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Re pat ri ál tak vagy ex pat ri ál tak? 
Len gyel pol gá rok át te le pí té se a Len gyel Köz tár sa ság
egy ko ri ke le ti te rü le te i rõl, 1944–1946

A len gye lek 1944 és 1946 kö zöt ti ki te le pí té se a Má so dik Köz tár sa ság
  ke le ti vaj da sá ga i ból nem el szi ge telt je len ség volt, ha nem csu pán

egy a há bo rú utá ni mig rá ci ók so rá ban. Ezért tû nik el ke rül he tet len nek az
össze ve té se az uk rá nok és fe hér oro szok Len gyel or szág ból való ki te le pí té sé -
vel, va la mint el sõ sor ban a né me tek el ûzé sé vel. Az egyes ele mek csak ezu tán
ke rül nek meg fe le lõ meg vi lá gí tás ba, ek kor áll össze a kép, amely ben nin cse -
nek gyõz te sek és le gyõz öt tek, töb bé-ke vés bé ta pasz tal tak, ha nem csu pán
em be rek.

A „lub li ni” Len gyel or szág és a szov jet köz tár sa sá gok át te le pí té si szer zõdé -
sei (1944. szep tem ber) az „eva ku á lás” ki fe je zést hasz nál ták. Rö vid del ezu tán
elõbb a hi va ta los ira tok ban, majd a köz be széd ben is a „re pat ri á lás”, „re pat ri ál -
tak” ki fe je zé se ket al kal maz ták. E két ki fe je zés egyi ke sem fe lel meg az egy ko ri
ke le ti te rü le tek rõl, az úgy ne ve zett Kre sy-bõl szár ma zó la kos ság stá tu szá nak.
Õk – iro ni ku san – „de pat ri ál tak”-nak vagy „ex pat ri ál tak”-nak ne ve zik ma gu -
kat. Vé le mé nyem sze rint leg in kább a „ki te le pí tés”, „át te le pí tés” „kény szer át te -
le pí tés”, va la mint szél sõ sé ges ese tek ben – pél dá ul Vol hí ni á ban vagy Vilniusban 
– egyenesen az „elüldözés” kifejezéseket kellene alkalmaznunk.

Akár mennyi re nem ér tett is egyet a lon do ni emig ráns kor mány a szov jet -
ba rát Len gyel Nem ze ti Fel sza ba dí tó Bi zott ság gal (PKWN) az új ke le ti ha tár vo -
nal kér dé sé ben, ab ban min den kép pen egye zett a vé le mé nyük, hogy a há bo rú
utá ni Len gyel or szág nak ho mo gén nem zet ál lam má kell vál nia. Már pe dig ez
a né pes ség el to ló dá sá hoz kap cso ló dott: egy részt a né me tek kény sze rû ki te le pí -
té sé hez, más részt pe dig a len gye lek – ön kén tes – át te le pü lé sé hez. Az ön kén tes -
ség el vét a „la kos ság köl csö nös eva ku á lá sá ról” a PKWN és a Szov jet Szo ci a lis ta
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san ki emel ték. A szer zõ dé sek a len gyel és a zsi dó né pes ség „ön kén tes át te le pü -
lé sét” elõ fel té te lez ték a Kre sy-bõl (és ter mé sze te sen az uk rá no két és a fe hér -
orosz okét Len gyel or szág ból), de az át te le pü lés kri té ri u ma it nem ha tá roz ták
meg pon to san: az vagy az 1939. szep tem ber 17. elõt ti len gyel ál lam pol gár ság
vagy pe dig a len gyel nem ze ti ség ki nyil vá ní tá sa volt. Fi gye lem be véve az egy ko -
ri Kre sy bo nyo lult et ni kai vi szo nya it, ez szük ség sze rû en ko moly konf lik tu sok
for rá sá vá vált.

A har min cas évek végi becs lé sek sze rint a Má so dik Köz tár sa ság nak az
1944-ben a Szov jet uni ó hoz csa tolt ke le ti te rü le te in kö rül be lül 11.600.000
len gyel ál lam pol gár élt, kö zöt tük több mint 4 mil lió len gyel és több mint
1 mil lió zsi dó. Fel té te lez het jük, hogy az 1944. esz ten dõ má so dik fe lé re a ha -
tár te rü le tek len gyel la kos sá ga a szov jet és né met re presszi ók, a ter ror, a ho lo -
ka uszt és az el hur co lá sok kö vet kez té ben a fe lé re csök ken he tett. Eb ben az
össze füg gés ben meg kell em lí te nem az uk rán na ci o na lis ták ál tal a há bo rú ide -
jén Ke let-Ga lí ci á ban és Vol hí ni á ban vég re haj tott „et ni kai tisz to ga tást”. E „há -
bo rú a há bo rú ban” nyolc van ezer ha lá los ál do za tot kö ve telt, há rom száz ez ren
pe dig a Fõkor mány zó ság te rü le té re menekültek.

Az 1944. szep tem be ri szer zõ dé sek az át te le pü lést 1944. de cem ber 1. és
1945. áp ri lis 1. közé ter vez ték. Az idõ pont nem volt tart ha tó, az egyez mé -
nyek ha tá lyát több ször meg kel lett hosszab bí ta ni. A len gye lek át te le pü lé sé -
nek fõ fá zi sa lé nye gé ben 1946 jú ni u sá ra fe je zõ dött be. Az 1944. szep tem be ri
szer zõ dé sek csak azok ra a len gye lek re vo nat koz tak, akik az adott pil la nat ban
a Szov jet unió nyu ga ti köz tár sa sá ga i ban tar tóz kod tak, azok ra nem, akik
Orosz or szág bel se jé ben él tek. Szer zõ dést az õ re pat ri á lá suk ról (ez eset ben he -
lyes a fo ga lom hasz ná la ta) csak 1946. jú li us 6-án ír tak alá. Ez a szer zõ dés csu -
pán a köz vet le nül 1939. szep tem ber 1. elõtt oda köl tö zött len gyel ál lam pol gá -
rok ra vonatkozott, azokat a lengyeleket nem érintette, akik már régebben is
Oroszországban (például Kazahsztánban) éltek.

Az át te le pü lés elsõ hul lá ma 1944 vé gén és 1945 ele jén vi szony lag sze rény 
mé re tû volt. Ez nem csu pán a szer ve zé si ne héz sé ge ken mú lott, ha nem
a „régi Len gyel or szág” le rom bolt te rü le te i nek cse kély be fo ga dó ké pes ség én
is. Az át te le pí tés 1945 má so dik fe lé ben gyor sult fel, ami kor ezt az úgy ne ve -
zett vissza nyert te rü le te ken be in dult te le pí té si ak ció le he tõ vé tet te, ami azon -
ban a né me tek ki te le pí té sét is fel gyor sí tot ta. 1944-ben még csak Uk raj ná ból
te le pí tet ték ki a len gye le ket (kö rül be lül 117.000 fõt). Az 1945-ös esz ten dõ -
ben Uk raj ná ból már 512.000, Fe hér-Orosz or szág ból 136.000, Lit vá ni á ból
73.000, a Szov jet unió bel sõ te rü le te i rõl pe dig 22.000 em bert te le pí tet tek ki.
Ugyan ez 1946-ban: Uk raj ná ból 158.435, Fe hér- Orosz or szág ból 136.419,
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Lit vá ni á ból 123.443, Szov jet unió bel sõ te rü le te i rõl 221.717 fõ. 1944 és 1946
kö zött hi va ta lo san összességében mintegy másfél millió em ber áttelepítésére
került sor.

Egy kis ki té rõt kell ten nem, hogy meg ma gya ráz zam a „hi va ta lo san” ki fe -
je zést. A len gye lek egy ré sze ugyan is a hi va ta li struk tú rák tud ta és se gít sé ge
nél kül „re pat ri ált”. Az „il le gá lis” vagy „vad” át te le pü lé sek ugyan ak kor né mi -
kép pen kü lön böz tek a ke let-bran den bur gi, al só-szi lé zi ai vagy po me rá ni ai né -
me tek 1945 áp ri li sa és au gusz tu sa kö zött vég be ment „vad el ûzé sé tõl”. Az ef fé -
le mig rá ció a Kre sy-ben in kább a la kos ság, mint sem a hi va ta lok kez de mé nye -
zé sé re tör tént. Ezen a mó don po li ti ka i lag komp ro mit tált sze mé lyek ju tot tak
el a „lub li ni” Len gyel or szág ba (töb bek kö zött a Honi Had se reg tag jai), to váb -
bá Vil ni us kör nyé ki len gye lek, akik nem tud ták ki vár ni a szer zõ dé se ket sza bo -
tá ló lit ván ha tó sá gok „hi va ta los” ki te le pí té si ak ci ó ját. A má sik cso por tot az uk -
rán na ci o na lis ták elõl me ne kü lõ vol hí ni ai len gye lek al kot ták. E cso por tot
mint egy két száz ezer fõs re be csül het jük.

Mind a len gye lek nek, mind pe dig a né me tek nek olyan te rü le te ket kel -
lett el hagy ni uk, ahol már év szá za dok óta él tek, és ame lyek hez erõs emo ci o ná -
lis, tra di ci o ná lis és tör té nel mi szá lak fûz ték õket. Az egy ko ri Ke let-Né met or -
szág ban és az egy ko ri Ke let-Len gyel or szág ban az azon na li me ne kü lé si haj lan -
dó ság mel lett ugyan úgy meg volt a hely ben ma ra dás ra irá nyu ló, nem ke vés bé
erõs aka rat is, amely erõ sebb volt az „új tól” való fé le lem nél. Az ef fé le ma ga tar -
tás össze füg gés ben állt az új ha tá rok tar tós sá gá ra vo nat ko zó ké tellyel, a po li ti -
kai vál to zá sok (pél dá ul újabb vi lág há bo rú), a nem ze ti ko eg zisz ten cia le he tõ -
sé gé nek re mé nyé vel, vé gül a lem ber gi és vil ni u si len gyel ér tel mi ség köreiben 
a Kresy nemzeti jellegének megõrzésével.

A „dön té si fo lya mat ban” – men ni vagy ma rad ni – fon tos sze re pet ját -
szott a len gyel kor mány pro pa gan dá ja, ame lyet a Kre sy len gyel la ko sai kö zött
fej tett ki. El sõ sor ban Fe hér-Orosz or szág és Lit vá nia vi dé ki la kos sá ga szá má -
ra a len gyel ha tó sá gok je len tet ték a jog ál la mi ság és a jö võ be ve tett re mény
 garanciáját. A len gyel hi va tal no kok és küld öt tek te vé keny sé gét az uk rá nok és
a lit vá nok ál lan dó pa na szai kí sér ték. A len gyel kor mány lit vá ni ai fõ -
megbízottját, Sta nis law Ochoc kit ti zen öt évi mun ka tá bor ra ítél ték.

A len gyel in téz mé nyek ér de me it nem sza bad alá be csül nünk. De a nem -
ze ti ér zel mek, a len gyel or szá gi – még ha nem is az õsök föld jén való – élet aka -
rá sa mel lett a ki ván dor lás má sik alap ve tõ té nye zõ je a fé le lem és kény szer volt. 
A kény szer nek szá mos for má ja lé te zett: köz vet len ter ror (pél dá ul Ke let-Ga lí -
ci á ban), le tar tóz ta tá sok, el hur co lás a Szov jet unió bel sõ te rü le te i re, erõ sza kos 
uk rá no sí tás vagy lit vá no sí tás. A dön tés ben se gí tett az a tu dat, hogy még
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min dig jobb a bizonytalan sors elébe menni Nyugatra, mint a biztos sorsot
választani – Keleten.

Az egyes szov jet köz tár sa sá gok ha tó sá gai más képp ke zel ték a vá ro si,
mint a vi dé ki len gyel la kos sá got. Amíg az ön tu da tos vá ro si ak tól gyor san
igye kez tek meg sza ba dul ni, ad dig a vi dé ki la kos ság ki te le pí té sét el húz ták,
gyak ran sza bo tál ták is (fõ ként Lit vá ni á ban és Fe hér-Orosz or szág ban). A pa -
rasz tok vissza tar tá sa gaz da sá gi okok ból volt fon tos. A ha tó sá gok bi zo nyos te -
rü le tek el nép te le ne dé sé tõl, a ter me lés vissza esé sé tõl tar tot tak. A ki uta zá si
igé nyek re giszt rá lá sát gyak ran kor lá toz ták, fõ ként az olyan vi dé ke ken, ame -
lye ken a nem ze ti sé gi kér dés már 1939 elõtt sem volt egy ér tel mû en meg ha tá -
roz ha tó. Lit vá ni á ban pél dá ul 380.000 sze mélyt re giszt rál tak, kö zü lük
171–197 ezer (45,1–51,5%) te le pült ki va ló já ban. Vil ni us ban a szá za lé kos
arány el ér te a nyolc va nat, az egy ko ri Wil nói vaj da ság vi dé ki te rü le te in azon -
ban kö rül be lül 31% ma radt.

A vá ro si la kos ság át te le pü lé sét nem egye dül az a té nye zõ könnyí tet te,
hogy az új ha ta lom elõny ben ré sze sí tet te az el tá vo lí tá su kat. A vá ros la kók job -
ban hoz zá fér tek az in for má ci ók hoz, a re giszt rá ló he lyek hez, a szál lí tó esz kö -
zök höz. Lé nye ge sen mo bi labb cso por tot ké pez tek a pa rasz tok nál, akik nek
a gaz dál ko dás hoz szük sé ges eszközeiket, felszereléseiket stb. is magukkal
kellett vinniük.

A Nem ze ti Ta nács át te le pü lé sek kel fog lal ko zó meg bí zott ja, Sta nis law
Grabs ki 1945 szep tem ber ele ji je len té sé ben azt írta, hogy ha a Kre sy-ben élõ
len gye le ket a len gyel or szá gi uta zás tól va la mi vissza tart ja, ak kor az nem a ha tá -
rok meg vál toz ta tá sá ba ve tett re mény, ha nem sok kal in kább a re pat ri ál tak ra Len gyel or -
szág ban váró bi zony ta lan sors tól való fé le lem, va la mint a vég ze tes szál lí tá si kö rül mé -
nyek. Az „ön kén te sen át te le pü lõ” len gye lek sor sa eb bõl a szem pont ból va ló -
ban nem kü lön bö zött a kény szer rel ki te le pí tett né met eké tõl. Ugyan az az elv
ér vé nye sült: elõbb az em ber, az tán a vo nat. Grabs ki je len té sé ben ez ol vas ha -
tó: „[a re pat ri ál tak] ál ta lá ban 10–15 na pot vár nak a meg ígért vo nat ra, anél kül, 
hogy meleg ételt fõzhetnének, anélkül, hogy bármi is védené õket az esõtõl,
a vihartól és az állandó éjszakai fosztogatásoktól”.

A len gyel or szági út is maga volt a po kol. A szál lí tá si prob lé mák el sõ sor -
ban a ka taszt ro fá lis szer ve zés bõl, a szét rom bolt vas út von alak ból, a há bo rús
pri o ri tá sok ból, va la mint a sima kor rup ci ó ból adód tak. A gyak ran he te kig
tar tó uta zás – fõ ként az õszi és a téli hó na pok ban – szá mos ál do za tot kö ve -
telt, már csak azért is, mert az át te le pí tést 1945–46 szi go rú te lén sem ál lít ot -
ták le. Pél dá ul 1945. no vem ber 19-én a ke let-ga lí ci ai Buc zacz ból út nak in dí -
tot tak egy sze rel vényt 961 em ber rel, kö zöt tük 143 gye rek kel. Az öt ven öt
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va gon ból ti zen négy nek volt te te je. A vo nat há rom hét múl va, de cem ber
10-én ért a 250 ki lo mé ter tá vol ság ra lévõ Rze szow ba. Csu pán a ha tá ron,
a vá ra ko zás so rán négy em ber fa gyott meg. A je len tés be te ge ket, to váb bi ál -
do za to kat nem em lít.

Az 1944. szep tem be ri szer zõ dé sek ér tel mé ben a len gyel át te le pü lõk csa -
lá don ként két ton ná nyi cso ma got vi het tek ma guk kal. Ezt va ló ban nem le het
össze ha son lí ta ni az zal, amit az át la gos ki te le pí tett né met vi he tett ma gá val. Hi -
va ta los ada tok sze rint az át te le pü lõk 1944 és 1948 kö zött 71.213 lo vat,
139.272 szar vas mar hát, 168.960 me zõ gaz da sá gi ter me lõ esz közt vit tek ma -
guk kal Len gyel or szág ba. A va lós hely zet azon ban ke vés bé volt ró zsás. Sok
min den nem az ál lam kö zi egyez mé nyek tõl füg gött, ha nem a he lyi ha tó sá gok
dön té se i tõl, a he lyi vi szo nyok tól és kö rül mé nyek tõl. A lit vá nok min den ház -
tar tá si esz közt (pél dá ul mat ra co kat) bútorként kezeltek, s megtiltották
a kivitelüket. Az új államhatárokon is szigorú vámvizsgálatokat végeztek.

Az át te lep ülõ ket az út so rán fo lya ma to san zak lat ta a Vö rös Had se reg,
gyak ran kö zön sé ges ban di ták tá mad ták meg õket.

Az 1944. szep tem be ri meg ál la po dá sok sze rint a len gyel ki te le pü lõk hát ra -
ha gyott va gyo nát (föld, in gat lan) fel kel lett be csül ni, hogy az új he lyen me zõ -
gaz da sá gi üze mek vagy vá ro si tu laj don ban lévõ in gat la nok for má já ban kom -
pen zál ják õket. Per sze csak az olyan va gyon ról le he tett szó, amely rõl a tu laj do -
nos bi zo nyí ta ni tud ta, hogy az övé, ami ter mé sze te sen nem volt min den
eset ben le het sé ges. A kár ta la ní tás al ap já ul a he lyi ve gyes bi zott sá gok va gyon le -
írá sa szol gált. Ám a ki uta zás gya kor ta ka o ti kus kö rül mé nyek kö zött, si et ve zaj -
lott, vagy ép pen nyo más és ter ror ha tá sa alatt, mint 1945 õszén Tar no pol kör -
nyé kén. A me ne kü lõk föl ér té ke lés nél kül hagy ták hát ra va gyo nu kat, gyak ran
még eva ku á ci ós iga zol vá nyuk sem volt, amellyel iga zol hat ták vol na, hogy át -
te le pü lõk. A fo ga dó országban sem volt kisebb a káosz, a letelepítés elsõ,
„forradalmi” idõszakában alig akadt valaki, aki a jogelveket betartotta volna.

A len gyel ha tó sá gok igye kez tek „ru gal ma san” ke zel ni a prob lé mát, de az
át te le pü lõ, aki nem tud ta iga zol ni ko ráb bi va gyo ni hely ze tét, tu laj do nos ból
gyak ran egy sze rû ha szon él ve zõ vé vált. A tu laj don vi szo nyo kat, fõ ként
a vissza nyert te rü le te ken, rész ben mind a mai na pig nem tisz táz ták. Ma nap -
ság kö rül be lül négy száz ezer egy ko ri át te le pü lõ nek vagy a leszármazottaiknak 
van követelése az állammal szemben.

Az át te le pü lõk mind egyi ke meg ta pasz tal ta az új hely tõl, a tel jes ség gel ide -
gen kör nye zet tõl való fé lel met. Mind a né me tek, mind pe dig a len gye lek szá -
mít hat tak arra, hogy a he lyi la kos ság sze mé ben õk ide gen elem ként, kon ku ren -
ci a ként je len nek majd meg. A le ve lek, ame lye ket a meg szállt  Németországból
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küld tek a „vissza nyert te rü le tek re”, épp úgy az ide gen ség és az el uta sí tott ság ér -
zé se i rõl ta nús kod nak, mint azok, ame lye ket a „lub li ni” Len gyel or szág ból küld -
tek a Kre sy-be. Ugyan ak kor szá mos át te le pü lõ szá má ra a „ki seb bik rossz”-nak
szá mí tott, hogy a „régi Len gyel or szág” te rü le té re köl töz zön a vissza nyert te rü -
le tek he lyett. Kö ze lebb vol tak az el vesz tett ha zá hoz, eset leg ro ko na ik él tek
a kör nyé ken, a kör nye zet is me rõ sebb volt, mint az eg zo ti kus és ide gen Wroc -
law, Sczec zin vagy Je le nia Góra. Ugyan ak kor a ha tó sá gok nak más ter vei vol tak, 
mind ál la mi, mind pe dig re gi o ná lis szin ten. Az ál la mi ha tó sá gok szá má ra el sõ -
ran gú po li ti kai és gaz da sá gi kér dés volt az egy ko ri né met te rü le tek be te le pí té se, 
még ha az ká oszt és vesz te sé ge ket ered mé nye zett is. A „régi Len gyel or szág” te -
rü le tén, ki vált kép pen az új ke le ti ha tá rok men tén nem akar tak bi zony ta lan ele -
me ket le te le pí te ni, akik ter mé sze te sen ne ga tív ér zé sek kel vi sel tet tek a ke le ti
szom szé dok kal szem ben.

A köz pon ti ha tó sá gok po li ti ká ja nagy mér ték ben egy be csen gett a he lyi eli -
tek, fõ ként a kom mu nis ták szán dé ka i val, akik nek sze mé ben a re pat ri ál tak
nem csu pán a po li ti kai nyu gal mat za var ták meg, ha nem bi zo nyos mér ték ben
az ép pen csak lét re ho zott kli ens rend szert is ve szé lyez tet ték. Az át te le pül tek
je len tõs kon ku ren ci át je len tet tek az egy ko ri né met vagy uk rán gaz da sá gok és
in gat la nok sor sát il le tõ en is, ame lyek át vé te lé re a hely bé li la kos ság szá mí tott.
1945 szep tem be ré ben a Var só mel let ti So chac zew bõl az aláb bi je len tés ér ke -
zett: „A he lyi ha tó sá gok el len ség esen vi szo nyul nak a le te le pí tés hez. (...)
Amíg egy re pat ri ált nak nincs hol le te le ped nie, ad dig a hely bé li ek há rom vagy
akár több gaz da ság gal is ren del kez nek.” Egy re nép sze rûb bé vál tak az ef fé le
jel sza vak: Nagy len gyel or szág a nagy len gye le ké, Po me rá nia a po me rá ni a i a ké. 
A fe szült hely zet ben az is elõ for dult, hogy át te lep ülõ ket gyilkoltak meg.

A re pat ri ál tak nagy ré sze az úgy ne ve zett vissza nyert te rü le te ken te le pe -
dett le: Lit vá ni á ból 121.846, Fe hér-Orosz or szág ból 247.936, Nyu gat-Uk raj -
ná ból 612.405 em ber. Az út vo na lak ál ta lá ban a szé les sé gi kö rök men tén hú -
zód tak: Uk raj ná ból Szi lé zi á ba, Lit vá ni á ból és Fe hér-Orosz or szág ból
 Kelet-Poroszországba és Po me rá ni á ba. Pél dá ul a Lit vá ni á ból át te le pült len -
gye lek 26,1%-a a Gdans ki Vaj da ság ban, 25,9%-a Olsztyn ban te le pe dett le,
s csu pán 14,8%-a ke rült Wroc law ba. Ez zel szem ben az Ukrajnából jövõk
37,9%-a Felsõ-Sziléziában, 35,4%-a pedig Alsó-Sziléziában telepedett le.

A fen tebb le írt út vége ál ta lá ban nem je len tet te egy ben a prob lé mák meg -
szûn tét is. Sõt, el len ke zõ leg. Az aláb bi pél da Al só-Szi lé zi á ból való, de épp úgy 
jel lem zõ Po me rá ni á ra, Ke let-Bran den burg ra és Ke let-Po rosz or szág ra is.
Annyit per sze meg kell még je gyez nünk, hogy az ef fé le je len té sek és tu dó sí tá -
sok el sõ sor ban a ne ga tív té nye ket so rol ták fel, ahol nor má lis me der ben
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foly tak a dol gok, ott nem ké szült je len tés. Volt a re pat ri á lás nak olyan te rü le te
is, ahol – az ak ko ri körülményeknek megfelelõen – minden rendben ment
(például a sziléziai Brynow).

Az át te lep ülõ ket ál ta lá ban va la mely vas út ál lo má son, de gyak ran egy sze -
rû en a me zõn tet ték ki. Íme te hát a je len tés az al só-szi lé zi ai Po pi e low ból,
1945 jú li u sá ból: „A re pat ri á lók tá bo rai nyo mo rú sá gos és két ség be ej tõ ké pet
mu tat nak. A ko moly élel mi szer hi ány mel lett be teg sé gek is ti ze de lik a re pat ri -
á ló kat. Ha son ló sors ra jut az élõ jó szág is. Az élel mi szer ma ra dé ko kon, a kö ze -
li trá gya dom bon és az ál la to kon le gyek ez rei röp köd nek, fél el met esen kí sér te -
ti es ké pet nyújt va. Azo kat a csa lá do kat, ame lyek nek si ke rült valamelyik
faluban helyet találniuk, a szovjetek kiteszik a házakból, hogy a németeknek
juttassák.”

Ezu tán kö vet kez tek a le te le pe dés – gyak ran az uta zás ta pasz ta la ta i val me -
ge gye zõ en tra gi kus – gond jai, az – egy ide ig még el tar tó – egy üt té lés a né me -
tek kel, a – vi szony lag rö vid ide ig tar tó – konf lik tu sok a Vö rös Had se reg gel, va -
la mint a hossza dal mas prob lé mák a len gyel ha tó sá gok kal és a kö zép-len gyel -
or szá gi át te le pü lõk kel. Ám vé gül is a ke let-len gyel or szá gi ak szá má ra Vil ni us,
Lem berg, No wog ro dek, Pinsk épp úgy tör té ne lem mé vált, mint a né me tek
szá má ra Bres lau (Wroc law) és Stet tin (Sczec zin). A Bug mögötti „elveszett
Árkádia” kollektív emlékezete viszont már egy másik írás témája.

For dí tot ta: Me sés Pé ter
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