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Brit parlamenti viták a müncheni egyezményről 
(Részletek)1 

 
 
 
A müncheni egyezmény megkötése (1938. szeptember 29.) után Nagy-Britannia 
miniszterelnökének, Sir Neville Chamberlain-nek a parlamentben el kellett fogadtatnia a 
paktumot. Az alsóházban ennek kapcsán élénk vita bontakozott ki az egyes pártok között. A 
felvetett gondolatok rávilágítanak a politikai tagozottságra, az egyezmény következményeitől 
való félelemre. Az alábbiakban az egyes pártok képviselőinek felszólalásaiból idézünk 
részleteket.  
 
 
 
Sir Neville Chamberlain miniszterelnök (1938. október 3.) 

 A Ház talán még emlékszik legutóbbi beszédemre, amelyben beszámoltam a godesbergi 
memorandumról,2olyan kifejezésekkel, melyeket önök megszoktak. 

Felidézhetik azt is, amikor egyenesen kifejtettem: a feltételek azért ilyenek, mert eleve 
az egész világ közvéleményének megbotránkoztatását és a csehszlovák kormány teljes 
elutasítását voltak hivatva kiváltani. […] A csehszlovák kormány rögtön közölte velünk a 
memorandum azonnali és feltétlen elutasítását. […] Úgy vélem, hogy ma délután a Háznak 
azt kell megtárgyalni, mi a különbség az akkori elfogadhatatlan feltételek és a Münchenben 
aláírt feltételek között, mert e két dokumentum megítélésének különbségétől függ, hogy 
sikeresek voltunk-e abban, amit elhatároztunk, hogy megteszünk. Először is kijelentem, hogy 
a godesbergi dokumentum, noha javaslatok formájában fogalmazták, valójában ultimátum 
volt, hatnapos határidővel. 

A müncheni egyezmény viszont visszatérés ahhoz az angol-francia tervhez, amely az 
engedményt négy hatalom felelősségvállalásával és nemzetközi megfigyelő bizottsággal 
valósítja meg […] Ez a továbbiakban nem nevezhető ultimátumnak. Ez egy eljárás, melynek 
nagy részét egy nemzetközi testület felügyelete alatt hajtják végre.[…] Hivatalom elfoglalása 
óta fő célom a kontinentális béke megőrzése volt, a levegőt szennyező gyanú és ködbe 
burkolózás megszüntetése. A megbékéléshez vezető út hosszú és akadállyal teli.  A legutóbbi 
és talán a legveszélyesebb a csehszlovák kérdés. Immár magunk mögött hagytuk és talán 
lehetőség nyílt továbbhaladni a józanság útján.[…]Úgy vélem, sokan velem együtt gondolják, 
hogy az ilyen egyezmény, amit én és  a német kancellár kötöttünk több, mint jámbor 
                                                 
1 Attlee, Hoare, Churchill beszédeinek lelőhelye: Parliamentary Debates, 5th series, vol. 339 (1938), cols 30, 
31-34, 39, 40, 47-52, 54, 56-58, 62-63, 150-154, 162, 360-369, 373, 548-553. Ford.: Szécsényi András. 
http://academic.brooklyn.cuny.edu/history/johnson/munichdebate.htm; Chamberlain (október 3.), Sinclair, 
Gallagher és Cripps beszédeinek lelőhelye: München 1938. Diplomáciai és politikai dokumentumok. Szerk. 
Harsányi Iván, Jemnitz János, Székely Gábor. Bp. 1988. Kossuth. 143-147, 148-150.                                                                          

2[Chamberlain 1938. szeptember 22-én érkezett Godesbergbe. A memorandumot a német vezetés szeptember 
24-én adta át Chamberlainnek a csehszlovák kormányhoz való továbbítás céljából. Ebben számos követelést 
fogalmaztak meg a csehszlovák állammal szemben. Legfőképpen követelték Csehszlovákia szudétanémetek által 
lakott területeinek átengedését október 1-ig. Bizonyos területrészek esetében, ahol cseh és német lakosság 
vegyesen lakik, népszavazást kell kiírni legkésőbb november 25-ig. A memorandumot Prága 1938. szeptember 
26-án elutasította. Ld. Peace or Appeasement i.m. 28-47. Ld. az össezállításban található 5. sz. térképet! 
Documents on German Foreign Policy 1918-1945 im. App. VI.] 
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gondolatok kifejezése. Más országokkal való összefüggésben minden az őszinteségen múlik 
és mindkét oldal jó szándékán. Úgy hiszem, őszinteség és jó szándék van mindkét oldalon 
ebben az egyezményben.[…]  

 

Clement Attlee (Munkáspárt), 1938. október 3. 

Mind megkönnyebbültünk, hogy a háború ezúttal nem következik be. Mindannyiunk az 
aggodalom napjain jutott keresztül; de nem tudjuk, hovatovább nem érezzük, hogy a béke 
megalapozott volna, semmink sincs, csak fegyverszünethez jutottunk a háborúban. 
Képtelenek vagyunk felszabadultan örülni. Már érezzük, hogy egy tragédia közepén vagyunk. 
Megaláztak. Ez nem az ésszerűség és a humanitás diadala. Ez a nyers erő diadala. Az 
egyezmény minden részében a fegyveres erőket bíró és irányító erők időkorlátozásai vannak 
meghatározva. Az időpontok nem megvitatott időpontok. Ultimátumok. Ma gálánsnak 
látszunk, civilizált és demokratikus embereket cserbenhagyunk és átadunk egy kegyetlen 
despotizmusnak. Már többet látunk. 

Minden gondolkodó ember ebben az országban, aki hallott a müncheni delegációról, 
konfliktusba került. Egyrészt hatalmas megkönnyebbülés, hogy a háború lehetőségét 
elhárították, másrészt megaláztatás és aggodalom a jövőért. 

Az utóbbi napok eseményei a leghatalmasabb diplomáciai vereség, amit ez az ország 
és Franciaország valaha is elszenvedett. Kétségtelenül borzasztó győzelem Hitler úr számára. 
Egy puskalövés nélkül megerősödött, pusztán katonai erő fitogtatásával domináns pozícióba 
került Európában, az a Németország, amely korábban a négyéves háborúzás után elbukott. 
Felborította az európai erőegyensúlyt. Lerombolta a demokrácia utolsó erődjét Kelet-
Európában, amely törekvései útjában állt. Megnyitotta az utat magának az élelmiszerhez, az 
olajhoz és más erőforrásokhoz, amelyek szükségesek katonai ereje megszilárdításához, és 
sikeresen leküzdötte és tehetetlenségre kárhoztatta azokat az erőket, amelyek 
szembeszállhattak volna az erőszak uralmával.[…]Most az általunk keresztülment krízis 
okaihoz fordulok. Az ok nem a csehszlovákiai kisebbség megléte. Nem is az, hogy a 
szudétanémetekkel szemben a helyzet intoleránsabbá vált.[…] Hanem mert Hitler úr eltökélte, 
eljött az idő, hogy újabb lépést tegyen Európa átrendezésére. Úgy vélem, szükséges, hogy 
tisztán lássunk, mert a miniszterelnök túlaggódja Hitler úrnak a szudétanémetek felett érzett 
aggodalmát.[…] Azt mondom, hogy a szudétanémet kérdést ellenértékként használják és más 
körülmények között Hitler úr így tenne a memeliekkel, Dánia déli részével, a trentinóiakkal, 
vagy a dél-tiroli németséggel. 

 

Sir Archibald Sinclair (Liberális Párt), 1938. október 3. 

Ami azt az állítást illeti, hogy Berchtesgaden3vagy München a tárgyalást igazolta az 
erőszakkal szemben, valójában ezek nem voltak tárgyalások, mert a két döntő fél közül az 

                                                 
3 [Hitler és Chamberlain berchtesgadeni találkozóján, 1938. szeptember 15-én a Führer óvatosan csak a 
szudétanémetség elcsatolását hozta elő (ebbéli szándékát már szeptember 12-én, a nürnbergi pártnapon 
nyilvánosan is kifejtette, igaz, ott népszavazáshoz kötötten), Csehszlovákia feldarabolásának szándékáról 
burkoltan fogalmazott. A brit miniszterelnök lényegében jóváhagyta a Harmadik Birodalom törekvéseit a 
szudétanémet térségben.] 
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egyik, Csehszlovákia sohasem volt jelen. Mindössze annyi történt, hogy a francia és a brit 
kormány továbbította a cseh kormánynak Hitler követeléseit. Az egész tárgyalássorozat egyik 
legmeglepőbb vonása, hogy a cseheket sohasem engedték találkozni szemtől szemben a 
németekkel, hogy módosításokat kérhessenek azokra a tervezetekre, amelyeket (a godesbergi 
terv kivételével) egymást követő ultimátumokkal kényszerítettek rájuk. Így Hitler úr, fittyet 
hányva az igazságra és újonnan megerősített szerződéses kötelezettségeire is, a csehekkel való 
tárgyalás nélkül, de a francia és a brit kormány által engedelmesen átadott ultimátumokkal 
elérte legszélsőségesebb követelései teljesítését.[…] 

Hogy mi és a franciák nem voltunk hajlandók megkockáztatni a szívós ellenállást Hitler úr 
követeléseivel szemben, amíg a cseh határok a hegyek között húzódtak, a csehek aligha 
bízhatnak túlságosan abban, hogy hajlandóak leszünk állni a garanciáinkat, amikor a határaik 
meggyengültek, emberanyaguk és gazdasági erőforrásaik csökkentek. 

Miért nem említették meg Oroszországot is mint garantáló hatalmat? Oroszország 
miért nem kapott képviseletet a müncheni terv szerint létrehozandó nemzetközi 
bizottságban?[…] Őfelsége kormánya katasztrofális hibát követett el, ha tovább alázatoskodik 
Hitler és Mussolini úr előtt, és hagyja Oroszországot álldogálni künn az ajtó előtt. Hívja be, 
hogy csatlakozzék a Csehszlovákiának nyújtandó garanciához. 

 

Sir Samuel Hoare (Konzervatív Párt), 1938. október 3. 

Óvatosan mondom, hogy amikor Németország újrafegyverkezett és megerősödött és amikor 
az Anschluss bekövetkezett, a köztársaság [Csehszlovákia] stratégiai helyzete megváltozott. A 
szudétanémetek a Birodalommal való újraegyesülés elé néztek. (közbekiáltások: 
Újraegyesülés?) Az egyesülés a Birodalommal. Újraegyesülés a német állammal. A 
Birodalommal való egyesülés determinált. Továbbá szembesültünk azzal, Csehszlovákia 
földrajzi helyzetén nem változtat, hogy ki nyeri vagy veszíti el háborút, az szükségszerűen 
felbomlik.[…]  

Azt hiszem, hogy a Házban hallott kritikus hangok nem tükrözik vissza a társadalom nagy 
többségének véleményét. Úgy vélem, polgártársaink többsége – nemcsak országunkban, de 
szerte a domínium területén és az egész birodalomban – hálás a miniszterelnök 
erőfeszítéseiért. Hálás, hogy következetesen kitartott béke- és megegyezési politikája mellett. 
Nem a háború elkerülhetetlenségét látják. Hiszik, hogy a miniszterelnök bölcs vezetésével új 
Európát alkothatunk, amelyben férfiak és nők békében és biztonságban élhetnek. […] 

 

William Callagher (Kommunista Párt), 1938. október 4. 

Megmentette-e a miniszterelnök a békét? Nyomatékosan „nem”-mel kell válaszolnom. A 
miniszterelnök Hitlert mentette meg.[…] Már jó ideje próbálják elhitetni, hogy a nemzeti 
kormány erősen érdekelt a békében, míg a munkásmozgalom azokat az erőket próbálja 
ösztönözni, amelyek háborúhoz vezetnek. A munkásmozgalom sohasem akart háborút.[…]A 
szakszervezeti mozgalom ellenzi a háborút, és a Labour-mozgalom a szakszervezeti 
mozgalomra épült.[…] 
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Itt a szövetkezeti, valamint a szakszervezeti mozgalmat képviselő párt4és az én pártom 
teljesen egyetért azzal a politikával, amely az európai békeerők egységét építené ki a 
Népszövetség köré, következésképp erős alapot teremtene a kollektív biztonsághoz. Ha 
Angliának olyan kormánya lett volna, amely törődik a békével, akkor Franciaországgal, a 
Szovjetunióval, Csehszlovákiával, a skandináv és a dunai államokkal együtt, az Egyesül 
Államok támogatásával olyan erős összefogást hozhatott volna létre, amely hozzájárult volna 
a békéhez.[…] 

Amennyiben a tisztelt urak ott szemben5ragaszkodnak ahhoz a téveszméhez, hogy ha 
Németországot engedik domináns európai hatalommá válni, akkor az a Szovjetuniót fogja 
megtámadni és szétzúzza ezt a nagy szocialista hatalmat, hát jobb, ha felébrednek, mielőtt túl 
késő lesz. Németország nem fog habozni, hogy megszegje bármely adott szavát és kihasználja 
országunkat. A nemzeti kormány nem Szovjet-Oroszországot szigeteli el. Angliát szigeteli el. 
Nem az a lényeg, hogy Angliának milyen fegyverei vannak; ha magára marad, lehetetlen 
helyzetbe  kerül és a birodalom helyzete is lehetetlenné válik. Az egyetlen lehetséges politika 
az ország népe számára, amely minden más ország békeszerető népeivel egységet teremt és 
felhívást felhívás után intéz Németország és Oroszország népéhez ezen az alapon. […] 

 

Sir Winston Churchill (Konzervatív Párt), 1938. október 5. 

Most sor kerül a béke megőrzéséről folyó vitára, amit csak most említettek a Ház bizonyos 
feléből. Senki nincs, aki eltökéltebb és tántoríthatatlanabbul küzdene a békéért, mint a 
miniszterelnök. Ezt mindenki elismeri. Sosem volt annyira nagyfokú és kikezdhetetlen 
határozottság a béke fenntartására és megőrzésére. Ez kétségtelen. […]És mégis azt mondom, 
a cseheket magukra hagyták és azt mondták, nem fognak Nyugat-Európától segítséget kapni. 
Jobb feltételeket érhettek volna el, mint amit kaptak. Aligha lehetett volna rosszabb ezután a 
szörnyű zavarkeltés után.[…]  

Kértek, szavazzunk erről az indítványról, e bizonyos visszavonhatatlan feltételekről […] Nem 
érthetek egyet a megtett lépésekkel és ahogy a pénzügyminiszter ezt megpróbálta megvédeni, 
én éppúgy – ha szabad – ellenkező álláspontot vetek fel. Mindig is úgy láttam, hogy a béke 
fenntartása az agresszorok megfélemlítésén és a problémák őszinte orvoslásán múlik. Hitler 
úr győzelmét, mint sok más híres küzdelmet a világtörténelemben a legnagyobb szerencsével 
nyerték meg.[…] 

 A legnagyobb katasztrófa az, ami most Nagy-Britanniával és Franciaországgal történik. Ne 
legyünk vakok. Immár el kell fogadni, hogy Közép- és Kelet-Európa összes állama a náci 
hatalom nyomása alá fog kerülni. Közép-Európa Franciaország által összefogott biztonsági 
rendszerét elsöpörték, és nem látok kiutat ennek visszaállítására. A Duna-völgy útjai egészen 
a Fekete-tengerig, a messzi Törökországból jövő gabona és az olajforrások megnyílnak 
Németország számára. Közép-Európa minden állama, a Duna-völgyi országok, úgy tűnik 
egymás után a berlini – nemcsak katonai, hanem gazdasági - erőpolitika hatalmas rendszerébe 
fognak betagozódni, mégpedig játszi könnyedséggel és gyorsan, egyetlen puskalövés nélkül. 
[…] 

                                                 
4 [A Munkáspárt.] 
5 [A konzervatívok.] 



 5

Tudni szeretném: mi lesz Franciaországgal és Angliával idén és a következő években? […] A 
német hadsereg jelenleg sokkal nagyobb, mint a francia, jóllehet nem annyira érett és 
kifinomult. De jövőre sokkal hatalmasabb lesz és érettsége kiteljesedik. Megkönnyebbülve a 
keleti aggodalomtól és csupán a jelentős erőforrás-csökkenés által biztosítva, ha nem lépünk, 
egy tengeri blokádzár révén a náci Németország akármilyen irányban szabad utat kap. Ha a 
náci diktátornak nyugatra kellene tekintenie, amint az lehetséges, Franciaország és Anglia 
még keserűen fogja sajnálni, hogy  a régi Csehország kitűnő hadserege immár nincs, amely 
nem kevesebb, mint 30 német hadosztályt kötne le.[…] 

 

Sir Richard Stafford Cripps (Munkáspárt), 1938. október 5. 

[…]Először azt szeretném megkérdezni: ez a kormány vagy a konzervatív párt hétéves uralma 
alatt6- nagyobb hatalom birtokában, mint az ország történetének bármely más időszakában-  
mit tett azért, hogy alkalmazza a nyájas méltányosság módszerét az európai és a 
világproblémák megoldására, amelyek most nyugtalanítják az európai civilizációt, az elmúlt 
néhány nap alatt nagyon közel vittek minket a háború küszöbéhez? Japánt nem gátolták 
Mandzsúriában7nyájas méltányossággal. Kína invázióját8nem akadályozta meg a 
pénzügyminiszter szelíd szavakkal. Olaszországot nem állították meg Afrikában.9[…] 
Németországot nem gátolták meg nyájas méltányossággal európai agressziójában, sem 
Spanyolországot nem mentették meg a fasiszta invázió borzalmaitól10a be nem avatkozástól 
hangoztatott érvelés nyájas méltányosságával. Ez a politika a múltban, amióta 
külpolitikánkért ez a kormány felelős, a nemzetközi ügyekben időről-időre az erőszak 
alkalmazásához és a törvényesség, a tisztesség és a becsület minden szabályának teljes 
hatályon kívül helyezéséhez vezetett.[…]  

Lehet, hogy ma elhárítottuk a háborút egy másik nép nemzeti érdekeinek a feláldozásával. 
Kormányunk sohase volt hajlandó a nemzetközi gazdasági együttműködés közös alapjába 
beadni lényeges brit érdekeltségeket vagy tulajdonokat a világ bármely részéről. Pedig amíg 
országunk népe nem tanúsít ilyen áldozatkészséget, soha nem lehet a világ tartós békéjének 
alapját lerakni. Mindaddig, amíg a politika azon koncepción alapul, hogy Anglia megtartja 
azt, amije van, nem lehetséges a világ gazdasági problémáját megoldani, amely probléma az 
elmúlt néhány nap súlyos veszteségeinek igazi gyökerét jelenti. Sohasem tudják kielégíteni a 
rivális imperializmusokat azzal, hogy nekik adják a világ kisebb nemzeteit.[…] Újra és újra 
elmondták nekünk, hogy a müncheni rendezés elkerülhetetlen volt, akárcsak, mondták, 
                                                 
6 [1931-ben a liberális, konzervatív és munkáspárti koalíció alakult, a miniszterelnök a munkáspárti Ramsay 
McDonald lett. Politikájában a konzervatív többség akarata érvényesült 1935-ben Stanley Baldwin konzervatív 
politikus váltotta Mcdonald-ot székében, akit 1937-ben párttársa Neville Chamberlain követett.] 
7 [Japán birodalmi törekvései újabb állomásaként 1931-ben elfoglalta Mandzsúriát és 1932-ben Mandzsukuo 
néven névlegesen önálló államot hozott létre, amelynek élére az utolsó kínai császárt, Pu Ji-t tették.]   
8 [Miután Mandzsúria elfoglalása után a Nemzetek Szövetsége elmarasztalta Japánt, 1933-ban az ország kilépett 
a világszervezetből. Japán kelet-ázsiai agresszív terjeszkedésének újabb lépéseként 1937-ben megtámadta Kínát, 
1939-ig számos tartományt annektált. Az ún. második japán-kínai háború csak 1945-ben ért véget.] 
9 [1935 októberében a fasiszta Olaszország birodalmi törekvései első lépéseként megtámadta Etiópiát. A támadás 
elakadt és a Nemzetek Szövetsége gazdasági szankciókat léptetett életbe Olaszországgal szemben. Végül 1936-
ban német segítséggel az olaszok elfoglalták Addisz-Abebát, az országot annektálták, III. Viktor Emánuel 
felvette az Etiópia császára címet.] 
10 [Az 1936 júliusa és 1939 márciusa között zajló spanyolországi polgárháborúban a nemzetközi baloldal és a 
Szovjetunió a választásokon előzőleg győztes népfrontkormányt segítette, Franco pedig Olaszországtól és 
Németországtól kapott katonai segítséget. A nyugati demokráciák – így Anglia – nem avatkoztak be a véres 
eseményekbe.] 
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Csehszlovákia lerombolása, s akárcsak más szabad államok, köztünk talán a mienk 
lerombolása is lesz a végén, éppen azért, mert a kormány feladta hitét, lemondott a kollektív 
biztonságról és a törvényességről a nemzetközi ügyekben. E megalkuvásra nem szolgál majd 
mentségül a történeti évkönyvekben annak puszta kijelentése. 

 
 
Összeállította: Szécsényi András 
 
 
 
 


