem eredményeként térüljön meg. De Angliának is érdeke, hogy ne gátolja 

a német gazdaság Duna-völgyi terjeszkedését, ugyanis ha Berlin kiszorul erről a piacról 

Oroszországban, Távol és Közel-keleten és más brit érdekeltségbe ütköző régiókban jelenik 

meg vetélytársként. 

Németország ezért nem mond le a „Drang nach Osten” politikájáról és az ahhoz vezető 

német–osztrák vámuniós elképzelés megvalósítását csak ideiglenesen függesztette fel. Éppen 

azért ellenezték a francia tervet, mert annak megvalósulása esetén Párizs legfőbb dunai 

szövetségese Csehszlovákia került volna domináns pozícióba. Berlinben komolyan tartottak 

attól, hogy Franciaország pénzügyi erejét felhasználva képes megszerezni a dél-kelet európai 

politikai hegemóniát, ami meghiúsítaná a német gazdasági és politikai törekvéseket. 

Rumbold azonban úgy ítélte meg, hogy egy esetleges francia politikai túlsúly mögött nem 

állna valós gazdasági erő, ezért az állandó bizonytalansági tényezőként veszélyeztetné a 

térség békés fejlődését. 
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A követ germanofil elemzésével sem Orme Sargent, sem Robert Vansittart nem értett 

egyet. A külügyi vezetés hosszas mérlegelés után éppen azért utasította el a tisztán gazdasági 

szempontból előnyösnek tűnő német–osztrák vámuniót, mert úgy ítélte meg, hogy az európai 

stabilitás és béke érdekében kívánatos mind az anschluss, mind a „Drang nach Osten” 

politikájának ellenőrzése. A két vezető nem fogadta el Rumbold érvelését, miszerint Közép-

Európa német hegemóniája kedvezőbb volna a franciánál, mert szilárdabb gazdasági alapon 

állva hatékonyabb, működőképesebb lenne. „Más szavakkal ez azt jelenti, egy német 

hegemónia közvetlen konfliktust hozna létre a gazdasági és politikai erők között. És 

instabilitást hozna létre és legalább annyira fenyegetné a Duna-medence békés nemzeti 

fejlődését, mint bármely más tényező, amely a területet Németország és Franciaország 

diplomáciai csatározásainak színterévé változtatja. Nézetünk szerint a Duna-menti államok 

közti együttműködés kialakításának egyik fő érdeme volna, hogy ezt a békés fejlődést 

elősegítené egy egységes front által, amely megakadályozná Németország és Franciaország 

beavatkozását és egyik állam kijátszását a másik ellen.” – foglalta össze véleményét Sargent. 

Vansittart a logikus fejtegetés margóján megjegyezte: „Ez politikánk kulcs pontja.”558 

A választáviratot küldő követek mindegyik egyetértett Vansittart és Leith-Ross 

állásfoglalásával és azt javasolta, hogy Anglia a dunai kérdésben ne kezdeményezzen. Sir Eric 

Phipps a bécsi képviselet vezetője szerint csak egy valóságos francia-német megbékélés 

esetén lehet esélye az együttműködésnek, mert addig minden tervet politikai szándék motivál. 

Addison prágai követ kifejtette, hogy a dunai államok között létrehozott gazdasági 

együttműködési rendszer nem lesz működőképes, ha az nem egy, a területi újrarendezést is 

magába foglaló általános rendezés része. A diplomata véleménye szerint az angol 

kormánynak vissza kell utasítania minden további hitelezési kérelmet. „Üzleti kifejezéssel 

élve: a cég megköveteli az újjáépítést, és nem további nem létező kötvények kibocsájtását. 

Csak a küszöbön álló részleges katasztrófa világosítja fel az igazgatóságot, és minél hamarabb 

következik ez be, annál jobb. Jelenleg Őfelsége Kormánya semmi pozitív dolgot nem tehet, 

csak vitatkozhat olyan személyekkel, akikkel nem egy módon gondolkozik, és végül a jó 

pénzét a rossz után dobja. A semmittevés alternatíváját kell választani, amíg Őfelsége 

Kormánya közreműködését nem kérik, aminek természetese következményként a tanácsát is 

megfogadják.”559 
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* 

A Tardieu-terv bukásával lezárult az a rövid korszak, amely a közép-európai 

együttműködés irányába mutatott. Az európai politikában a kollaboráció ideiglenes tendenciái 

után ismét az elkülönülés irányzatai erősödtek meg. Walko Lajos, a közeledés pártján álló 

reálpolitikus 1932. augusztus 8-án ezt mondta a képviselőház külügyi bizottságában: „Ami a 

gazdaságpolitikai helyzetet illeti, az Európában a további elzárkózás jegyében alakul. A 

pénzügyi mérleg kiegyensúlyozásának gondja, az autarchikus törekvések és az árszint 

fenntartására irányuló protekcionizmus a behozatali tilalmak további kiépítését eredményezte 

és a kereskedelmi politikát teljesen eltérítette normális útjairól.”560 A közép-kelet-európai 

kisállamok, amelyek már lassan kigyógyultak a politikai és gazdasági önállóság eufóriájából, 

nem nézhettek túl nagy bizakodással saját jövőjük elé. 

Vajon volt e reális alapja az elvetélt egyesítési kísérleteknek? Vajon mi volt az oka a 

sorozatos kudarcnak? Miért nem lehettek sikeresek az együttműködést célzó tervezetek, akár 

a nagyhatalmak, akár a Duna-völgyi kis országok kezdeményezték azokat? 

A dokumentumokban újra és újra felbukkan, hogy a korszak vezető politikusai, 

gondolkozói is tisztában voltak a versailles-i békerendszer alapvető hibáival. Lloyd George, 

Anglia miniszterelnöke, aki meghatározó szerepet játszott a párizsi béketárgyalásokon, 

kijelentette:„Nem lesz béke Európában, ha az új államokat megterheljük irredentizmussal.”561 

Jászi Oszkár, a dunai összefogás elkötelezett híve nem volt egyedül a békeszerződésekről 

alkotott lesújtó véleményével: „…ami Párizsban készül, az nem a világbéke, hanem egy új 

háború előkészítése.” 562 

J. M. Keynes, a jövőbe látó közgazdász arra is felhívta a figyelmet, hogy a 

békeszerződés nem csupán politikai tekintetben ingatag, de a gazdasági racionalitásokat is 

figyelmen kívül hagyta. 

A háborút lezáró béke azonban a győztes hatalmak tobzódó és mértéktelen hódítási 

vágyának kielégítéséről szólt, a győzők a legalapvetőbb történelmi tanulságokat sem voltak 

hajlandók figyelembe venni. A bolsevik forradalom okozta káosz és Németország mértéktelen 

megsarcolása ugyan azt a képzetet teremthette, hogy Franciaországnak és Angliának sikerült 

végleg megszabadulni régi riválisaitól, azonban a történelmi realitások arra figyelmeztettek, 

                                                                                                                                                         
Danubian States P. Scrivener  Foreign Office, May 31, 1932.) British Documents on Foreign Affairs: Reports 
and papers from the Foreign Office Confidental Print, Part II. Series F, Volume 3. University Publications of 
America. 191–192. 
560 OL K 63. 448/50. Walko beszámolója a képviselőház külügyi bizottsága előtt. 1932. augusztus 14. 
561 Ádám Magda: A kisantant és Európa… i. m. 32. 
562 Hanák Péter: Jászi Oszkár dunai patriotizmusa. Budapest, 1985. 86. 
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hogy az európai politikában meghatározó szerepet játszó két nagyhatalom megerősödhet és 

hamarosan ismét helyet követel magának a kontinensen. Az orosz és a német terjeszkedést 

ellenőrzés alatt tartó Osztrák–Magyar Monarchia felbomlasztása mellett sok érvet lehetett 

felsorakoztatni, azonban a térség feldarabolása és így egy hatalmi vákuum megteremtése 

végzetes hiba volt. A győztesek gyülekezete nem vette figyelembe, hogy a térségben az önálló 

állami létet korábban nélkülöző, fiatal nacionalista nemzetállamok képtelenek lesznek az 

együttműködésre és nem tudnak elegendő erőt felmutatni a német és orosz terjeszkedéssel 

szemben. Elgondolkoztató volt, hogy a régió győztes kisállamai – akiknek attitűdje semmiben 

sem különbözött a nagyhatalmakétól – még egymással is csak akkor tudtak megegyezni, 

amikor a közös ellenség, Magyarország esetleges megerősödésének veszélye merült fel. A 

föderalizmus itt tisztán intellektuális találmány volt, a felvilágosodás terméke, amelyet nem 

lehetett adaptálni a közép-európai nemzetekre, amelyek célja a nemzetállam megteremtése 

volt. A megteremtett kisállamiság ellehetetlenített minden együttműködési kísérletet a két 

világháború között.563  

Kijelenthető tehát, hogy az európai összefogás kudarca kódolva volt a versailles-i 

békerendszerben. Az elvetélt együttműködési kísérleteket elemezve kiderül, hogy a mindenki 

által támogatható nemes szándék mögött mindig önző érdekek húzódtak meg. 

Briand Páneurópa javaslata egy széleskörű európai összefogást vizionált. Kezdetben úgy 

tűnhetett, hogy ez a szövetség mindenki javát szolgálja. Csakhogy a diplomáciai iratokból 

kiderül, hogy a jóvátételi fizetések eredményeként hihetetlenül meggazdagodott 

Franciaország az Európai Unió létrehozásával az Egyesült Államok világhatalmi túlsúlyát 

szerette volna ellenőrizni – és természetesen az Unió is Párizs vezető szerepe mellett valósult 

volna meg. Az is világossá vált, hogy a francia–német közeledés két apostolának, Briandnak 

és Stresemannak a politikájában a megbékélés tulajdonképpen csupán eszköz volt és nem cél. 

Franciaországnak eszköz arra, hogy állandósítsa az I. világháború után elért európai domináns 

szerepét és megteremtse saját biztonságát. Németországnak pedig arra, hogy Nyugat-

Európával békét kötve figyelmét ismét kelet felé fordíthassa és megvalósíthassa a régi német 

álmot, „Mitteleuropát”. Nyilvánvaló volt, hogy a Briand-terv nem valósulhatott meg, mert ha 

az eszközben még egyetértés is lehetett a két gyanakvó rivális között, a végcélokat egyik fél 

sem tolerálhatta.  

                                                 
563 Hanák Péter: Warum sind die Dunau-Föderationsplaen nicht gelungen? In: Plaschka, R. G. – Haselsteiner, H. 
– Suppan, A. (Hrsg.): Mitteleuropa-Konzeptionen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts… 146. Idézi: 
Catherine Horel: A középnek mondott Európa. A Habsburgoktól az európai integrációig 1815–2004. Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 2011. 307. 
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A Briand-terv által indukált kelet-európai agrárblokk sikertelenségét két tényező okozta. 

Az egyik a magát regionális nagyhatalomnak előléptető Csehszlovákia burkolt ellenzése volt. 

Benes, aki többször érvelt a közép-európai összefogás mellett, csak olyan együttműködést 

volt hajlandó elfogadni, amelyben Prága vezető szerepet tölthetett be. Az agrárblokkot a 

Csehszlovákia szemében mindig veszélyes Magyarország kezdeményezte, a „rivális 

szövetséges” Lengyelország szerepe pedig meghatározó lett volna az alakulatban. Ez elég volt 

ahhoz, hogy Benes annak ellenére megakadályozza a szervezkedés kibontakozását, hogy a 

szövetség létrejötte éppen Csehszlovákia legfőbb mumusának, Németországnak a céljait 

keresztezte volna. 

Az agrárblokk kudarcának másik oka a térség gazdasági gyengeségéből fakadt, ami 

szintén tanulságokkal szolgál. A terület országai még egymással összefogva sem érezhették 

magukat biztonságban és végül engedtek a gazdaság szigorú realitásainak. A blokkot 

megakadályozni kívánó Németország felvevő piacát a szövetség országai még rövidtávon sem 

nélkülözhették, ezért az összefogás csak illúzió maradt.  

A francia és a kisállami kezdeményezés után 1931 márciusában robbant a bomba. A 

meggyengített és porig alázott Németország előzetes egyeztetés nélkül lépett az európai 

politika színterére és a német–osztrák vámunió bejelentésével jelezte, hogy ismét számolni 

kell nagyhatalmi ambícióival. A vámuniónak a kétségtelen nagyhatalmi törekvések mellett 

válságkezelő céljai is voltak, de Párizs számára – nyolcvan év távlatából – akár úgy is tűnhet, 

hogy a tervezet megvalósítására nem volt semmi esély. Az iratokból azonban kiderül, hogy 

Berlin elképzelése nem volt teljesen alaptalan. Franciaország reakcióit illetően 

Németországnak nem lehettek kétségei, de Anglia állásfoglalása közel sem volt egyértelműen 

elutasító. A kontinensen folyó küzdelmeket a partvonalról szemlélő Angliában különösen a 

külügyminisztériumi elemzők hangsúlyozták, hogy a versailles-i békerendszer korrekciókra 

szorul. Felhívták a figyelmet arra az ellentmondásra, amely a Közép-Európában való együttes 

német gazdasági és francia politikai jelenlétből fakadt, és ami már rövidtávon is konfliktusok 

sorozatához vezethetett. A brit diplomaták közül többen is úgy ítélték meg, hogy 

Németország, illetve Magyarország jogos igényeinek kielégítése nélkül nem teremthető meg a 

tartós európai béke, ami reménykeltő lehetett Berlin és Budapest számára. 

A Kereskedelmi Minisztériumban sem kifogásolták a német–osztrák vámszövetség 

megalakítását, mert attól az európai kereskedelem fellendülését várták. A Duna-völgy 

„balkanizálása”, azaz feldarabolása és a terjedő protekcionista vámpolitika nem tetszett a 

hagyományosan szabadkereskedelmi elveket valló brit politikusoknak. A vámunió az 
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egységesedő európai nagytérgazdaság irányába mutatott, ezért nem volt az angol 

gazdaságpolitika ellenére. 

Annak, hogy Anglia mégsem támogatta a vámuniót több oka volt. Leginkább az, hogy 

London el volt foglalva saját birodalmi problémáival és nem érezte úgy, hogy a számára 

közömbös európai kérdésekben különösebben exponálnia kellene magát. A brit politikusok 

legfőbb dilemmája az volt, hogy passzivitásuk esetén Angliát a Népszövetségben 

kedvezőtlenül ítélhetik meg. Ily módon London a rövidtávon kevesebb problémát okozó 

megoldást választotta, és Franciaországot támogatva a státus quo változatlansága mellett 

döntött. 

A vámunió azonban kudarca ellenére fontos tanulságokkal járt, amire a politikusoknak 

fel kellett volna figyelniük. Rámutatott a közép-európai rendezés hiányosságaira, arra, hogy 

Csehszlovákia kivételével a Duna-völgyi francia szövetségesek a válságból való kilábalás 

reményében az első hívó szóra késznek mutatkoztak elfelejteni, hogy területi gyarapodásukat 

Párizsnak köszönhették és hajlandóak lettek volna a Németországgal való együttműködésre.  

A gazdasági válság a Duna-medence országainak politikusait is arra késztette, hogy 

felülvizsgálják szomszédság-politikájukat és keressék a gazdasági együttműködés lehetőségét. 

A kooperáció szándéka azonban csak szakértők körében volt őszinte és feltétel nélküli. 

Politikai program szintjére emelkedve nem a közös múlt és jelen szükségszerűségéből 

táplálkozó, feltételek nélküli összefogás volt a cél, hanem az előnyszerzés, a saját ország 

kiemelt szerepének biztosítása. Beneš tervezetét sem az önzetlen együttműködési szándék, 

hanem a német veszély miatti félelem hívta életre. A csehszlovák külügyminiszter 

elgondolkoztatónak ítélte a kisantantban szövetséges Jugoszlávia és Románia német–osztrák 

vámunióval kapcsolatos ingadozását. A leendő gazdasági és politikai unió kohézióját azonban 

erősen megkérdőjelezte Bradac csehszlovák mezőgazdasági miniszter elszólása, amely a 

korszak gőgös nacionalizmusának érzékletes példája volt. 

A Beneš-terv másik kritikus pontja Magyarország és Ausztria részvételének kérdése 

volt. A külügyminiszter pontosan tudta, hogy nélkülük nem hozható létre életképes gazdasági 

alakulat a térségben, de a gazdasági racionalitást ezúttal is felülírta a politika rövidlátó 

gondolkozása. Budapest és Bécs bevonásának alapfeltétele az volt, hogy azok elfogadják 

Csehszlovákia vezető szerepét az unióban. Ez nem csak az érintett országokban keltett 

visszatetszést, de Anglia és Franciaország rosszallását is kiváltotta. 

A tárgyalt időszakban egyedül Anglia vámuniós javaslata mögött nem voltak közvetlen 

hatalmi törekvések. A brit memorandum hangsúlyozta, hogy Nagy-Britannia érdektelen 

„harmadik” országként terjeszti elő elképzeléseit. Ennek valóban komoly esélyt kellett volna 
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jelentenie a tervezet megvalósulását illetően, azonban a német–osztrák vámunió kudarca miatt 

sértett Németország ekkor már nem elégedett meg a berlini brit követ felajánlásával, miszerint 

a térség országainak stabilizációja Németországot szélesebb és biztosabb piachoz juttatja a 

Duna-völgyben. Berlin ekkor már saját érdekszférájának tekintette a területet, ahol saját maga 

kívánt szövetségi rendszert létrehozni. 

Nem lehet kizárni, hogy a brit javaslat Franciaország hathatós támogatásával Berlin 

opponálása ellenére is megvalósulhatott volna. Párizsban azonban ekkor már javában folytak 

a saját tervezet kialakítására vonatkozó munkálatok és ezért átvették Londontól a 

kezdeményezést. Ez végzetes hibának bizonyult, mert tudni lehetett, hogy Berlinben a 

tervezet francia eredete is elegendő indok volt a javaslat elgáncsolásához. 

A Tardieu-tervet egyértelműen Franciaország nagyhatalmi aktivitásának egyik 

akciójaként lehet értékelni. A konzervatív-nacionalista miniszterelnök még bízott Párizs 

tőkeerejében és azt gondolta, hogy London és Róma segítségével le tudja törni a várható 

német ellenállást. Túlzott magabiztossága miatt azonban súlyos diplomáciai hibát követett el, 

amikor Németországnak nem küldte el tervezetét. Ez a nem lényegtelen momentum jól 

mutatta, hogy a Tardieu-tervet nem az együttműködés és a kiegyezés, hanem az erőfölény 

biztos tudatából fakadó nagyhatalmi pozíciószerzés szándéka vezérelte. A miniszterelnök 

azonban nem jól mérte fel a francia gazdaság erejét és Nagy-Britannia együttműködési 

hajlandóságát. Londoni tárgyalásai, amelynek célja a terv megvalósításához szükséges angol 

pénzügyi közreműködés biztosítása volt kudarcot vallottak. Nagy Britannia Duna völgyi 

érdeklődése amúgy is korlátozott volt és a válság miatt szóba sem jöhetett, hogy pénzügyi 

áldozatot vállaljon egy számára periférikusnak számító probléma megoldása érdekében és 

kifizesse a francia térnyerés számláját. Tardieu és MacDonald londoni tárgyalása után 

nyilvánvaló vált, hogy a francia terv megvalósításához nincs meg a szükséges politikai akarat 

és az azt alátámasztó gazdasági egyetértés.  

A londoni konferenciára utazó német delegáció feladat az volt, hogy minden áron 

megakadályozza a terv megvalósítását. Ez az angol támogatás meghiúsulásával nem volt 

nehéz feladat, különösen azért, mert a bilaterális szerződések rendszerét építgető Olaszország 

készséges szövetségesnek mutatkozott.  

A válság által indukált gazdasági egységesítési tervek tehát az I. világháború alatt és az 

azt követő időszakban született hasonló integrációs elképzelések sorsára jutottak. 

Megvalósulatlan elméletként a történelmi stúdiumok tárgyává lettek. A nagyhatalmi érdekek 

egymásnak feszülése és a nacionalizmus korának önző rövidlátása megakadályozta az 
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összefogást és képtelenné tette az államokat arra, hogy döntéseiket hosszú távú érdekeiket 

szem előtt tartva hozzák meg.  

A gazdasági válság elmúltával Európa országainak és a térség kis államainak a 

megerősödött Németország nagyhatalmi ambícióival kellett számolniuk. A német hódítás 

időszakában a fent tárgyalt problémák elvesztették aktualitásukat. A világháborút követően a 

nagytérgazdaság és autarkia problémája rövid időre újra aktuálissá lett, majd a térség a húszas 

évek gondolkodóinak jóslatát beváltva a szovjet nagyhatalmi terjeszkedés áldozatává vált. 

Majd félévszázad kellett elteljen ahhoz, hogy a kilencvenes évek nagy európai 

átrendeződésének köszönhetően a Duna-medence országai a volt Jugoszlávia 

tagköztársaságainak többségének564 kivételével az Európai Unió tagjaiként vám- és részben 

valutaközösségbe kerülhessenek egymással és a kontinens legtöbb államával. A történelmi 

lemaradás ledolgozása azonban még sok időbe telik. 

 

                                                 
564 Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Koszovó (volt autonóm tartomány), Macedónia, Montenegró, Szerbia 
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A francia kormány memoranduma az európai szövetségi rendszer szervezetéről 
(A Briand-memorandum) 

(1930. május 1.) 
 
Az egyik első találkozás folyamán, melyet a francia képviselő kívánságára 1929. szeptember 
9-én Genfben tartottak, a Népszövetséghez tartozó 27 európai ország képviselői 
megvizsgálták azon kérdést, hogy a résztvevő kormányzatok miként teremthetnék meg az 
európai népek közötti szövetségi viszony egy bizonyos fajtáját. Ezen szövetségi viszony 
segítségével a népek közötti állandó szolidaritást kellene megteremteni és lehetővé tenni 
mindazon esetekben, amikor szükséges, hogy egymással közvetlen kapcsolatba lépve a 
mindannyiukat érintő problémákat megvizsgálják, megtárgyalják és szabályozzák. 
Az egybegyűlt képviselők egyöntetűen elismerték, hogy szükséges valami hasonló rendszer 
kiépítése; mindannyian vállalták, hogy azon kérdés vizsgálatát kormányzataik figyelmébe 
ajánlják, melyet Franciaország képviselője ismertetett és melyet már szeptember 5-én a 
Népszövetség ülése előtt is bemutatott. 
Az európai egység erkölcsi alapjának jobb kifejezésre juttatása érdekében haladéktalanul azon 
eljárás mellett döntöttek, amellyel a javasolt elképzelést leginkább támogathatják: megbízták 
Franciaország képviselőjét, hogy a résztvevő kormányzatokhoz intézett memorandumban 
ismertesse a lényegi kérdéseket, amelyeket azok megvizsgálnak; gyűjtse össze és összegezze 
ezen kormányzatok véleményét; dolgozza ki ezen nagy körkérdés eredményét és készítsen 
minderről jelentést, s a jelentést ismertesse az európai konferencia előtt, amely a 
Népszövetség következő genfi ülésén valósulhatna meg. 

 
* * * 

 
A rábízott feladat teljesítése során a köztársaság kormánya hangsúlyt helyez arra, hogy 
emlékeztessen azon általános megfontolásokra és lényegi kikötésekre, amelyekkel a múlt év 
szeptember 9-én Genfben a képviselők foglalkoztak. 

 
* * * 
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A javaslat, amelyet 27 európai kormányzat vizsgált meg, azon veszéllyel szembeni közös 
felelősségvállalásra vonatkozó egyértelmű érzésben talált igazolást, mely Európa gazdasági 
életében uralkodó egyenetlenségek következtében az európai békét politikai, gazdasági és 
társadalmi értelemben is fenyegeti. A kényszer, hogy Európa racionális alakítását a 
szerződésben szabályozott szolidaritás állandó rendszerével kell megteremteni, a népek 
biztonságára és jólétére vonatkozóan már egyedül azon körülményekből is következik, 
amelyek a népek földrajzi helyzetéből adódnak, s hogy ezen a földrészen a népek tényleges 
szolidaritással kapcsolódjanak egymáshoz. 
Ma senki sem kételkedik abban, hogy Európa anyagi és morális erőinek csoportosulásában 
gyenge az összetartó erő, amely a legnagyobb akadálya minden olyan politikai és jogi 
intézmény továbbfejlődésének és hatékonyságának, amelyre a béke egész világot átfogó 
szervezetét mindenki alapozni szeretné. Az erőknek ez a szétforgácsolódása nem kevésbé 
elgondolkodtató módon korlátozza a gazdasági piac bővítésének lehetőségét, az ipari termelés 
intenzivitására és javítására törekvő próbálkozásokat és vele a munkapiacot érintő minden 
garanciát, amelyek politikai és szociális kilengések forrásai. A szétforgácsolódás veszélyét 
tovább fokozza az új határok nagyfokú kiterjedése (több mint 20 000 km hosszú vámhatárok), 
amelyeket a békeszerződések alakítottak ki, ezzel is eleget téve Európában a nemzeti 
törekvéseknek. 
Európában komoly akadályokba ütközhet a Népszövetség hatása, amelyre univerzális mivolta 
miatt rendkívül nagy felelősség nehezedik, amennyiben ez a területi széttagoltság a lehető 
legrövidebb időn belül egy újfajta szolidaritás formájában nem találja meg kellő ellensúlyát. 
Ezáltal lehetővé válik az európai nemzetek számára, hogy végre ráébredjenek Európa 
földrajzi egységére és a Népszövetség keretében olyan, bizonyos területeket érintő 
szerződéseket kössenek, amelyeket a Népszövetség alapszerződése is valamennyi formában 
ajánl. 

 
* * * 

 
Ezzel kijelentjük, hogy a Népszövetséggel összefogva az európai együttműködés formájának 
megtalálása távol áll attól, hogy annak tekintélyét gyengítse. Mindez sokkal inkább ahhoz 
vezethet, hogy ez a tekintély tovább nő, mivel az a legszorosabb kapcsolatban áll a 
Népszövetség által képviselt felfogással. 
Semmi esetre sincs szó arról, hogy a Népszövetségen kívüli európai csoportosulás jöjjön létre, 
hanem ellenkezőleg arról, hogy a Népszövetség ellenőrzése alatt és annak szellemében 
összhangba hozzuk az európai érdekeket, méghozzá úgy, hogy a Népszövetség egyetemes 
rendszerébe beépítünk egy körülhatárolt, és ezért sokkal hatékonyabb rendszert. Az európai 
szövetségi szervezet a fejlődés elemeként kapcsolódna a Népszövetséghez, s ez hozzájárulna 
a Népszövetség teljesítményéhez, valamint ebből az Európán kívüli országok is hasznot 
húzhatnának. 
Ezen elképzelés nem lehet kétértelmű, éppen így azon gondolat sem, melyből regionálisan 
még kisebb területre vonatkozóan a Locarno-egyezmény kollektív aláírása kiindult, s 
amelynek segítségével az európai együttműködés valós politikája elindult. 
Valóban léteznek bizonyos kérdések, melyek Európát különösen érintik, s amelyekben az 
európai államok a béke érdekében elkülönített, gyorsabb és közvetlenebb eljárásra vonatkozó 
igényeiket is fellelhetik, s amelyekben azonkívül a különleges szakértelemből eredő 
előnyöket is megtalálhatják, mely a technika területén megnyilvánuló azonosságukra és közös 
civilizációjukra vezethető vissza. Maga a Népszövetség már többször is számolni kényszerült 
Európa ezen földrajzi egységével, melyre vonatkozóan néha közös megoldások bizonyultak 
célravezetőnek, melyek alkalmazását nem lehet az egész világra kényszeríteni. A tervbe vett 
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szövetség egyik feladata ezért éppen abban rejlene, hogy előkészítse és támogassa a 
Népszövetség speciálisan európai tevékenységének összefogását. 
Az európai szövetség távol tartaná magát attól, hogy a jogi viták szabályozásának új fóruma 
legyen; ilyen esetekben legfeljebb csak fel lehetne kérni, hogy tisztán tanácsadói jelleggel jó 
szolgálatot tegyen, ám nem lenne feljogosítva arra, hogy olyan kérdéseket szakszerűen 
megtárgyaljon, amelyek szabályozására a népszövetségi alapszabály, vagy a Népszövetség 
különleges eljárásokkal foglalkozó szerződései, vagy egyéb, speciális eljárások vonatkoznak. 
Ám olyan esetekben, ahol a Népszövetséget érintő lényeges kérdésekről van szó, az európai 
országok közötti szövetségi viszony még komoly hasznot jelentene, amikor is megfelelően 
előkészítené a talajt a Népszövetség békés szabályozásának, vagy megkönnyítené a 
népszövetségi határozatok gyakorlati érvényre juttatását. 
Ezért Franciaország képviselője kezdettől fogva arra törekedett, hogy elkerüljön minden 
kétértelműséget, amikor kezdeményezte az első európai találkozót és azon a nézeten volt, 
hogy azon kizárólag a Népszövetség tagállamainak képviselői vegyenek részt és hogy magát a 
genfi találkozót a szövetségi gyűlés 10. ülésén, tehát a Népszövetség atmoszférájában és 
keretében kell megrendezni. 
A tervezett európai szervezet a Népszövetséghez hasonlóan, semmilyen etnikai csoportnak 
nem lehet gátja, amelyek más földrészen, vagy a Népszövetség keretén kívül Európában 
fennállnak. 
Az európai összefogás igénye megfelel annak az igénynek, amely eléggé sürgető és 
életbevágóan fontos ahhoz, hogy ennek az összefogásnak valójában pozitív munkával 
megadja a célját, s amely soha nem irányulna és irányulhatna senki ellen sem. Ellenkezőleg: 
ezt a művet teljes baráti bizalommal, gyakran olyan egyéb országokkal és országcsoportokkal 
együttműködve kell létrehozni, amelyek megfelelő mértékben érdekeltek a béke egyetemes 
alakításában ahhoz, hogy felismerjék mennyire fontos Európában egy nagyobb egység 
megteremtése; ezen országok számára a nemzetközi gazdaság törvényei eléggé egyértelműek 
ahhoz, hogy a saját kereskedelmük számára elengedhetetlenül szükséges stabilitást az 
egyszerűbbé vált Európa jobb keretei között keressék. Abban az Európában, melyet éppen 
ezen tények kiragadnának a konfliktusok állandó veszélyéből. 
Az európai egység politikája, amelynek célja az európai kormányzatok közötti szolidaritás 
megteremtése, valójában az eddigiekkel ellentétes felfogást rejti magában, amely korábban 
meghatározta Európában a vámuniók kialakítását, s amelyek esetében a belső vámokat 
leépítették, hogy aztán a közös határokon annál magasabb korlátokat emeljenek, vagyis 
valójában olyan országokkal szembeni harc eszközeként szolgált, amelyek ezen uniókon kívül 
maradtak. 
Egy ilyen felfogás összeegyeztethetetlen lenne a Népszövetség alapszabályaival, ugyanis az 
szorosan összekapcsolódik az egyetemesség fogalmával. Ez az egyetemesség célja és értelme 
marad még akkor is, ha a szövetség részkérdésekkel foglalkozik. 

 
* * * 

 
Végül az előttünk lévő kérdést teljes jelentőségében annak a vezérelvnek kell alárendelnünk, 
hogy az európai kormányok között megteremtendő szövetségi viszony bevezetése semmi 
esetre és semmilyen mértékben sem korlátozhatják a szuverén jogokat, melyek egy ilyen 
szövetség tagállamait megilletik. 
Az európai országok közötti megegyezésnek a feltétlen szuverenitás és teljes politikai 
függetlenség talaján kell megvalósulnia. Emellett egyébként elképzelhetetlen lenne egy, a 
Népszövetség felügyelete alá helyezett szervezet keretében a legcsekélyebb politikai 
irányításra gondolni, mivel a Népszövetség két alapelve az országok szuverenitása és jogaik 
teljes egyenlősége. Emellett a szuverenitási jogok figyelembevételével nem lehetséges az, 
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hogy minden nemzet megtalálja azt a lehetőséget, amellyel a közös műre még tudatosabban 
fejtheti ki hatását, egy olyan szövetségi rendszerben, amely teljesen összeegyeztethető minden 
egyes nép hagyományainak és szokásainak figyelembevételével. 

 
* * * 

 
Ezen észrevételeket fenntartva és azon általános megfontolásokból kiindulva, amelyekre e 
memorandum elején utaltunk, a köztársaság kormánya az 1929. szeptember 9-i, első európai 
konferencián meghatározott eljárásnak megfelelően, tisztelettel átnyújtja a résztvevő 
kormányoknak a különböző pontok vizsgálatára vonatkozó állásfoglalását, s kéri a feleket, 
hogy adjanak hangot véleményüknek. 
 
 

I . 
 
Európa erkölcsi egységének megalakítását szolgáló alapszerződés és az európai országok 

között megteremtendő szolidaritás ünnepélyes megerősítésének szükségessége 
 
Mindez olyan formában, amely a lehető legliberálisabb, ám a szövetség leglényegesebb célját 
a békés európai szervezet közös megalakításának szolgálatába állítaná, s az aláíró kormányok 
köteleznék magukat, hogy bizonyos időközönként egybehívott vagy rendkívüli üléseken 
rendszeresen kapcsolatba lépnek egymással. Ezen alkalmakkor közösen megvizsgálnak 
minden olyan kérdést, amely az európai népek közösségét leginkább foglalkoztatja. 
 

 
Megjegyzések 

 
1. Mivel az aláíró kormányok ezen a módon nyilvánvalóan érdekeltek bizonyos közös politika 
általános elindításában, s így az Európai Unió alapja a jövőben minden vitán és a szokásos 
alkalmazási szabályozáson felül áll: az eszközöket és a lehetséges utakat egy európai 
konferencia vagy egy állandó szervezet vizsgálná, s ezen szervezet az európai nemzetek 
együttműködésének élő kötőszövete lenne és az Európai Unió jogi személyiségét is 
megtestesítené. 
2. Ezen alapvető, szimbolikus szerződést, melynek keretében gyakorlatilag az európai 
szövetség alkotmányozó elemeinek meghatározása, szervezése és kialakítása magától menne 
végbe, meglehetősen röviden kell megfogalmazni, hogy ezáltal a szerződés a szövetség 
lényeges feladatainak meghatározására korlátozódjék. (Ha az Európai Unió fejlődésének 
jövője kedvezően alakulna, úgy a jövőben ezen alapszerződést ki lehetne bővíteni; ez később 
egy részletes alapszabály kidolgozásáig is elmehetne.) 
3. Az európai szerződés megszövegezésekor azonban azon lényeges kikötéseket kellene 
figyelembe venni, melyeket ebben a memorandumban megadunk. Ugyanis fontos lenne, hogy 
az európai összefogás jellegét a Népszövetség alapokmányának 21. cikkéből vett 
meghatározás értelmében „regionális egyezményként” definiáljuk, ahol is az unió a 
Népszövetség keretében fejtené ki tevékenységét. (Rendkívül egyértelműen kellene 
kifejezésre juttatni, hogy az európai szövetség azoknál a feladatoknál, melyekkel a 
népszövetségi alapszerződés vagy más egyezmények a Népszövetséget bízták meg, nem 
léphet annak helyébe, és hogy a szövetség legsajátabb területén, Európa megszervezésénél is, 
különtevékenységét a Népszövetség általános működésével kellene összhangba hoznia.) 
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4. Az európai szövetségnek a Népszövetséggel szembeni alárendeltségének jobb kifejezésre 
juttatása érdekében az európai szerződést kezdetben azon európai országok számára lenne 
fenntartva, amelyek a Népszövetség tagjai. 
 
 

II . 
 

Szervezet szükségessége az európai unió feladatai teljesítésének biztosítására 
 
A. Ki kell alakítani az "Európai Konferencia" népképviseleti és felelős intézményét, amely 
valamennyi európai kormány képviselőiből, a Népszövetség tagjaiból állna, és mint az 
európai unió állandóan ülésező, fontos vezető szerve kapcsolatban állna a Népszövetséggel. 
Ezen konferencia jogosítványait, elnökségének, valamint rendes és rendkívüli ülésszakainak 
szervezetét az európai országok következő konferenciáján kellene meghatározni.  Ezen a 
kongresszuson kell a körkérdésre vonatkozó végkövetkeztetésekkel foglalkozó jelentést 
megtárgyalni és a kormányok hozzájárulását vagy a szükséges parlamenti ratifikációkat 
fenntartva az európai szervezetek tervének kialakítását biztosítani. 
 

Megjegyzés 
 
Egy európai országnak a többiek feletti túlsúlyának elkerülése végett az elnökséget az európai 
konferencián évente és egymást követve, a megállapított sorrend szerint kell újra választani. 
B. Állandó politikai bizottság formájában létre kell hozni egy végrehajtó szervet, amely az 
európai konferencia bizonyos számú tagjából áll, és amely gyakorlatilag az európai unió 
tanulmányozó szerveként és egyidejűleg végrehajtó eszközként szolgál. 
Az európai bizottság összetételét és jogosítványait, tagjai kinevezésének módját, 
elnökségének szervezetét és rendes valamint rendkívüli ülésszakait az európai államok soron 
következő kongresszusán kellene meghatározni. Mivel ezen bizottságnak, akárcsak a 
konferenciának a tevékenysége a Népszövetség keretében kell kibontakoznia, a bizottságnak 
Genfben kellene üléseznie, ahol rendes ülésszakjai a Népszövetségi Tanács ülésszakjaival 
eshetnének egybe. 

 
Megjegyzések 

 
1. Hogy az európai bizottságot egyes hatalmak túlsúlyától megóvjuk, elnökségét a 
megállapított sorrend szerint kellene betölteni. 
2. Mivel a bizottságban azon európai országok, melyek a Népszövetség tagjai, csak 
korlátozott számban lennének képviselve, a bizottságnak fenn kellene tartania azt a 
lehetőséget, hogy azon európai kormányzatok képviselőit bármikor meghívhassa, melyek 
különösen érdekeltek egyes kérdések megvitatásában, s ebben az esetben mindegy, hogy a 
Népszövetség tagjai-e vagy sem. Ezen kívül a bizottság számára fenn kellene tartani azon 
jogosítványt, hogy miden esetben, amikor az szükségesnek vagy célszerűnek tűnik egy 
Európán kívüli, a Népszövetség keretén belül vagy kívül álló hatalomnak a képviselőjét 
felkérje, hogy legyen jelen, sőt tanácskozói vagy határozati szavazattal vegyen részt olyan 
kérdésekkel foglalkozó tanácskozásokon, melyekben érdekelt. 
3. A bizottság első feladatai közé tartozhatna: 
egyrészt minden előirányozott terv megvalósítására és keresztülvitelére vonatkozó eljárás 
általános vizsgálata a kormányzatok elképzelései alapján és ezen cél érdekében a jövőbeni 
európai államszövetség megalkotott elemeinek technikai kidolgozásához szükséges eszközök 
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és utak felkutatása; másrészt az európai együttműködés programjának teljes összeállítása, 
vagyis: 
a) olyan politikai, gazdasági, társadalmi és más kérdések vizsgálata, melyek elsősorban az 
európai közösségre vonatkoznak és a Népszövetség még nem tárgyalta meg; 
b) az európai kormányzatokra gyakorolt rendkívüli hatás, mellyel ezen kormányzatok 
meggyorsítják a Népszövetség általános határozatainak végrehajtását. 
4. Az európai együttműködés általános programjának átvétele után a bizottság bizonyos 
részletek vizsgálatát technikai különbizottságokra bízhatná, miközben a bizottság megteszi a 
szükséges intézkedéseket, s ezzel a szakértők munkája olyan politikai erők állandó felügyelete 
és közvetlen befolyása alatt állna, melyek közvetlenül a kormányzatoktól indulnak ki. Ezen 
kormányzatok együttesen felelnek nemzetközi alkotásuk megvalósításáért és annak sikerét 
garantálhatnák a politika területén, ahol az magasabb szintű igazolást nyer. (Ezen cél 
érdekében a technikai bizottságokban az elnöki teendőket az esetektől függően európai 
államférfiakra bízhatnák, akiket a politikai európai bizottságból vagy másként választanának.) 
C. Ki kell alakítani egy kezdetben kis létszámú titkárságot, amely a konferencia elnökének 
vagy az európai bizottság utasításainak végrehajtását, azok üléseinek előkészítését, az európai 
szerződést aláíró országok közötti kapcsolattartást, a konferenciák vagy a bizottság 
egybehívását, azok határozatainak iktatását és kihirdetését biztosítja. 
 

Megjegyzések 
 
1. Kezdetben a titkári teendőket azon kormányzatra bízhatnák, amely az európai bizottságban 
a mindenkori elnöki tisztet betölti. 
2. Mihelyt jelentkezik egy állandó titkárságra vonatkozó igény, úgy annak székhelyét a 
konferencia és a bizottság ülésének helyén, tehát Genfben kellene kialakítani. 
3. A titkárság szervezetét – legalább részben és átmenetileg – a Népszövetségi Titkárság 
különleges hivatalai alkalmazásának folyamatos figyelembevételével kellene megvizsgálni. 
 

 
III . 

 
Az alapvető vezérelvek előzetes rögzítésének szükségessége, amely az európai bizottság 

általános irányvonalát meghatározza, és amely a bizottságot az európai szervezet 
programjának előmunkálatait vezérli 

(Ezen harmadik pontot a következő európai találkozó ítélhetné meg.) 
 
A. A gazdasági problémák általános alárendelése a politikai problémáknak.  
Mivel a gazdasági egység felé vezető úton minden továbblépési lehetőséget a biztonsági 
kérdés határoz meg és ez szorosan összefügg a politikai egység megvalósításával, ezért az 
Európa szervezeti struktúráját meghatározó felépítési törekvésnek a politika területén kell 
kibontakoznia. Így nagy vonalakban Európa gazdaságpolitikáját is és különösképpen az 
európai országok vámpolitikáját is ezen az alapon kell felépíteni. 
A fordított sorrend nemcsak hiábavaló volna, hanem a gyengébb nemzetek szempontjából 
alkalmasnak tűnne arra, hogy kezesség és megegyezés nélkül olyan politikai uralmi 
törekvéseknek legyenek kitéve, amelyek a jobban szervezett országok ipari uralmából 
adódhatnak. 
Ezért logikus és normális, hogy a közösség számára hozandó gazdasági áldozat kizárólag 
olyan politikai helyzet kialakításában találhatná meg jogosultságát, amely a népek és a 
szellem valódi kielégítése közötti bizalmon nyugodna. Hisz egy olyan tényleges helyzet 
előidézését követően, amelyet az európai népek közötti tartós és szorosabb békés viszony 



 207 

megteremtése biztosít, a politikai területén a nemzetközi igények iránti felfokozottabb 
érzékenységnek kellene kapcsolódnia, hogy az európai közösség tagjaira egészében egy 
igazán liberális vámpolitika őszinte megfogalmazását és taktikai megvalósítását kényszerítse. 
 
B. Az európai politikai együttműködés gondolatának végcélja: az egyetértés, s nem az egység 
alapján álló szövetség; vagyis elég rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy minden ország 
megőrizze függetlenségét és nemzeti szuverenitását, de minden olyan politikai kérdés 
rendezésekor, amely az európai közösség vagy egyes tagjainak sorsát érinti, minden tagállam 
számára biztosítani kell a kollektív szolidaritás nyújtotta előnyöket. 
(Ezen gondolat az európai döntőbíróság és biztonsági rendszer általános kiépítésének, 
valamint a nemzetközi garancia egész európai közösségre történő további kibővítésének 
lehetne a következménye, mely garanciát a Locarnóban megkezdett politika indított el. A 
kibővítés a különszerződéseket vagy különszerződések sorozatát egy általános rendszerben 
fogná össze.) 
 
C. Az európai gazdasági szervezet gondolatának végcélja: az európai népgazdaságok az 
egymással szolidáris kormányzatok felelősségvállalása mellett kölcsönösen közelednek 
egymáshoz. 
Ebből a célból egy gazdasági szolidaritási szerződéssel maguk a kormányok állapíthatnák 
meg véglegesen a célt, amelyet vámpolitikájuk ideális végcéljaként jelölnének meg. (Az 
európai közösség területén közös piac megteremtése az emberi jólét színvonalának emelése 
érdekében.) Egy ilyen általános magatartás segítségével, a nemzeti önvédelem igényének 
fenntartása mellett, a javak, a tőke- és a személyforgalom egyre továbblépő könnyítésével és 
módszeres egyszerűsítésével törekedni lehetne a termelés és az európai árucsere racionális 
szervezetének gyakorlati megvalósítására. 
Miután ezen vámpolitika alapját a kormányzatok általános politikájának tervezetében már 
egyszer lefektették - és méghozzá véglegesen - a megvalósítási mód és eszközök vizsgálatát 
teljes mértékben a IIB. rész, 4. megjegyzés feltételeinek megfelelően a szakértői bizottságokra 
lehetne bízni. 
 

 
IV . 

 
A végrehajtás kérdéseinek vizsgálati célszerűsége a következő európai konferencián 

vagy a jövő európai bizottságában 
 
Egyebek között a következő kérdéseket: 
A. Az európai együttműködés területének meghatározása, elsősorban a következő területeken: 
1. Általános gazdasági kérdések. – A Népszövetség legutóbbi gazdasági konferenciáján 
megállapított program tényleges megvalósítása Európában; az ipari szövetségek és kartellek 
politikájának ellenőrzése a különböző országok között. – Minden jövőbeni lehetőség 
vizsgálata és előkészítése a tarifák folyamatos leépítésének ügyében stb. 
 
2. Gazdasági stratégia. – Az európai országok nagy középítkezéseinél történő együttműködés 
(nagyforgalmú autóutak, csatornák stb.). 
3. Közlekedés és tranzitforgalom – szárazföldön, vízen és levegőben: az európai közlekedés 
szabályozása és javítása; az európai áramellátási bizottság munkálataiban való 
együttműködés; vasutak közötti megállapodások; európai posta-, távíró- és telefonrendszer; a 
rádiózás alapszabályzata, stb. 
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4. Pénzügyek. – A hitelügy formáinak támogatása Európa gazdaságilag kevésbé fejlett 
területeinek felzárkóztatása érdekében; európai piac; pénzügyi kérdések stb. 
5. Munkaügy. – A munkaügy bizonyos európai különkérdéseinek megoldása, mint pl. a 
folyami hajózás és az üvegipar területén; olyan kontinentális és regionális kérdések, mint az 
Európán belüli elvándorlás szociális következményeinek szabályozása (A dolgozók üzemi 
baleseteivel, társadalom- és, nyugdíjbiztosításával foglalkozó törvények országról országra 
történő alkalmazása). 
6. Egészségügy. – Olyan bizonyos egészségügyi módszerek általános alkalmazása, melyeket a 
Népszövetség egészségügyi szervezete már kipróbált. (Különösen a mezőgazdasági területek 
regenerációja; betegbiztosítás alkalmazása; nemzeti egészségügyi iskolák; a járványok 
európai leküzdése; alkalmazottak és hírek cseréje a nemzeti egészségügyi intézmények 
között; tudományos és közigazgatás-technikai együttműködés a nagy társadalmi szükségletek, 
a foglalkozási ártalmak és a gyermekhalandóság elleni küzdelem területén stb.). 
7. Szellemi együttműködés. – Egyetemek és akadémiák együttműködése; irodalmi és 
művészeti kapcsolatok; a tudományos kutatás összefogása; az újságírás javítása a 
hírügynökségek közötti kapcsolatok és a kiadók területén stb. 
8. Interparlamentáris kapcsolatok. – Az „Interparlamentáris Unió” szervezetének és 
munkájának felhasználása a különböző európai országok parlamenti körei közötti 
kapcsolatfelvétel és véleménycsere támogatására (az Európai Unió céljainak megvalósítására 
a politika területének kiegyenlítése céljából, amely parlamenti hozzájárulást igényel, és 
általában véve Európában a nemzetközi légkör javítása céljából a népek érdekeinek és 
céljainak kölcsönös megértése segítségével). 
9. Közigazgatás. – Bizonyos nemzetközi világhivatalokban európai részlegek kialakítása. 
 
B. Az európai együttműködés szintereinek meghatározása azokban a kérdésekben, amelyeket 
az európai konferencia vagy az európai bizottság fenntart a maga számára. 
Az adott esetek alapján ajánlatos lenne:  
ahol ilyenek még nincsenek, vagy az együttműködés és a tanulmányozás szerveit kell 
megalakítani (pl. az európai ipari fejlesztés vagy a különböző európai áramellátással 
foglalkozó bizottságok számára), vagy támogatni kell a Népszövetség ilyen irányú 
törekvéseit, amelyek már a módszertani vizsgálat tárgyai (különösen a véleménycsere és a 
baráti megbeszélések életbeléptetésével a Népszövetségnek az európai országokra vonatkozó, 
már meglevő egyezményei vagy ajánlásai),  
vagy végül a Népszövetségnek ilyen kérdéseket érintő európai, ill. általános konferenciákat 
kell rendeznie, amelyek képesek az addig még meg nem vitatott problémák megtárgyalására. 
(Minden európai konferencián felszólítanák az Európán kívüli országokat, hogy 
megfigyelőkkel képviseltessék magukat és az európai államok kezdeményezésére összehívott 
konferencián elfogadott minden egyezményhez, amely nem kizárólag az európai kontinensre 
vonatkozik, csatlakozhatnának az Európán kívüli országok is.) 
 
C. Az európai unió és az unión kívüli országok közötti együttműködés valamennyi fajtájának 
meghatározása. 
 

* * * 
 
Mindeközben a köztársaság kormánya azon 26 európai kormányzat számára, amelyek 
megbízták, megküldi a fent említett négy pontra vonatkozó állásfoglalását. A köztársasági 
kabinet szükségesnek tartja, hogy tisztán gyakorlati okok miatt a lehető legalapvetőbb 
értelmezéshez tartsa magát, s nem azért, mert az európai államszövetség jövőbeni 
kiépítésének lehetőségét szellemében kívánja akadályozni. Éppen ellenkezőleg azért, mert az 
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európai helyzet jelenlegi állapota és az első konkrét javaslat általános elfogadása, amely az 
összes érdeket és minden figyelembe veendő szituációt összhangba kíván hozni, lényegében 
azon múlik, hogy a felek néhány rendkívül egyszerű szemponthoz tartják magukat. 
Amennyiben módszertanilag is helyes az egyszerűbbtől az összetettebb felé haladni és azt az 
időre bízni, úgy szintén helyes teljes mértékben magára az életre, valamint a természetes 
segédeszközökre hagyatkozni, melyeket az európai unió magába foglal. 
Franciaország képviselője ezen felfogás szerint tevékenykedik, amikor a Genfben 
megrendezésre kerülő első európai konferencián arra a javaslatra korlátozza tevékenységét, 
amely egy egyszerű szövetségi viszony kialakítására törekszik. Ezen viszonynak kell 
gyakorlatilag a Népszövetségben képviselt európai kormányzatok együttműködését 
biztosítania. 
Azonban nem arról van szó, hogy az ideális helyzet egy csapásra kialakul, amely megfelel a 
hatalmas európai szövetségi apparátus természetes igényeinek. Ez sokkal inkább azt jelenti, 
hogy óvakodni kell minden előítélettől és az első próbálkozások tényleges megvalósítására, 
valamint az európai kormányzatok közötti tartós szolidaritás kiépítésére kell törekedni. 
Ezáltal közösen kell szabályozni az európai béke szervezetét és Európa életerejének racionális 
alakítását célzó minden problémát. 
A köztársaság kormánya hangsúlyt fektetne arra, hogy július 15-ig a megkérdezett 
kormányzatok válaszait minden olyan saját észrevétellel vagy javaslattal megkapná, amelyet 
ezen kormányok fontosnak tartanak. A kormány kifejezi azon szilárd meggyőződését, hogy 
ezek a válaszok, melyeket a legőszintébb meggyőződés vezérelnek, megfelelnek a népek 
elvárásainak és az európai lelkiismeret kívánalmainak. Ennek segítségével a szövetség 
szervezete elnyerhetné első szervezeti formáját és egyben az európai együttműködés tartósabb 
kereteit is megteremthetné, s az együttműködés programját a következő genfi ülésen lehetne 
kialakítani. 
Az egység megteremtésére sohasem volt kedvezőbb és egyben sürgetőbb a pillanat, mint 
most. A legfontosabb anyagi és morális problémák szabályozásával, melyek háborúhoz 
vezettek, Európa megszabadul azoktól a terhektől, amelyek oly nagy súllyal nehezedtek mind 
lelkére, mind gazdaságára. Már most úgy tűnik, hogy Európa képes az új helyzetnek 
megfelelően cselekedni. Ez Európa számára döntő pillanat, amikor meghatározhatja sorsát. 
Egységesnek lenni, hogy éljünk és fejlődjünk - ez az a kényszer, amely előtt Európa népei 
állnak. A népek már elkötelezték magukat ezen ügy mellett. A kormányok feladata, hogy 
vállalják a rájuk háruló felelősséget, ha nem akarják az anyagi és morális erők alakítását 
magánkezdeményezésre és szabályozatlan próbálkozásokra bízni, amelyek felügyelete 
teljesen saját feladatuk az európai közösség és az emberiség érdekében. 
 
Párizs, 1930. május 1. 
 

(Kocsis András fordítása) 
 
(Das Briand-Memorandum und die Antwort der europäischen Mächte. Verlag Europäischen 
Revue, Berlin 1930. 7–13.) 
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Szerződés a Német Birodalom és Ausztria között vám- és kereskedelempolitikai 
kapcsolataik összehangolásáról 

(Hivatalos közlemény, 1931. március 24.) 
 

Az osztrák és a német kormány külügyminisztereik levélváltása (1931. március 19-től) 
révén kifejezték egyetértésüket, hogy országaik vám- és kereskedelempolitikai 
kapcsolatainak kiegyenlítéséről folyó tárgyalások nyomán az alábbi irányelvek alapján és 
azok keretében szerződést kössenek: 

 
I. 
 

1. A két állam függetlenségének teljes mérvű fenntartása és a harmadik államokkal szemben 
átvállalt kötelezettségeik maximális tiszteletben tartása mellett a szerződés azt a célt szolgálja, 
hogy a regionális egyezmények révén megtegyék az első lépést az európai gazdasági 
viszonyok újjárendezéséhez. 

2. A szerződésben mindkét fél külön kötelezettséget vállal, hogy tárgyalások révén minden 
más állammal, amelyik ezt kívánja, ugyanilyen szabályozásban állapodik meg. 

 
II. 

Közös vámtörvény és közös vámtarifa 

 
1. Németország és Ausztria vámtörvényben és vámtarifában állapodik meg, amelyek mindkét 
vámterületen egyformán, a szerződéssel együtt és annak időtartamára léptetendők életbe. 

2. A vámtörvény és a vámtarifa módosítása a szerződés időtartama alatt csak a két fél 
megegyezésén alapulva hajtható végre. 

 
III. 

A behozatali és kiviteli vámok megszüntetése 

 
1. A két ország közötti áruforgalomban a szerződés időtartama alatt nem vethetők ki beviteli 
és kiviteli vámok. 

2. A két kormány a szerződésben állapodik meg arról, szükség van-e közbülső vámokra, s ha 
igen, mely árukategóriákra és mennyi időre vonatkozóan. 

 
IV. 

 
A két kormány a szerződésben megállapodik a közbülső forgalom ideiglenes szabályozásáról 
az áruforgalmi adó és olyan áruk tekintetében, amelyek esetében az egyik vagy másik 
államban monopolhelyzet vagy fogyasztási adók állnak fenn. 
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V. 

Önálló vámigazgatás 

 
1. A két ország vámigazgatása a másik országtól független, s csak saját kormánya alá tartozik. 
Mindegyik ország saját vámigazgatásának költségeit viseli. 
2. A két kormány a fenti alapelv teljes mérvű figyelembevételével, technikai jellegű 
különleges intézkedések révén gondoskodik a vámtörvény, a vámtarifa és egyéb vámelőírások 
azonos végrehajtásáról. 

 
VI. 

 
1. A vámokat a német vámterületen a német vámhivatal, az osztrák vámterületen az osztrák 
vámhivatal veti ki. 
2. A szerződés végrehajtásából eredő külön költségek levonása után a behajtott vámok 
összegét a két ország között elosztási kulcs alapján számolják el. 
3. Az erről szóló megállapodások során gondoskodnak arról, hogy az egyik vagy másik 
ország vámbevételekre vonatkozó zálogjogai ne csorbuljanak. 

 
VII. 

A behozatali-, kiviteli- és tranzit-tilalmak feloldása 

 
1. Németország és Ausztria között nem létezhetnek beviteli-, kiviteli- és tranzit-tilalmak. A 
szerződésben a lehető legnagyobb pontossággal fel kell tüntetni azokat a kivételeket, amelyek 
a közbiztonság és a közegészségügy okán, vagy más okból szükségesnek bizonyulnak. 

2. A két kormány a Németország és Ausztria között 1924. július 12-én megkötött állat-
járványügyi megállapodása helyett, amilyen gyorsan csak lehet, de legkésőbb ezen szerződés 
életbelépésétől számított egy éven belül új megállapodást köt és léptet hatályba, amely 
Németország és Ausztria között az állatok és állati termékek szállítását ugyanolyan feltételek 
mellett és ugyanolyan előírások szerint szabályozza, mint amelyek a Németországon és 
Ausztrián belüli forgalomra érvényesek. 

 
VIII. 

 
A szerződésben a jelenleg érvényben lévő német-osztrák kereskedelmi szerződés idevágó 
pontjai alapján kell szabályozni azokat a jogokat, amelyek az egyik fél természetes vagy jogi 
személyeit a másik fél területén letelepedésre, iparűzésre és adózásra vonatkozóan megilleti. 
Ugyanilyen alapon rendelkezni kell a kétoldalú vasúti és hajózási forgalomról is. 

 
IX. 

Harmadik államokkal kötendő szerződések 

 
1. A két kormánynak a szerződés életbelépése után is megmarad azon alapvető joga, hogy 
harmadik államokkal külön kereskedelmi szerződést kössön. 
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2. A harmadik országokkal folytatott ilyen jellegű tárgyalások során a német és az osztrák 
kormány ügyel arra, hogy a másik fél érdekei ne sérüljenek jelen szerződés tartalmát és céljait 
illetően. 

3. Amennyiben a harmadik államokkal létesítendő kereskedelmi viszonyok egyszerű, gyors és 
egyenlő szabályozásának érdekében célszerűnek és lehetségesnek tűnik, a német és az osztrák 
kormány kereskedelmi szerződések megkötéséről közösen tárgyal harmadik államokkal. 
Németország és Ausztria azonban ebben az esetben is önállóan írja alá és ratifikálja 
kereskedelmi szerződését, és kölcsönösen csupán a ratifikációs okmányok harmadik állammal 
történő egyidejű kicseréléséről állapodnak meg. 

 
X. 

Valamennyi kereskedelmi szerződés felülvizsgálata 

A két kormány idejében megteszi a szükséges intézkedéseket, hogy a jelenleg érvényben lévő, 
Németország és Ausztria által harmadik államokkal megkötött kereskedelmi szerződéseit, 
amennyiben vámtételek megkötéseit tartalmazzák, vagy amennyiben a jelenleg még fennálló 
beviteli és kiviteli tilalmak végrehajtását és egyéb áruforgalmat érintő előírást csorbítanak, 
egymással és az itt megkötendő szerződés tartalmával és céljaival összhangba hozzák. 

 
XI. 

Döntési eljárás 

 
1. A szerződés súrlódásmentes végrehajtása céljából elő kell írni benne egy teljesen paritásos 
alapon álló, a két fél képviselőiből álló döntőbizottság felállítását, amelynek a következő 
feladatokat kell ellátnia: 
a) A szerződés értelmezése és végrehajtása tekintetében a két fél között felmerülő 
nézeteltérések döntőbírói elsimítása; 
b) a megegyezés elősegítése olyan esetekben, amikor a szerződés külön megállapodást ír elő a 
két fél között, vagy a szerződés tartalma szerint az egyik fél szándékainak megvalósítása a 
másik fél hozzájárulásától függ, s a két fél nem tud megegyezni. 
2. A döntőbizottság döntése a fentebb az a) és b) pont alatt felsorolt esetekben mindkét fél 
számára kötelező érvényű. A döntéshez elegendő a szavazattöbbség; azonos számú szavazat 
esetén a bizottság elnökének szavazata dönt. A mindenkori elnök kiválasztását a szerződésben 
a teljes paritás alapelvének megfelelően kell szabályozni. 
3. Ha az egyik kormány úgy véli, hogy a döntőbizottság határozata az 1. b) pont alatt felsorolt 
esetek egyikében gazdasága elemi érdekeit sérti, akkor a szerződést hat hónapos határidőn 
belül bármikor felmondhatja. Egy ilyen szerződésbontás a lentebb a XII. 2. pontban 
előirányzott első hároméves periódusban is megengedett. 

 
XII. 

 
1. A megkötendő szerződést ratifikálni kell és a szerződésben meghatározott idő után, amely a 
ratifikációs okmányok kicserélésekor indul, életbe kell lépnie. 

2. A szerződés egyéves határidővel bármikor felmondható, először azonban – a XI. 3. pontban 
lefektetett határozat kivételével – csak a hatálybalépéstől számított harmadik év leteltével. 
3. A szerződés felbontása csak a felbontást kezdeményező ország törvénye alapján történhet. 
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(Tollas Gábor fordítása) 
 
(Gratz Gusztáv: A német–osztrák vámunió kérdéséhez. Magyarország Közép-európai 
Intézete, Budapest, 1931. 23–26. Közli: Németh István: Demokrácia és diktatúra 
Németországban 1918–1945. 1. kötet. Az 1918. novemberi forradalom és a weimari 
köztársaság. Összegzés és dokumentumok. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2007. 252–255.) 
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 „Plan constructif” 

A francia követ által ismertetett memorandum  

(1931. május 4.) 

 

A francia kormány véleménye szerint a német–osztrák vámunió tervezete politikai értelemben 

az Anschluss előzménye, amelyet a szerződések megtiltanak; az ellentétben áll Ausztriának az 

1922. évi jegyzőkönyvben vállalt kötelezettségeivel. 

Briand úr úgy véli, hogy az ebben az ügyben érintett államoknak Genfben kell gondoskodniuk 

arról, hogy Ausztria és Németország megkönnyebbülést keressen egy vámunió által, és ez 

ügyben megegyezzenek abban, hogy egy alkalmas tervezetet javasolnak Európa legsürgősebb 

gazdasági problémáinak megoldására. 

A francia kormány négy problémára hívja fel a figyelmet: 

1. Közép- és Kelet-Európában a gabona rossz kelendőségére: 

2. Az ipari országok válságára; 

3. A tőke és a hitel hiányára Közép- és Kelet-Európában; 

4. Ausztria különleges helyzetére. 

 

1. A gabona kérdése Közép- és Kelet-Európában 

A tanulmányozás és főképp a bécsi kongresszus feltárása után, miszerint az aratás után 

Európából exportállandó gabona minimális a tengeren túlival összehasonlítva, a francia 

kormány csatlakozik egy preferenciális rendszerhez, amely a gabonát exportáló európai 

országok érdekeit szolgálja. De nem nyilatkozik pillanatnyilag sürgetőleg az engedély 

kérdésében, amely a preferenciális rendszer ellentételezéséül szolgálna a gabonát importáló 

országok számára. Mindamellett úgy véli, hogy ha az ellentételezés szükségesnek mutatkozik, 

annak nem kell a preferenciális tarifa formáját jelentenie, és hogy az agrárállamoknak adott 

előnyöket ki kell terjeszteni valamennyi olyan államra, amelyek velük szemben a legnagyobb 

kedvezmény záradékát alkalmazzák. Ezt az elővigyázati intézkedést meg kell hozni annak 

érdekében, hogy meggátolják az agrár országokat abban, hogy növeljék termelésüket. Úgy 

tűnik, hogy az importáló államok érdekeit szolgáló árintézkedések bevezetését 

megkönnyítené az eladó államok közötti konzorcium létrehozása, amely konzorcium 

felhatalmazást kapna a vásárló államokkal való tárgyalásra. A vásárló államok 

beleegyeznének a maguk részéről, hogy tanulmányozzák ugyanazt a kérdést saját 

szempontjukból, és ha megállapodás egyszer létrejön, képviselőik megkötik az egyezményt az 

eladó államok konzorciumának képviselőivel. 
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2. Az ipari válság 

A francia kormány megállapítja, hogy meghiúsultak azok a kísérletek, amelyek arra 

irányultak, hogy az ipari válságot a termelésre és a kereskedelemre vonatkozó együttes 

ráhatással enyhítsék, és azzal ellentétben a piacok a termékek meghatározott hírére vonatkozó 

egyetértéssel szabályozták. A kormány javasolja tehát a speciális ipari egyetértést, úgyszintén 

a hasonló mezőgazdasági megállapodást. Ezen eljárás eszközével, vagyis a termelők közötti 

egyetértéssel lehetővé válik a vámtarifák csökkentése az előirányzott behozatali kontingens 

korlátai között, és ez a kombináció a vámtarifák csökkentését eredményezi. 

 

3. A tőke és a hitel kérdése 

Franciaország már javasolta és reméli, hogy megvalósul egy mezőgazdasági hitelszervezet, 

amelyből Ausztria, mint agrár ország profitálhat. Ennek hatásköre lesz, hogy pénzügyi 

segítséget nyújtson ennek a szervezetnek, mint az aratás finanszírozója és állami kölcsön 

nyújtója, amelyet a Nemzetek Szövetsége ellenőriz. Mindenesetre azt óhajtja, hogy az 

nemzetközi jellegű legyen. Rendelkezik azzal a hatáskörrel, hogy módosítja a pénzügyi 

törvényhozást, hogy megkönnyítse a műveleteket. Más pénzügyi műveletek számára, 

olyanok, mint kölcsönök nyújtása, például a termelés finanszírozása, egy francia bankcsoport 

létesült a Francia Bank égisze alatt és a tárgyalások megkezdődtek London és Párizs között. 

 

4. Az osztrák probléma 

Nem lehetséges visszaállítani a 222. cikkely alapján az előző rendszert (a Saint-Germain-i 

békeszerződés 222. cikkelyéről van szó) Ausztria előnyére Ausztria-Magyarország 

utódállamainak rovására. De meg lehet hívni Ausztria fő klienseit és megállapodni velük a 

Nemzetek Szövetsége felügyelete mellett bizonyos osztrák termékek korlátozott 

kontingensének preferenciális rendszeréről. E privilégiumok ellentételezéseként Ausztria 

felajánlhatja vagy a status quo fenntartását, vagy új kereskedelmi előnyöket, amelyből azok az 

államok profitálhatnak, amelyek Ausztriában birtokolják a legnagyobb kedvezmény 

záradékát. A javaslat a preferencia két fajtáját tartalmazza: 

Az egyik a gabonát termelő európai államok érdekeit szolgálná, a másik Ausztriáét. A 

legnagyobb kedvezmény záradékától való eltérést Franciaország elfogadta, mert itt egy 

kivételes helyzetről van szó és a nehézségek ideiglenes jellegűek. Ami a gabonaféléket illeti, 

az árak az eladó javára megváltoztathatók, és a preferenciális rendszer eléggé rugalmas ahhoz, 

hogy alkalmazza a piac feltételeit, és hogy adott alkalommal megszűnjön. Ami Ausztriát illeti, 
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remélni lehet, hogy a szomszédjaival való kapcsolatai oly módon állnak helyre, hogy egy 

napon a megállapodások szerint segítségükre lehet. Ez a magyarázata annak, hogy a francia 

kormány készen áll arra, hogy kivételeket fogadjon el a legnagyobb kedvezményezett nemzet 

rendszerén, amely rendszer továbbra is szigorúan rögzített marad. 

(Diószegi István fordítása) 
 

(In: Memorandum communicated by French Ambassador, May 4, 1931. Documents on 
British Foreign Policy 1919–1939. Second Series Volume II. 1931. London His Majesty’s 
Stationery Office, 1947. Enclosure in No. 31. 40–42.) 
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Walko Lajos külügyminiszter expozéja a képviselőház külügyi bizottsága előtt 

(1932. február 9.) 

 

Hosszabb idő óta nem volt alkalmam a külpolitikai helyzetről beszámolni s így vissza 

óhajtok nyúlni az 1931-i esztendőre, ez alkalommal tehát a szokottnál hosszabb időre fogom a 

t. Bizottság türelmét kérni. 

A múlt év kedvező auspiciumokkal indult. A március elején elvileg megkötött 

francia-olasz tengerészeti megegyezés egy ellentéteiben csökkent politikai atmoszférát 

teremtett. Emellett mindenki tudta, hogy Németország a reparációs fizetések eddigi mérvét 

betartani képtelen és így szükség lesz az érvényben lévő egyezmény módosítására. Úgy 

látszott, hogy a Stresemann és Briand alkotta békülékeny „locarnói szellem” is még él és 

hathatósan elő fogja mozdítani a reparációs kérdés megoldását. Úgy látszott, hogy a világ 

közvéleménye kezdte megérteni, hogy a gazdasági bajok egyik kútforrása a reparációk és az 

ezzel kapcsolatos szövetségközi adóságok kérdése. A világközvélemény kezdte megérteni, 

hogy ha az államok között gazdasági indok nélkül mozdítunk meg nagy összegeket, világos, 

hogy zavar keletkezik és megbontjuk a pénz és a gazdasági javak együttműködésének 

logikáját. Nem látszott messzinek az idő, amikor a reparációs hitelezők s az amerikai 

kormány, mint a szövetségközi adósok főhitelezője kölcsönös engedékenységgel egy 

kompromisszumhoz jutnak, mely a transzferálandó pénzösszegeket a gazdaságilag ésszerű 

mértékre redukálja. 

Mindezek a remények halomra dőltek. A hatásaiban egyik legfontosabb esemény a német–

osztrák vámunió proklamálása volt. Az osztrák–német megegyezés bombaként hatott 

Párizsban és súlyos reakciót váltott ki politikai és gazdasági téren.  Világos volt, hogy 

Franciaország nem fogja tűrni a vámuniót, hogy vége a békülékeny „locarnói szellem”-nek és 

új német–francia viaskodás kezdődik, úgy politikai, mint gazdasági téren. E harc kilátása 

indította meg különben is érzékeny idegen tőke menekülését egyes országokból. Elsőnek a 

francia tőke vonult ki Németországból és Ausztriából, utána tódult az amerikai tőke s 

Németországban válságossá vált a pénzügyi helyzet. A szituációt megmentendő Hoover, 

Amerika nagy koncepciójú elnöke tette meg emlékezetes általános moratórium javaslatát, 

mely az össze politikai adósságokra, vagyis úgy a reparációs, mint a szövetségközi 

adósságokra terjedt ki egyévi időtartamra. A tervhez hosszabb habozás után Franciaország is 

hozzájárult, mely mellesleg megjegyzem, több milliárd francia frankkal volt érdekelve s így a 

moratórium némi huza-vonával életbe lépett ugyan, de nem volt képes a tőke pánikszerű 

megmozdulását megállítani. Németország kénytelen volt külföldi magántartozásainak 
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fizetéseit is részlegesen felfüggeszteni nálunk is, hol minden egyébtől eltekintve már a 

mezőgazdasági termények áresése is végzetes következményekkel járt, bekövetkeztek az 

ismert nehézségek. Kisebb nagyobb mérvben pénzügyi nehézségekkel küzdenek 

szomszédjaink s végül, hogy teljes legyen a pusztulás, megrendültek egyesek a világ 

legerősebbnek ítélt valutái közül, így az angol font. Egy ország a másik után léptetett életbe 

valuta restrikciókat és bevitelt gátló intézkedéseket, s a világgazdaság mindinkább halad a 

megmerevedés és a világforradalom az összezsugorodás útján. Ebből kivezető út 

nyilvánvalóan csak a nagyhatalmak egymásközti megegyezése után található. Sajnos három 

közülük t. i. Franciaország, Amerika és Németország, illetve Poroszország választás előtt áll 

és így egyik kormányban sincs meg a hajlandóság döntő elhatározásra. Nehéz elvárni az 

amerikai elnökjelölttől, hogy a súlyos gazdasági válságot sínylő amerikai választókat a 

szövetségközi adósság elengedésének tehertételével csábítsa a maga pártjára. Hasonlóan 

nehéz helyzetben van a közeli választásokra való tekintettel a francia s a német kormány. 

Feltehető, hogy a választások megejtése után objektívebb levegőben újra össze fognak ülni az 

érdekelt kormányok, több siker reményében. A kép teljességére meg kell említenem, hogy a 

németbarát és feltétlenül békepárti francia külügyminiszter Briand a német-osztrák vámuniós 

tervvel kapcsolatban tekintélyét veszítette és megbukott. A francia közvélemény tekintélyes 

része előtt ő a bűnbak, a „locarnói politika” híveinek hangja nagyrészt elnémult és helyet 

csinált kölcsönös bizalmatlanságnak, sőt ellenséges hangulatnak. 

A többi nagyhatalom között sem vehető észre nagy bizalom és hathatós együttműködés. A 

reparációs és szövetségközi adósság komplexum egymással összefügg és csak együtt 

egyszerre oldható meg, az egyes hatalmak közvetlen érdekei azonban nem azonosak ebben a 

kérdésben. Míg Anglia szövetségközi adóssága körülbelül egyenlő a reparációs követelésével 

s Olaszország lényegtelenül kis differenciát könyvel el, mint aktív tételt, egyes többi 

hatalmaknak nagyobb aktív szaldói vannak, például Franciaországnak évi két milliárd francia 

frankot jelent a különbözet. Az amerikai természetesen a maga nagy gesztusát saját népe előtt 

morálisan csak igazolhatja, ha nem egyedül áll szerepében, hanem a többi hatalom is hozzá 

hasonlóan lemond minden politikai pénzköveteléséről. A hatalmaknak egymástól szétágazó, 

némelykor szöges ellentétben álló érdekeit, mégis csak végeredményben egy útra fogja terelni 

a világgazdaság krízise, melytől senki sem izolálhatja magát, és amelyből a politikai 

adósságok rendezése nélkül nincs kivezető út. 

Ezt világosan látják a nagyhatalmak vezető államférfijai kivétel nélkül. Ezért 

rendületlenül bízom benne, hogy az előbb említett választások lezajlása után az érdekelt 

kormányok végül is meg fognak egyezni, de kétségtelen, hogy a függő kérdések hosszú 
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elhúzódása a gazdaságok állandó sorvadását jelenti s nagy kérdés, hogy mely államok fogják 

teljes összeroppanás nélkül a megoldást kivárhatni. 

A t. Külügyi Bizottság korábbról tudomással bír a magyar kormány régi igyekezetéről, 

hogy a francia-magyar viszonyt javítsa, de arról is, hogy ezt a szándékát kevés siker 

koronázta. A francia kormány Magyarországot mindig, mint egy német érdekszférában levő 

országot tekintette, mely egy válság idején szükségszerűen a franciaellenes blokknak egyik 

alkatrésze lesz; nem is tartotta nagyon fontos alkatrésznek, mert gyengesége folytán a 

kisentente által könnyen lenne adott esetben fékezhető. Ezt a felfogást természetesen 

szorgalmasan élesztette a kisentente Párizsban. A német-osztrák vámunió tervezet azonban 

lényeges változást hozott. Franciaország az osztrák-német kezdeményezést „Anschluss”-nak 

tekintette és el volt szánva a mozgalom letörésére s tekintve a hatalmi aránytalanságot 

Németország, Ausztria és Franciaország közt, ennek a sikere nem is látszott kétségesnek, ha 

azonban a vámunióhoz Magyarország és a vele évek óta szoros barátságban élő Olaszország 

is csatlakozott volna, úgy Franciaországra nézve komolyabbá válhatott volna a helyzet! Ezen 

konszideráció vezette Párizs figyelmét Budapestre. Ezen tény egyúttal igazolja a magyar 

kormány politikáját Rómával szemben, mutatja a magyar-olasz barátság nagy értékét 

speciálisan a Franciaországgal való jó viszony szempontjából is. A magyar kormány eleve el 

volt határozva, hogy függetlenségét megőrizze mindenkivel szemben. Ezt a vezérelvet 

vallotta magáénak a háború befejezése óta állandóan. Különben is a kormány előtt nem volt 

kétséges a német-francia viaskodás eredménye s már egymagában ez is intette a magyar 

kormányt a tartózkodó állásfoglalásra. A magyar kormány ily állásfoglalásának értékét a 

francia kormány szemében nagyon emelte azon körülmény, hogy úgy Romániában, mint 

Jugoszláviában a közvélemény szimpátiával fogadta a vámunió gondolatát; a csatlakozással 

járó mezőgazdasági konjunktúra kilátása nyilvánvalóan csábító hatást gyakorolt. Ezzel 

szemben a magyar sajtó dicséretre méltó fegyelemmel neutrális magatartást tanúsított ezen 

alkalommal. A francia kormány magatartása Magyarországgal szemben ezen időponttól 

kezdve lényegesen változott, ami megnyilvánult a kereskedelem politikai téren s éppen a 

legválságosabb időpontban kölcsönt is nyújtott Magyarországnak. Újra le kell szögeznem, 

hogy a francia kormány a kölcsönhöz semmi politikai feltételt nem fűzött, sőt erről az egész 

tárgyalás alatt soha szó nem volt. A kölcsönadásnál ugyanis a francia kormány nemcsak 

Magyarországra gondolt. Az akkori körülmények olyanok voltak, hogy – ezt Flandin 

pénzügyminiszter nyilvános ülésen megmondta – ha Magyarországon külföldi kölcsön híján a 

nyár folyamán pénzügyi összeomlás állott volna be, úgy ez az akkori izgalmas hangulatban 

veszedelmesen kihatott volna Délkelet-Európára, vagyis Franciaország szövetségeseire és az 
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ott befektetett milliárdos francia kölcsönpénzekre. Szóval itt lényeges francia politikai és 

pénzügyi érdekek lettek közvetve megvédve a Magyarországnak nyújtott kölcsön által. 

Egyébként különös hálával kell megemlékeznünk arról, hogy a folyósított kölcsönben 

Olaszország a jelenlegi nehéz gazdasági viszonyok között is kivette a részét s ez alkalommal 

is igazolta őszinte barátságát. 

Sok szó esett arról, hogy a vámunió körül lezajlott események megbontották a francia 

kisentente jó viszonyt, és hogy Magyarországhoz való közeledés ennek egy jele volna. Ezen 

felfogást ajánlatos óvatosan fogadni. Nem szabad elfelejtenünk, hogy Franciaországot és 

szövetségeseit a békeszerződések fenntartása kapcsolja össze, hogy ezen kapcsolat s a hosszú 

együttműködés organice egy bázisra helyezte őket politikai, katonai és pénzügyi téren. Nem 

szabad elfelejteni, hogy a szövetségi szerződések láncai ezeket az államokat szorosan 

összekötik, és hogy ezen szerződések, amíg fennállnak, Franciaország részéről, 

előreláthatólag be is lesznek tartva. Ha tehát Franciaországhoz való viszonyunknak javulása, 

nagy könnyebbséget jelent is Magyarország számára, lényegében meg nem változtatta a 

háborús és háború után keletkezett ellenséges szövetségi szerkezetet.  

A kép teljessége kedvéért itt kell utalnom arra, hogy a gazdasági krízis következtében az 

egész világ közvéleménye élénken foglalkozik a dunai államok szorosabb gazdasági 

kooperációjával. Ezen kérdés egy esetleges jövő Anschluss meggátlásának céljából különösen 

érdekli Franciaországot.  Reánk nézve a kérdés megítélésénél nem az a kérdés áll előtérben, 

hogy ily kooperáció megakadályozza-e az Anschluss-t, avagy nem. Nézetem szerint a dunai 

államok gazdasági együttműködését nehezen lehet rendezni az érdekelt három nagyhatalom, 

Franciaország, Németország, Olaszország beleegyezése nélkül. Ennek elmaradása mindig 

súrlódásra, esetleg a célzott együttműködés megakasztására vezetne. Bármilyen formában 

vetődne fel a kollaboráció kérdése, mint elvi álláspontot le kell szögeznem, hogy 

Magyarország a maga függetlenségét meg kívánja őrizni. Egyébként Magyarországnak más 

államokkal való szorosabb kooperációja nekünk elsősorban gazdasági kérdés. Bármily részről 

jövő javaslat, mely a gazdasági érdekeinket ésszerűen szolgálja, nálunk érdemleges 

megvitatására és jó fogadtatására fog találni, mert erős meggyőződésünk, hogy a gazdasági 

izoláció elsorvadást jelent, csak kölcsönös együttműködés, a kölcsönös érdekek respektálása 

képes, ha kell, kölcsönös áldozatok árán, a gazdasági viszonyokba új életet önteni. 

Nem titkolhatom el t. Bizottság, hogy a „Dunakonföderáció” neve alatt és más hasonló 

variációkban felbukkanó kérdés eddig csak teóriában létezik. Semmiféle konkrétum nem 

történt, ellenben az észrevehető, hogy máris erős agitáció indult meg minden ilyen terv ellen, 

először cseh agráriusok részéről, akik féltik a mezőgazdasági terményeik árát, és német 
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részről is, Ausztriában főleg az Anschluss-barátok segítségével. Ez az állásfoglalás termékeny 

talajra talált Ausztriában, mivel a német nemzeti szemponttól eltekintve, az osztrákok féltik 

mezőgazdaságukat Magyarországtól, az iparukat pedig Csehországtól. 

 

(OL. K. 63 Franciaország 1932. Francia–magyar viszony) 
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Tardieu francia miniszterelnök tervezete az öt dunai ország gazdasági 

együttműködésének kialakítására 

(1932. március 7.) 

 

A Nemzetek Szövetségének Pénzügyi Bizottsága Ausztria és Magyarország pénzügyi 

helyzetéről készített utolsó jelentésében felhívta a figyelmet annak szükségességére, hogy a 

két ország a lehetőség szerinti legszorosabb gazdasági kapcsolatokat létesítsen 

szomszédjaival, és jelezte, hogy ennek a problémának a megoldása alá van rendelve annak, 

hogy a pénzügyi piacok bizalma helyreálljon a két ország fizetőképességét illetően. 

Ausztria és Magyarország nem egyedül érintettek. Az egész Dunamenti Európában lelassultak 

az üzletkötések. Miközben a mezőgazdasági államok képtelenek eladni gabonájukat, csökken 

vásárlóerejük, az ipari államok nem tudják eladni termékeiket azokban az országokban, 

amelyek természetes piacaik. 

E helyzetnek részben a világgazdasági válság az okozója, de nem az egyedüli előidézője. 

Közre játszanak abban maguk a Dunamenti országok is, amelyek számára fontos a mielőbbi 

orvoslás. Többé már nem részleges javításokkal és tüneti kezelésekkel, hanem széleskörű 

megoldásokkal.  

Amíg a hitelezők érzése, hogy a baj oka fennáll, ugyanúgy fennmarad a bizalmi válság is, 

amelyet a Pénzügyi Bizottság jelzett, és vele együtt a pénzügyi összeomlás súlyosbodó 

veszélye is, amelynek meg lesz a következménye egész Közép-Európában. A francia kormány 

úgy véli, hogy itt az ideje az együttes orvoslásnak, mert a különálló orvoslások hatástalansága 

tovább súlyosbíthatja a helyzetet. A francia kormány örömmel állapította meg, hogy amikor 

megismertette a fenti szempontokat a brit kormány vele egyidejűleg hasonló következtetésre 

jutott, mert újabban feltette a kérdést, hogy nem lenne-e helye szembenézni a szóban forgó 

országok közötti vámunió lehetőségével. A francia kormány úgy véli, hogy egy ilyen unió 

megvalósítása eltávolíthatná a leküzdhetetlen akadályokat, úgy a politikai, mint a gazdasági 

jellegűeket és e speciális területen úgy tűnik számára, hogy a brit kormánynak ma ugyanaz a 

véleménye. Ebből a speciális szempontból, tudniillik az államok közötti gazdasági kötelékek 

összes javításában és fejlesztésében a párizsi és a londoni kormány kifejezetten egyetért.  

A francia kormány mindemellett úgy véli, hogy a kívánt eredmény a preferenciák 

kombinálásának bázisán elérhető, amely a jelenlegi körülmények között nem tekinthető 

elavult doktrínának, és szükségessége számára evidenciának tűnik. 

Elmélyült véleménycsere szükséges egy olyan rendszer módozatainak meghatározásához, 

amely számot vet a különböző érdekekkel és előmozdítja a megbékélést. A szóban forgó öt 
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országról van szó, amelyeknek meg kell egyezniük abban, hogy az eljárás gondját ezekre a 

megbeszélésekre bízza. Magától értetődik, hogy a rendszer, amely létrejön, ahhoz hogy 

életképes legyen a harmadik államok legitim érdekeit, a lehetőség szerinti mértékben 

figyelembe kell venni. 

A francia kormány mindamellett nem tartja célszerűnek, hogy a feltételeket és a korlátokat az 

általa javasolt megbeszélések előtt meghatározzák. Ez akkor lesz lehetséges, amikor a szóban 

forgó öt állam egyetértésre jut abban, hogy helyénvaló megragadni a megoldásokat, hogy 

hozzákezdjenek a végleges pontok meghatározásához, és hogy létrehozzák a kiegészítő 

megállapodást, amely szükséges lehet a Nemzetek Szövetsége illetékes szervezete számára. A 

gazdasági újjászervezés előzetes feltétele a pénzügyek rendbehozatala. Sokat számít a gyors 

cselekvés és az a közvetlenül érintett kormányok megsegítése, hogy el lehessen hárítani a 

különböző fajta ellenállásokat, amelyekbe beleütközhet. 

A francia kormánynak az adott körülmények között az-az egyedüli törekvése, hogy az 

általános európai érdekeket szolgálja, egyeztetni kívánja akcióját azokkal a kormányokkal, 

amelyeket a Dunamenti Európa állapota nem kevésbé foglalkoztatja, mint őt magát. 

Szerencsés lenne ezért, ha megegyezésre jutna a brit és az olasz kormányokkal, amely 

megállapítása, hogy az osztrák, a magyar, a román és a csehszlovák és a jugoszláv 

kormányokat figyelmét milyen feltételek mellett lehet a rövid időn belül felhívni annak 

szükségességére, hogy őszinte és teljes eszmecserébe kezdjenek azzal a céllal, hogy 

megerősítsék gazdasági kapcsolataikat és végezetül egészségessé tegyék és megjavítsák 

pénzügyi költségvetési és valutáris helyzetüket. 

(Diószegi István fordítása) 

 

(OL. K. 63 Franciaország 1932. Francia–magyar viszony. Kisebb eltérésekkel: Aide-mémoire 

communicated by French Ambassador on March 7. (C 1836/58/62 British Documents on 

Foreign Affairs: Reports and papers from the Foreign Office Confidental Print, Part II. Series 

F, Volume 3. University Publications of America. Doc. 92. 147.) 
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A német ügyvivő által ismertetett memorandum  

(1932. március 16.) 

 

A német kormány mély érdeklődéssel kíséri figyelemmel a francia kormány 

kommunikációját, a dunai államoknak történő összehangolt segítségnyújtással kapcsolatosan. 

Teljes mértékben egyetértenek a francia kormánnyal abban, hogy sürgős segítségre van 

szüksége. Németországnak vannak a legintenzívebb gazdasági kapcsolatai a Duna-medence 

összes államával, így kész együttműködni saját lehetőségein belül és saját gazdasági 

állapotának növekvő igényei erejéig minden szükséges intézkedést megtesz a dunai államok 

gazdasági fellendítésért. Abban a meggyőződésben, hogy gyors és hathatós segítséget csak 

akkor lehetséges, ha van egy világos koncepció a célokat és az eszközöket illetően, a német 

kormány úgy véli, hogy akkor tudja a legjobban szolgálni az ügyet, ha meghatározza alapvető 

nézeteit. A Népszövetség Pénzügyi Bizottsága jelentése, amelyre a francia feljegyzés utal, 

Ausztria és Magyarország szomszédos államaival és más államokkal való gazdasági 

közeledést ajánlja, mert elismert tény, hogy ezekben az országokban szükség van a gazdasági 

fellendülés érdekében a piacok kiterjesztésére. 

A francia kormány úgy véli, hasonló igény van a többi dunai ország esetében. Ezt a véleményt 

a német kormány csak a túlnyomórészt agrárjellegű dunai államok, Románia, Jugoszlávia és 

Bulgária tekintetében fogadja el. Ennyiben ez a vélemény is megfelel azoknak az 

intézkedéseknek, amelyeket a Népszövetség régóta szorgalmazott az agrár országok 

érdekében, amelyek Ausztriához hasonlóan a termékeiket megfelelő áron felvevő piacok 

hiányával küszködnek. Kétségtelenül ebben rejlik ezen országok lesújtó állapota. A német 

kormány mindig is azon a véleményen volt, hogy a legjobb megoldás ezen nehézségek 

elhárítására az lenne, ha létre jönne egy olyan gazdasági terület, amelynek mérete és 

gazdasági szerkezete biztosítaná, hogy a délkelet-európai agrárállamok mezőgazdasági 

termelési többlete piacot találjon. Ezt azonban nem lehet pusztán a Duna menti országok 

unióján keresztül elérni, sőt ellenkezőleg, egy ilyen gazdasági térség is fel kell ölelje az 

európai régió nagy élelmiszer-importáló országit. Sőt, egy csak a Duna-államokban létrejövő 

gazdasági unió szinte elviselhetetlen korlátozást jelentene a német piacoknak, ami szintén 

súlyosan veszélyeztetné a kereskedelmet. 

Egy ilyen nagy horderejű megoldás realizálása, amely egyúttal határozott lépés lenne az egyre 

sürgetőbben szükséges európai gazdasági unió felé, azonban nem várható el olyan gyorsan, 

mint ahogy a jelenlegi helyzet igényelné. A német kormány a maga részéről ezért arra 

törekedett, hogy megtalálja a módját egy olyan lépésnek, amely szükséges a jelenlegi 
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rendkívüli válság kezelése érdekében, és amely nem befolyásol egy későbbi általános 

megoldást. 

Az olasz kormány által készített összegzés szerint – amely a német kormány véleménye 

szerint egy teljesen pontos összefoglaló – amint azt a francia feljegyzésre küldött olasz válasz 

is tartalmazza, a nehéz helyzetbe került Ausztria és Magyarország olyan veszélyes faktornak 

számítanak, amely megszüntetésére sürgető szükség van. A német kormány véleménye 

szerint Ausztriának hatékony és gyors segítség adható, összhangban azzal a javaslattal, amit a 

Népszövetség Pénzügyi Bizottsága tett, mely szerint a szomszédos és más országok 

preferenciális feltételekkel fogadják be az osztrák árukat. Ez ugyanígy lehetséges első 

intézkedésként Magyarország és a többi dunai állam esetében, hogy a többlet kukorica 

készleteket kedvezőbb körülmények között értékesíthessék az európai országokban. Ez a két 

intézkedés azon cselekedetek közé tartozik, amelyeket az érdekelt országok tesznek már egy 

éve a Népszövetségben a Dunai országok gazdasági problémái megoldására. Ez teljes 

összhangban van a francia kormány 1931. május 10-én a Népszövetség Európai 

Bizottságában előterjesztett javaslatával, amely a kérdés azonnali és közvetlen megoldására 

irányult. Ezek a javaslatok, amelyeket a „Résumé du memorandum français dit constructif,” 

tartalmaz, a Népszövetség égisze alatt megvalósuló két preferenciális rendszert javasolnak, az 

egyik az agrár országok kukorica exportjára a másik Ausztria exportjára vonatkozna. 

A német kormány is úgy tartja, hogy a legjobb módja a Duna menti országok gyors és 

hatékony megsegítésének az összes érintett ország általi megállapodás ezen javaslatok 

alapján. Válaszában fenntartás nélkül fogadta el Ausztria kérését. Sőt, a francia kormányhoz 

hasonlóan gyakorlati lépéseket is tett Magyarország és Románia számára, hogy az ezen 

országokból származó kukorica kedvezményes feltételekkel legyen megvásárolható. Bár a 

német kormány a múltban már gyakorlati bizonyítékokat adott arra, hogy élénken érdeklődik 

a Duna-menti országok részére nyújtandó összehangolt segítség ügyében, kész a jövőben részt 

venni a probléma további nemzetközi kezelésében.  

Az olasz kormány válaszában felvetette a kérdést, hogy nem lenne e kívánatos, a francia 

memorandummal kapcsolatos eszmecsere helyett sort kell keríteni Franciaország, Nagy-

Britannia, Olaszország, Németország és a többi ország képviselői közötti megbeszélésre. 

Mivel a legsürgetőbb a dunai országok terméktöbbletének elhelyezése az európai piacokon, 

amely képes befogadni ezeket az árukat, a német kormány is azon a véleményen van, hogy 

nem várható jelentős előrelépés a dunai országok egymás közötti megállapodásától és ezért 

előnyös lenne, ha a fő vásárló országok képviselői már a kezdetektől meghívást kapnának és 

részt vennének a tárgyalásokon. 
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(Diószegi László fordítása)) 
 

 
(British Documents on Foreign Affairs: Reports and papers from the Foreign Office 
Confidental Print, Part II. Series F, Volume 3. University Publications of America. Doc.  95. 
154.) 
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Henderson, Arthur (1863–1935) brit politikus, munkaügyi miniszter, 1934-ben Nobel 

Békedíjas  

Henderson, Sir Nevile Meyrick (1882–1942) brit politikus, belgrádi, majd berlini követ 

Herriot, Édouard Marie (1872–1957) francia politikus, háromszor Franciaország 

miniszterelnöke  

Hindenburg, Paul von (1847–1934) porosz-német államférfi, Németország elnöke  

Hory András (1883) magyar diplomata, belgrádi, (1924-1927), római, (1927-1934), majd, 

1935 varsói követ. 1934-1935 a külügyminiszter állandó helyettese 

Hornbostel, Theodor von (1889, Wien - 1973) osztrák politikus és diplomata, bécsi 

követségi tanácsos 

Take (Tache) Ionescu (1858–1922) román politikus, külügyminiszter, majd miniszterelnök 

Jebb, Hubert Miles Gladwyn, 1st Baron Gladwyn (1900–1996), brit köztisztviselő, 

diplomata, politikus, az Egyesült Nemzetek megbízott főtitkára 

Jungerth-Arnóthy Mihály  (1883, Bácsordas - 1957) magyar diplomata, 1923 és 1933 között 

a balti államokban és Finnországban vezette a magyar követségeket. 1933–1935 folyamán 

ankarai, 1935-től 1939-ig moszkvai, majd 1944 tavaszáig szófiai követ. 1944. április 6-tól a 

külügyminiszter 

Kandinszkij, Vaszilij Vasziljevics (1866 Moszkva – 1944) orosz absztrakt festő, író, 1921-

1933-ig Berlinben élt. 

Kánya Kálmán (1869, Sopron - 1945) magyar politikus, berlini követ, külügyminiszter. 

Károlyi Gyula,  Nagykárolyi gróf (1871-1947) magyar politikus, Magyarország 

miniszterelnöke  
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Kershaw, Herbert angol diplomata, a koppenhágai, a prágai majd a stockholmi követség 

kereskedelmi tanácsosa 

Keynes, Sir John Maynard (1883. Cambridge - 1946) angol matematikus és közgazdász, a 

modern makro ökonómia megteremtője. 

Khuen-Héderváry Sándor (1881-1946) császári és királyi kamarás, magyar királyi titkos 

tanácsos, diplomata.1905-1907 Bukarestben attasé, 1908-1910 Madridban követségi titkár. 

1910-1912 Londonban, 1812-1918 Berlinben titkár. 1933-1941 párizsi követ 

Klee, Paul (1879 Münchenbuchsee (Svájc) –1940), svájci festő, grafikus. 

Kokoschka, Oskar (1886 Pöchlarn (Ausztria) -, 1980) osztrák expresszionista festő, 

grafikus, drámaíró és költő. 

Kozma Miklós (1884, Nagyvárad - 1941) magyar politikus, az Magyar Távirati Iroda elnöke. 

Rövid ideig honvédelmi miniszter a Gömbös-kormányban, valamint belügyminiszter a 

Gömbös- és Darányi-kormányban. 

Kramer Albert  (1882, Trbovlje - 1943) szlovén ügyvéd, politikus, újságíró, jugoszláv 

külügyminiszter 

Krofta, Kamil (1876, Plzeň - 1945) cseh történész, egyetemi tanár, külügyminiszter 

Laval, Pierre (1883, Châteldon - 1945) francia politikus, Franciaország miniszterelnöke 

három alkalommal. 

Leger, Alexis (Perse, Saint-John) (1887–1975) francia diplomata, Irodalmi Nobel díjas 

költő, Aristide Briand kabinetfőnöke 

Leeper, Sir Reginald Wildig Allen (1888–1968) brit diplomata, a British Council alapítója 

Löbe, Paul (1875 – 1967) német politikus a Reichstag elnöke  

Louis Mathieu de Vienne (1874 - ?) francia diplomata, budapesti követ 1927-1934. 

Loveday, Alexander (1888–1962) brit közgazdász 

Maginot, André (1877-1932) francia katona, hadügyminiszter 

Mann, Luiz (Ludwig) Heinrich (1871 –1950) német író  

Mann, Thomas (1875 –1955) német író, Nobel Díjas (1929) 

Marek, Ferdinand (1881-1947) osztrák diplomata, prágai követ 

Marinkovics, Vojislav (1876-1935) jugoszláv külügyminiszter 

Masaryk, Jan dr. (1886, Královské Vinohrady – 1948) csehszlovák diplomata, londoni 

követ, T.G. Masaryk csehszlovák államelnök fia. 

Masaryk, Tomáš Garrigue (1850, Hodonín, – 1937) cseh filozófus, politikus, Csehszlovákia 

egyik alapítója és első elnöke. 
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Masirevich Szilárd  (1879-1944) magyar diplomata, belgrádi követ. 

Massigli, René (1888-1988) francia diplomata 

Millerand, Alexandre  (1859–1943) francia politikus, miniszterelnök, majd köztársasági 

elnök. 

Mironescu, Gheorghe (1874, Vaslui - 1949) román politikus, két alkalommal miniszterelnök 

Mussolini, Benito Amilcare Andrea (1883-1945) olasz fasiszta politikus, Olaszország 

diktátori hatalmú miniszterelnöke 1922–1943 között 

Nadolny, Rudolf (1873, Groß Stürlack, Kreis Lötzen, Ostpreußen - 1953) német diplomata 

Naumann, Friedrich (1860–1919) német politikus, evangélikus lelkész  

Neurath, Konstantin Hermann Karl Freiherr von  (1873, Kleinglattbach - 1956) német 

politikus, diplomata. 1932–1938 között külügyminiszter. Követ volt Koppenhágában (1919–

1921), Rómában (1921–1930) és Londonban (1930–1932).  

Noel-Baker, Philip John, Baron Noel-Baker (1889–1982) brit politikus és diplomata, 1959-

ben megkapta a Nobel Békedíjat 

Ortega y Gasset, José (1883–1955) spanyol filozófus  

Osuský, Štefan Dr. (1889, Brezová pod Bradlom - 1973) csehszlovák diplomata, párizsi 

követ 

Paganon, Joseph (1880, Vourey - 1937) francia politikus, külügyi államtitkár, 

belügyminiszter 

Palairet, Sir Charles Michael (1882-1956) brit diplomata, bukaresti követ 

Palacký, František (1798 Hodslavice - 1876) cseh történetíró, politikus, író, a cseh 

tudományos élet és közélet egyik szervezője, kiemelkedő alakja, az ausztroszlávizmus 

hirdetője 

Paléologue, Maurice (1859-1944) történész, diplomata. Franciaország követe Tangerben, 

Pekingben, Szófiában és Szentpéterváron. A francia külügyminisztérium főtitkára. 

Pedrazzi, Orazio (1889, Travo - 1962) olasz politikus, újságíró, prágai követ 

Pelényi János (1885, Budapest - 1974): magyar diplomata, genfi majd washingtoni magyar 

követ  

Phipps, Sir Eric Clare Edmund (1875–1945) brit diplomata, német követ 

Riedl, Richard (1865, Wien - 1944) osztrák energiaügyi miniszter, 1921-1925 berlini követ  

Rieth, Kurt Heinrich (1881, Antwerpen - 1953) német diplomata 

Ritter, Karl (1883, Dörflas - 1968) német diplomata  

Ross, Sir Frederick William Leith (1887–1968) köztisztviselő, a brit kormány vezető 

gazdasági tanácsadója 1932-1945. 
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Rubido-Zichy Iván, br. (1908, Modor, Pozsony - 1995): jogász, magyar diplomata, londoni 

követ 1924-1932 

Rueff, Jacques (1896–1978) francia közgazdász, a francia kormány tanácsadója  

Runciman, Sir Walter, 1st Viscount Runciman of Doxford (1870–1949) angol politikus. 

Sargent, Sir (Harold) Orme Garton (1884-1962) angol diplomata, a Foreign Office közép-

európai osztályának vezetője 

Schober, Johann (1874, Perg, Oberösterreich - 1932) osztrák köztisztviselő, politikus, 

kancellár, külügyminiszter  

Schoen, Wilhelm Eduard Freiherr von (1851, Worms - 1933) német diplomata, párizsi 

követ, külügyi államtitkár  

Schubert, Carl von (1882-1947) német köztisztviselő, diplomata, 1924-1930 államtitkár, 

majd római követ 

Schürff, Hans (1875, Mödling - 1939) osztrák politikus 

Seipel, Ignaz (1876, Wien - 1932) osztrák politikus, kancellár  

Selby, Sir Walford Harmood Montague (1881-1965) angol köztisztviselő, a 

külügyminiszter személyes külügyi és főtitkára, ausztriai, romániai és portugáliai követ. 

Seton-Watson, Robert William (Scotus Viator) (1879–1951) angol történész, publicista 

Simon, Sir John Allsebrook, 1st Viscount Simon (1873–1954) brit politikus  

Smith, Charles Howard (1888-1942) angol köztisztviselő, diplomata, a Külügyminisztérium 

Népszövetségi és Nyugati Osztályának vezetője (1929-1933) 

Sola, Ugo (1888 - 19…) olasz diplomata, bukaresti követ 

Spalajkovic, Miroslav Dr. (1869-1951) szerb diplomata, politikus, miniszter, párizsi követ.  

Strauss, Richard Georg (1864–1949) német zeneszerző 

Stresemann, Gustav (1878, Berlin - 1929) német liberális politikus, és államférfi, birodalmi 

kancellár és külügyminiszter 1926-ban tevékenységét Nobel-békedíjjal jutalmazták.  

Stojadinovic, Milan (1888-1961) szerb közgazdász, egyetemi tanár, politikus.  

Tardieu, André Pierre Gabriel Amédée (1876–1945) francia politikus, 1930-1932 

miniszterelnök  

Thelwall, John Walter Francis (1884, Klagenfurt, Ausztria - 1934) angol hírszerző tiszt, a 

berlini követség kereskedelmi tanácsosa (1919-1934)  

Thomas, James Henry „Jimmy” (1874–1949) brit politikus 

Tisza István, gróf (1861–1918) magyar politikus, miniszterelnök 

Titulescu, Nicolae (1882, Craiova - 1941) román diplomata, miniszter, pénzügy és 

külügyminiszter  
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Tyrrell, Sir William George, 1st Baron Tyrrell  (1866–1947) brit diplomata, 1925-1928 

külügyi államtitkár, 1928-1934 francia követ  

Vansittart, Sir Robert Gilbert, 1st Baron Vansittar t (1881–1957) brit diplomata, külügyi 

államtitkár, költő, regényíró  

Vavrečka, Hugo (1880, Slezská Ostrava - 1952) cseh újságíró, közgazdász, diplomata, 

hamburgi főkonzul, követ Magyarországon, Ausztriában  

Vienne, Louis de, francia diplomata, 1927-1934 budapesti követ  

Villani Frigyes (1882, Bécs - 1964) magyar diplomata, 1925-1928 a bukaresti, 1928-1933 a 

párizsi, 1934-1941 a római követség vezetője 

Wickham Steed, Henry (1871 – 1956) angol újságíró, történész, a Times szerkesztője. 

Waley, Sigismund David (1887-1962) angol köztisztviselő, a Kincstár második titkára 

Walko Lajos (1880, Budapest - 1954) magyar politikus, miniszter 

Zaleski, August (1883 –1972) lengyel közgazdász, politikus, diplomata, külügyminiszter. 
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