
A két vi lág há bo rú kö zöt ti füg get len lit -
ván ál lam kül po li ti ká ja, ál lít ja egy lit ván
tör té nész, két szó ban fog lal ha tó össze: Vil -
ni us és Klaipėda. Ami annyit je lent, hogy a
lit ván ál lam nak Len gye lor szág hoz, Né me -
tor szág hoz és a Szov jet uni ó hoz fû zõ dõ vi -
szo nya csak is a két vi lág há bo rú kö zöt ti
nem zet kö zi po li ti ka össze füg gé sei kö zött
ért he tõ meg, és ez ér vé nyes a má so dik vi lág -
há bo rú idõ szak ára is. 

Lit vá nia és szom szé dai kap cso la tá nak
el sõ fá zi sa 1923-ig tar tott, ez alatt mind Len -
gyel or szág, mind a szo ci a lis ta Orosz or szág,
mind a Né met Bi ro da lom dön tõ be fo lyás sal
volt a lit ván ál lam lét re jöt té re, majd kül po li -
ti kai cél ki tû zé se i re. A né met had se reg 1915
õszé ig tar tot ta meg száll va a lit ván te rü le tet,
az or szág ka to nai köz igaz ga tás alatt állt.
1917 õszén a meg szál ló had se reg jó vá hagy ta
a lit ván par la ment, a Taryba lét re ho zá sát. 
A Taryba kez det tõl fog va nem a né met an -
nek tá lá si ter vek szol gá lat kész be tel je sí tõ jé -
nek, ha nem a lit ván füg get len ség or gá nu má -
nak te kin tet te ma gát. Már 1917 szep tem be -
ré ben, az el sõ, az ala pí tást meg elõ zõ kon fe -
ren ci án sem volt kér dé ses, hogy a jö võ be li
lit ván ál lam fõ vá ro sa Vil ni us lesz. Szin tén
már ek kor egy ér tel mû volt, hogy a kon fe ren -
cia lit ván részt ve või a Len gye lor szág gal kö -
ten dõ min den ne mû kon fö de rá ci ót el uta sít -
ják, és hogy nem Lit vá nia Len gyel or szág fe -
lé va ló ori en tá ló dá sa pers pek tí vá já ban gon -
dol kod nak. Te hát már ek kor fel sej let tek a
Len gye lor szág gal va ló konf lik tus kör vo na lai. 

A len gyel füg get len sé gi moz ga lom nak
ugyan is két kon cep ci ó ja volt a jö võ be li ál -
lam ra vo nat ko zó an. Míg a federalisták elõtt,
akik hez Józef Piłsudski is tar to zott, az 1772-
es, el sõ fel osz tás elõt ti Len gyel or szág le be -
gett – õk a ré gi lengyel–litván uni ót akar ták
élet re kel te ni, mi köz ben el is mer ték vol na
Fehéroroszország és Uk raj na bi zo nyos mér -
té kû, a len gyel ál la mon be lü li önál ló sá gát –,
ad dig Roman Dmowski és a na ci o na lis ták az
et ni ka i lag ho mo gén ál lam gon do la tát kép vi -
sel ték, mely nek nem ze ti ki sebb sé ge it a len -
gyel ál lam al ko tó nem zet nek asszi mi lál ni
kell. Akár federalisták vol tak, akár na ci o na -

lis ták, Lit vá ni á nak a len gyel ál lam ba va ló
in teg rá ci ó ja mind két cso port szá má ra ma gá -
tól ér te tõ dõ volt. […]

A len gyel és a lit ván po li ti ku sok egy -
mást ki zá ró el kép ze lé sei a szó szo ros ér tel -
mé ben a va ló ság ban is meg üt köz tek, ami kor
a né met csa pa tok vissza hú zó dá sa után a Vö -
rös Had se reg be vo nult Ke let-Kö zép-Eu ró pá -
ba. Az elõ re nyo mu ló bol se vi kok elõl a lit -
ván kor mány Kaunasba me ne kült. A len gye -
lek aján la tát, mi sze rint se gí te nek meg vé de ni
Vil ni ust, a lit vá nok csak ak kor vol tak haj lan -
dó ak el fo gad ni, ha Var só Vil ni ust Lit vá nia
ré sze ként is me ri el. A szov je tek azon igye ke -
ze te, hogy az újon nan lét re jött ál la mok ban
szo ci a lis ta kor má nyo kat ala kít sa nak, Lit vá -
ni á ban sem ma radt el. A Vö rös Had se reg
1919. ja nu ár 5-ei be vo nu lá sa után Vincas
Mickevičius-Kapsukas lit ván kom mu nis ta
ki ki ál tot ta a for ra dal mi mun kás-pa raszt ál la -
mot. Mi vel Lit vá ni á nak si ke rült vé gül né met
se gít ség gel meg vé de nie füg get len sé gét, ez az
eset csak rö vid epi zód ma radt. 1919 áp ri li sá -
ban a Vö rös Had se reg vissza vo nu ló ban volt,
és há rom na pi harc után gyõz tes ala ku la tok
vo nul tak be Vil ni us ba, csak hogy ezek nem
lit ván, ha nem len gyel egy sé gek vol tak. 
A Var só és Kaunas kö zöt ti fe szült ség ek kor
há gott elõ ször te tõ pont já ra, és a Suwałki-
vidéken har cok tör tek ki a len gyel és a lit ván
ka to nák kö zött. Au gusz tus ban a lit vá nok le -
lep lez ték a len gye lek kaunasi kor mány el le -
ni puccs kí sér let ét, ami csak to vább ron tot ta
a két fél vi szo nyát, és meg erõ sí tet te a lit vá -
no kat ab ban, hogy min den komp ro misszu -
mot el uta sít sa nak.

Nem sok kal ez után, 1919. szep tem ber
11-én Csi cse rin szov jet kül ügy mi nisz ter
jegy zé ket nyúj tott át a lit ván kor mány nak,
mely ben a bé ke tár gya lás ok meg kez dé sét ja -
va sol ta, és alap fel té tel ként emel te ki, hogy
Moszk va el is me ri Lit vá nia füg get len sé gét. A
hó na po kig el hú zó dó tár gya lá sok vé gül
1920. jú li us 12-én, a moszk vai bé ke szer zõ -
dés sel zá rul tak, amely ben a for ra dal mi
Orosz or szág el is mer te, hogy Lit vá nia Vil ni -
us-vi dék re tar tott igé nye jo gos. [...] Kaunas
úgy dön tött, részt vesz a tár gya lá so kon, bár
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né mi leg ag gó dott, hogy ma gá ra ha ra gít ja az
An tan tot, és nem utol só sor ban azért, hogy
konf lik tus ba ke rül Len gye lor szág gal. Míg az
ele jén a bol se vi kok nem áll tak ki egy ér tel -
mû en a lit ván te rü le ti kö ve te lé sek mel lett,
ez a szi tu á ció 1920 áp ri li sá ban, a lengyel–
szovjet há bo rú ki tö ré se kor egy csa pás ra
megváltozott,. A szov je tek nek már nem csak
az volt a fon tos, hogy szer zõ dés ré vén biz to -
sít sák a lit ván au to nó mi át, ha nem több ször
is fel me rült egy Len gyel or szág el le ni litván–
szovjet ka to nai szö vet ség ter ve. Más rész rõl
azon ban, amint a ha di sze ren cse meg for dult,
és a Vö rös Had se reg már nyu gat fe lé vo nult,
Kaunas a szer zõ dés gyors fel bon tá sát sür -
get te, még mi e lõtt Vil ni us a szov je tek ke zé -
be ke rül. 

A litván–szovjet bé ke szer zõ dést, amely -
ben a fe lek köl csö nö sen sem le ges sé get ígér -
tek egy más nak, a len gyel ol dal – nem tel je -
sen alap ta la nul – sér tés nek vet te, kü lö nö sen
mi vel a lit ván kor mány egy jegyzékben be is -
mer te a bol se vik ve ze tés elõtt, hogy csa pat -
moz gá so kat haj tott vég re a szer zõ dés ben 
ne ki ígért te rü le ten. Len gyel or szág ne héz
ka to nai hely ze te oda ve ze tett, hogy az An -
tant hoz kel lett se gít sé gért for dul nia, amely
azon ban a ma ga ré szé rõl kö ve tel te, hogy 
a len gye lek ad ják át Vil ni ust és kör nyé két a
lit vá nok nak, a leg fel sõ szö vet sé gi ta nács pe -
dig majd dönt a te rü let ho va tar to zá sá ról. De
a vá ros át adá sa ké sett, és a lit vá nok he lyett
megint a Vö rös Had se reg vo nult be Vil ni us -
ba. A szov je tek csak hosszabb tár gya lá sok
után, 1920. au gusz tus 25-én en ged ték át 
a vá rost Lit vá ni á nak.

Ez alatt azon ban a len gyel had se reg is -
mét fel vo nult, és szep tem ber tõl is mét he ves
har cok tör tek ki a lit ván és a len gyel csa pa -
tok kö zött a Suwałki-vidéken […]. Majd nem
ez zel egy idõ ben Ri gá ban el kez dõd tek a
szovjet–lengyel fegy ver szü ne ti tár gya lá sok.
Len gye lor szág nak az volt lé nye ges, hogy a
jú li u si 12-ei litván–szovjet szer zõ dést sem -
mi képp se is mer jék el; vé gül a fe lek an nál a
kép let nél ma rad tak, hogy a kér dé ses te rü le -
tek ho va tar to zá sa Lit vá nia és Len gyel or szág
bel sõ ügye. A ri gai bé ke kö tés azon ban nem
fe lelt meg a federalisták el vá rá sa i nak. Hogy
leg alább rész ben meg va ló sít sák a federalista
kon cep ci ót, és Lit vá ni át még is szo ro sabb
kap cso lat ra kény sze rít sék Len gye lor szág gal,
Piłsudski ar ra uta sí tot ta Lucjian Żeligowski
tá bor no kot, hogy fog lal ja el a Vil ni us-vi dé -
ket, még pe dig úgy, hogy a ka to nai had mû -
ve let kí vül rõl lá za dás nak tûn jék. Ok tó ber
9-én Żeligowski csa pa tai be vo nul tak Vil ni -
us ba, és en nek a tu laj do nos cse ré nek a ha tá -
sa hosszabb le já ra tú nak bi zo nyult, mint az
ed di gi ek. Bár Len gyel or szág az ak ció mi att,
kü lö nö sen Nagy-Bri tan nia ré szé rõl, dip lo -

má ci ai nyo más alá ke rült, Żeligowski ka to -
nái Vil ni us ban ma rad tak. A vi tás kér dés el -
si mí tá sa vé gül ar ra a szer ve zet re há rult,
ame lyet az el sõ vi lág há bo rú ta pasz ta la tai
nyo mán ala pí tot tak, hogy a vi lág bé két biz -
to sít sa: a Nép szö vet ség re. De a Nép szö vet -
ség ter ve, hogy Vil ni us ban nép sza va zást 
ír ja nak ki, és ezt elõ ké szí ten dõ nép szö vet sé -
gi bi zott sá got küld je nek a hely szín re, meg hi -
ú sult, akár csak az egy ko ri bel ga kül ügy mi -
nisz ter, Hymans kü lön bö zõ ter vei ar ról, hogy
Len gyel or szág és Lit vá nia ké tol da li meg be -
szé lé sek út ján jus son komp ro misszum ra.
Hymans ja vas la tai a Vil ni us-vi dék egy fé le
au to nó mi á já ra vo nat koz tak, mi köz ben Lit vá -
ni á nak erõs ál-federatív ke re tek ben kel lett
vol na kö ze led nie Len gye lor szág hoz. Mind
Var só, mind Vil ni us meg tor pe dóz ta eze ket az
igye ke ze te ket, a Nép szö vet ség pe dig iga zán
si ral mas mó don 1922 ele jén fel ad ta az
ügyet, az zal az in dok lás sal, hogy te vé keny -
sé gét le zárt nak nyil vá nít ja, mi vel a fe lek
nem áll nak egy más sal há bo rú ban. Len gyel -
or szág azon ban ez út tal ke resz tül vit te po li ti -
ká ját: a vil ni u si Szeim lét re ho zá sá ról szó ló
ja nu á ri vá lasz tá sok egy ér tel mû len gyel
több sé get ered mé nyez tek. Ami kor ez a par -
la ment meg hoz ta a dön tést, mi sze rint Vil ni -
us Len gyel or szág el vá laszt ha tat lan ré sze, 
és ezt a var sói Szeim is hely ben hagy ta, a vá -
ros nak a len gyel ál lam ba va ló fel vé te le le zá -
rult. 1923. már ci us 15-én a Nagy kö ve tek Ta -
ná csa el is mer te a len gyel ke le ti ha tárt, ez zel
pe dig len gyel szem pont ból a Vil ni us-kér dés
töb bé nem lé te zett. 

Hymans ter ve i nek há rom szem pont ból
is je len tõ sé ge van, ami az ese mé nyek to váb -
bi le fo lyá sa szem pont já ból szim bo li kus nak
te kint he tõ. Mi vel Kaunas nem egye zett be le
Hymans ter ve i be, a lit vá nok dip lo má ci ai 
tá mo ga tást igé nyel tek Moszk vá tól. 1921.
szep tem ber 15-én Csi cse rin be je len tet te,
hogy kor má nya ki áll a lit ván füg get len ség
mel lett, a Hymans-tervet pe dig a fran ci ák -
nak egy ke let-eu ró pai ál lam tömb lét re ho zá -
sát meg cél zó, szov jet el le nes pró bál ko zá sá -
nak ne vez te. Ugyan ak kor az is lát szott, hogy
a lit ván kor mány kül po li ti kai moz gás te rét 
a köz vé le mény erõ sen le szû kí tet te, leg alább -
is ami Vil ni us kér dé sét il le ti. A Hymans-terv
el fo ga dá sá nak amúgy is cse kély esé lyét a fel -
fo ko zott lit ván na ci o na lis ta han gu lat vég -
képp szét fosz lat ta. 

Amint Hymans a komp ro misszum esé -
lye it vesz ni lát ta, a lit vá nok ér té sé re ad ta,
hogy amennyi ben el fo gad ják el kép ze lé se it,
a Nép szö vet ség elõtt amel lett száll majd sík -
ra, hogy a né me tek ál tal a ver sailles -i bé ke -
szer zõ dés alap ján ki ürí tett, je len leg fran cia
fenn ha tó ság alatt ál ló Memel-vidéket Lit vá -
nia kap ja meg. A lit vá nok va ló ban as pi rál - talló
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tak er re a te rü let re, hi szen a ke let-po rosz or -
szá gi Kis-Lit vá nia egy ré sze volt a tét. Ar ra,
hogy a Memel-vidék, Vil ni us mel lett, Lit vá -
nia ré sze kell hogy le gyen, a lit vá nok úgy 
te kin tet tek, mint ami rõl nem le het le mon -
da ni. Ke let-Po rosz or szág észa ki ré szén év -
szá zad ok óta élt lit ván nyel vû né pes ség. No -
ha a „kislitvánok” val lá suk ban kü lön böz tek
a „nagylitvánoktól”, és nagy mér ték ben be ol -
vad tak a né met ál lam nem zet be, jog gal szá -
mí tot tak õk is a lit ván nép hez. 

Te hát mind a né met, mind a szov jet po -
li ti ka szá má ra az volt fon tos, hogy a litván–
lengyel el len té tet élet ben tart sák. Az a jö võ
kér dé se ma radt, hogy a Lit vá nia mel let ti ak -
tív ki ál lás vo nat ko zik-e a Vil ni us-kér dés re
is, vagy sem. Ami a né met-lit ván kap cso la -
to kat il le ti, a Lit vá ni á hoz fû zõ dõ ér dek a hú -
szas évek ben el ta kar ta a Memel-vidékkel
kap cso la to san fel lé põ el len té te ket. 

Ha a lit ván kül po li ti ka stag ná lá sá ról be -
szé lünk, az nem azt je len ti, hogy nem vol tak
ál lan dó kí sér le tek és más ori en tá ci ót ja vas ló
kez de mé nye zé sek, bár ezek so ha nem ju tot -
tak el a tény le ges al kal ma zá sig. A leg mesz-
szebb ha tó pró bál ko zás 1934-ben és 1935-
ben tör tént. A har min cas évek ben a lit vá nok
kül po li ti kai po zí ci ó ja nem volt ked ve zõ,
mert a két or szág, mely tõl Kaunas tá mo ga -
tást re mélt, nor ma li zál ta Len gye lor szág gal
va ló vi szo nyát. A kol lek tív biz ton ság po li ti -
ká já nak ré sze ként 1932. ja nu ár 26-án a
Szov jet unió meg nem tá ma dá si egyez ményt
írt alá Len gye lor szág gal. Az egye ne sen szen -
zá ci ó ként ha tott, hogy a nem ze ti szo ci a lis ta
Né met or szág 1934. ja nu ár 26-án szin tén egy
ilyen szer zõ dést kö tött. Mind két meg ál la po -
dás ár tott a lit ván po li ti ká nak, amely a Len -
gye lor szág gal szem be ni tá vol ság tar tá sa mi -
att egy re in kább az el szi ge te lõ dés fe lé sod ró -
dott. A nem ze ti szo ci a lis ták né met or szá gi
ha ta lom át vé te le is csak to vább fo koz ta a
Memel-vidéki, amúgy is fe szült hely ze tet.
Az NSDAP kö ve tõi nagy tá mo ga tást él vez -
tek a la kos ság kö ré ben. Ami kor a lit ván kor -
mány 1934 ele jén a párt kép vi se lõ it fegy ve -
res fel ke lés vád já val le tar tóz tat ta, és Kaunas-
ban pert in dí tott el le nük, Né met or szág gaz da -
sá gi em bar gót ren delt el – a két or szág kap cso -
la tai holt pont ra ju tot tak. A Né met Bi ro da lom -
mal va ló fe szült sé gek és an nak a ve szé lye,
hogy Lit vá nia tel je sen el szi ge te lõ dik, ah hoz
ve ze tett, hogy a lit ván po li ti ku sok a Len -
gyelor szág gal va ló ki egye zést la tol gat ták. 
A nemhivatalos meg be szé lé se ken Kaunas
je lez te, hogy ak kor haj lan dó a komp ro -
misszum ra, ha a len gyel fél, amel lett, hogy
a Vil ni us-vi dé ken élõ lit ván ki sebb sé get
jobb el bá nás ban ré sze sí ti, el is me ri, hogy a
Vil ni us kö rü li konf lik tus nincs vég le ge sen
meg old va. Ez, bár egy ér tel mû en el moz du -

lás nak szá mí tott a ko ráb bi haj lít ha tat lan ál -
lás pont hoz ké pest, Var só nak nem volt elég.
A len gye lek csak annyi en ged mény re vol -
tak haj lan dó ak, hogy már nem tar tot ták
szük sé ges nek, hogy Lit vá nia Vil ni us ról hi -
va ta lo san is le mond jon. Ez zel pe dig a tár -
gya lá sok meg is hi ú sul tak, ami azon ban
meg te rem tet te a fel tét ele it a Né met Bi ro da -
lom mal va ló kap cso la tok rész le ges nor ma -
li zá ló dá sá nak, ami a gaz da sá gi em bar gó
fel ol dá sá ban és egy új ke res ke del mi egyez -
mény rõl szó ló tár gya lá sok ban ju tott ki fe je -
zés re. [...]

1927–28-ban mind Var só ban, mind
Kaunasban autoriter re zsi mek ke rül tek ha -
ta lom ra, ami is mét csak fo koz ta a két or szág
kö zöt ti konf lik tust. No ha Moszk va fi gyel -
mez tet te a len gyel fe let, hogy ne kez de mé -
nyez zen sem mit Lit vá nia el len, más fe lõl vi -
szont a lit ván kor mány nak azt ta ná csol ta,
hogy füg gessze fel a Len gye lor szág gal szem -
be ni ha di ál la po tot. A szov je tek e kér dés ben
egyez tet tek Ber lin nel, hi szen Stresemann
né met kül ügy mi nisz ter ugyan ezt az ál lás -
pon tot kép vi sel te. Rég el múl tak már azok 
az idõk, ami kor a Szov jet unió ké szen állt 
a Len gyel or szág el le ni ka to nai szö vet ség re.
A szov jet po li ti ka bi zo nyos mér ték ben két -
ér tel mû ma radt, hi szen Var só elõtt min dig
azt hang sú lyoz ta, hogy Vil ni us kér dé se csak
Len gye lor szág ra és Lit vá ni á ra tar to zik.

Így a lit ván po li ti ka szá má ra, az ál lí tó la -
gos part ne rek két sé ges tá mo ga tá sán kí vül
nem ma radt más hát ra, mint hogy Vil ni us
ügyét meg pró bál ja nem zet kö zi fó ru mok elé
vin ni. A Nép szö vet ség lett az a tes tü let,
amely nek ke re te in be lül a len gyel or szá gi lit -
ván ki sebb ség hely ze té re hi vat koz va a Vil ni -
us-kér dést bo nyo lí tot ták. Ez a le he tõ ség ép -
pen ség gel Var só és Ber lin szá má ra is nyit va
állt, és mind ket tõ be is nyúj tot ta a pa na szát
Genf ben, egy fe lõl a litvánai len gye lek kel,
más fe lõl pe dig a Memel-vidéki né me tek kel
va ló bá nás mód mi att. Az ál lan dó köl csö nös
vá das ko dás azon ban sen ki nek sem hasz -
nált, leg ke vés bé az érin tet tek nek, és így a
gen fi Nem ze tek Pa lo tá ja po li ti kai ál har cok
szín te ré vé vál to zott.

A tár sa da lom rend sze res len gye lek el -
len va ló han go lá sá nak meg volt a ma ga oka.
Az a be fo lyás, amit Len gyel or szág gya ko rolt
Lit vá ni á ra a tör té ne lem so rán, tar tó sí tot ta 
a fé lel met, hogy az eset le ges nyi tás Len gyel -
or szág fe lé Lit vá ni át ugyanolyen be fo lyás -
nak te szi ki. A Len gye lor szág tól va ló el zár -
kó zás, a nem lé te zõ dip lo má ci ai kap cso la tok
és a le zárt ha tá rok olyan lit ván ön tu dat to -
vább fej lõ dé sét szol gál ták, amely ön ma gát 
a len gyel szom széd tól éle sen le vá laszt va ha -
tá roz ta meg. […] Mi nél in kább ki zár ta a kül -
po li ti kai hely zet Vil ni us Lit vá ni á hoz va ló122
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vissza té ré sét, an nál na gyobb je len tõ sé get 
ka pott a bel po li ti kai kom po nens. Ez zel még
in kább meg erõ sí tet te a kül po li ti kai stag ná -
lást és egy szer smind be fo lyá sol ta a Memel-
vidéki po li ti kát is, mi vel a Né met Bi ro da -
lom mal és egy ben Len gye lor szág gal va ló
konf ron tá ció nem volt jár ha tó út. 

A Né met Bi ro da lom nak és a Szov jet uni -
ó nak az az ér de ke, hogy éb ren tart sa a Lit vá -
nia és Len gyel or szág kö zöt ti konf lik tust,
anél kül hogy õk nyíl tan el kö te lez ték vol na
ma gu kat a lit ván fél iránt, fel ve ti a lengyel–
litván kap cso la tok nem zet kö zi je len tõ sé gé -
nek kér dé sét. Ber lin és Moszk va stra té gi á ja
ugyan is nem egy sze rû en a len gyel el le nes
po li ti kán ala pult, ha nem egé szen konk rét
el kép ze lé se ket tar tal ma zott. A lengyel–
litván kap cso la tok hi á nya ugyan is az egész
két vi lág há bo rú kö zöt ti idõ szak ban meg aka -
dá lyoz ta, hogy a bal ti ál la mok a ke let-kö -
zép-eu ró pai francia–lengyel an tant rend -
szer hez kap cso lód ja nak. A je len tõs gaz da sá -
gi elõ nyö kön kí vül ép pen ezért volt lé nye -
ges Var só szá má ra, hogy tár gya lá sok ba kezd -
jen Lit vá ni á val, és a vi szo nyo kat a dip lo má -
ci ai kap cso la tok fel vé te lé vel nor ma li zál ja.
Ha a lit vá nok nál be kö vet ke zik va la mi lyen
vál tás, az meg nyit hat ta vol na a Bal ti ku mot 
a len gyel kül po li ti ka szá má ra, és fel kí nál ta
vol na Ke let-Kö zép-Eu ró pa ál la ma i nak a szo -
ros po li ti kai együtt mû kö dés le he tõ sé gét. De
eb ben sem a Szov jet unió, sem a Né met Bi ro -
da lom nem volt ér de kelt. Az a po li ti ka, ame -
lyik a lit ván po zí ció tá mo ga tá sa ré vén meg -
aka dá lyoz ta ezt a fej lõ dést, mind két re ví zi ós
ha ta lom szá má ra si ke res nek bi zo nyult. Még
ha a len gyel-lit ván el len tét, ame lyet a Vil ni -
u sért fo lyó harc szim bo li zál, 1928-tól el is
tûnt az eu ró pai po li ti ka elõ te ré bõl, utó lag is
je len tõs ha tá sa volt az egész kon ti nens re. De
itt egy má sik as pek tust is meg kell em lí te ni.
A há bo rú utá ni rend ku dar cá nak egyik oka
bi zo nyo san az a há lát lan sze rep volt, ame -
lyet a bé ke biz to sí tá sá nak cél já ból ala pí tott
Nép szö vet ség ját szott. Ez a har min cas évek -
ben, a Man dzsú ria el le ni ja pán ag resszi ó ra
adott gyá mol ta lan re ak ci ó ja al kal má val vált
tel je sen egy ér tel mû vé. A Nép szö vet ség te -
he tet len sé ge, hogy a litván–lengyel konf lik -
tust tom pít sa, már a hú szas évek ele jén ár -
tott a szer ve zet presz tí zsé nek […]. 

A kül po li ti kai stag ná lás sza ka szá nak hát -
te ré ben a lit ván po li ti ka alap ve tõ ön el lent -
mon dá sa állt: a Memel-vidéken a sta tus quo
kép vi se lõ je ként fel lép ni, míg Vil ni us ban re -

vi zi o nis ta po li ti kát foly tat ni. Ezt a nagy el -
len té tet nem le he tett fel ol da ni, ez ké pez te a
lit ván kül po li ti ka nagy kér dé sét, amely re
nem le he tett vá laszt ta lál ni, és ta lán nem is
tu dott vol na rá vá la szol ni sen ki. 1938 már ci -
u sá ban kez dõ dött az utol só sza kasz, amely -
ben Lit vá nia szom szé dai ál do za tá vá lett. […]

A füg get len lit ván ál lam fel szá mo lá sá -
val és a Szov jet uni ó ba va ló be ta go zó dá sá val
el kez dõ dött a Lit ván Szov jet Szo ci a lis ta
Köz tár sa ság 50 évig tar tó idõ sza ka. Ezen
nem vál toz ta tott a nem ze ti szo ci a lis ta ok ku -
pá ció há rom éve sem. Sztá lin már 1941 de -
cem be ré ben Anthony Eden brit kül ügy mi -
nisz ter rel foly ta tott el sõ meg be szé lé se in
nem ha gyott két sé get afe lõl, hogy az ál ta la
és Hit ler ál tal egyez te tett ha tár vo nal mó do -
sí tá sa el kép zel he tet len úgy, hogy az a Szov -
jet unió ká rá ra tör tén jen. Mi vel 1943-ban, 
a szö vet sé ges ha tal mak el sõ kon fe ren ci á ján,
Te he rán ban el fo gad ták Len gyel or szág nyu -
gat ra to lá sát, sem a bal ti ál la mok, sem a Vil -
ni us-kér dés jö võ je nem ját szott sze re pet 
a há bo rú utá ni Eu ró pá ról szó ló tár gya lá so -
kon. Csak a lon do ni len gyel emig ráns kor -
mány pró bál ko zott hasz ta la nul az zal, hogy
meg tart sa a ré gi ke le ti ál lam ha tárt, ami ter -
mé sze te sen a Vil ni us-vi dék ho va tar to zá sát
is fel ve tet te. No ha a Memel-vidék nem tar -
to zott a Szov jet uni ó hoz 1941. jú ni us 22-én,
a Lit ván SZSZK-hoz va ló tar to zá sa nem volt
két sé ges, mi vel Sztá lin a Szov jet uni ó nak
kö ve tel te Ke let-Po rosz or szág észa ki ré szét.

Az 1940-tõl 1954-ig tar tó idõ szak két -
ség te le nül a hu sza dik szá za di lit ván tör té -
ne lem leg sö té tebb fe je ze te. Mind a szov jet,
mind a né met meg szál lás em ber éle tek tí zez -
re it kö ve tel te. Az 1954-ig tar tó, a szov jet
meg szál lás el le ni par ti zán harc ok a lit ván
nép sza bad ság aka ra tá ról ta nús kod tak, de
iga zi esély az er dei test vé rek szá má ra nem
ada tott meg a bru tá lis és em ber te len har cok
egyet len idõ sza ká ban sem. 

A mai Lit vá nia szá má ra nem lé te zik 
töb bé Vil ni us- vagy Memel-kérdés. Mind két
te rü let a lit ván köz tár sa ság el vi tat ha tat lan ré -
sze. Csak a ki lenc ve nes évek ele jén va ló sult
meg az 1918–19-beli po li ti ku sok ál ma: a füg -
get len, de mok ra ti kus Lit vá nia, amely nek fõ vá -
ro sa Vil ni us, bal ti-ten ge ri ki kö tõ je Klaipėda.
De nagy volt az ár, ame lyet az or szág nak és 
la kó i nak ezért a cé lért fi zet ni ük kel lett.

Joachim Tauber
(Mol nár Pé ter for dí tá sa)
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Paul Gerhard Aring úgy ír ja le a bal ti ál la -
mok és ezen be lül a bal ti ku mi zsi dók hely ze tét
mint a je len le gi EU- és NA TO-cent ri kus nyu -
ga ti nyil vá nos ság, il let ve köz be széd pe ri fé ri á -
ján ten gõ dõ mel lék té mát, eu ró pai pe rem te rü -
le tet. És ha ép pen nem a kö zöny, ak kor hát ott
van a sok fé le ér zé keny ség és gát lás, za var és 
ir ri tá ció, a Hayden White-i „tör té ne lem ter he”,
ami kor ugyan is „már nem ma gá tól ér te tõ dõ,
hogy a múlt el fo gu lat lan vizs gá la ta – »önma-
gáért«, ahogy mon da ni szok ták – em be ri mi -
vol tun kat il le tõ en akár ne me sí tõ, akár meg vi lá -
gí tó ere jû vol na”. Paul Aring ka pás ból idéz is 
a tör té ne lem re „ér zé ke nyek tõl”: „A tör té ne lem
szá munk ra, lit vá nok szá má ra nem más, mint 
a sztá li ni szov jet de por tá lá sok em lé ke ze te!”;
„Ugyan mi kü lönb ség van a szov jet ge no cí di -
um és a fa sisz ta holokauszt kö zött?” (!); „Mi az
új lit ván iden ti tást ke res sük – mi ért za var tok
min ket eb ben?”, stb.

Az itt elõ a dott tör té net egyet len kis vá ros -
hoz, Žagaréhez kö tõ dik. Ez a vá ros ka a lett–
litván ha tá ron fek szik, ne vét „a tu dó sok és 
az írás tu dók vá ro sa ként”, a 19. szá za di zsi dó
haszkala („fel vi lá go so dás”) cent ru ma ként
gyak ran em le ge tik a zsi dó tör té ne lem mel kap -
cso la tos szak iro da lom ban.

Haj da nán Žagarében két zsi dó kö zös ség élt
egy más mel lett, egy a haszkala szel le mé ben és
egy or to dox zsi dó; ezek ro mos ál la po tú te me tõi
ma is egy más mel lett van nak. A kis vá ros
egyet len zsi dó la ko sa a múlt szá zad ki lenc ve -
nes éve i nek vé gén az ak kor het ven öt éves
Ejzikas Men dels sohn volt.

Itt szü le tett töb bek kö zött Israel Lipkin
Salanter (1810–1883) rab bi, an nak a zsi dó mu-
szár moz ga lom nak a kez de mé nye zõ je, amely –
né mi leg a po rosz pi e tiz mus min tá já ra – a
haszkala, az or to do xia és a haszidizmus mel lett
a zsi dó ság nak „a Tó rá ból va ló” meg úju lá sát hir -
det te; a fi lo zó fus Senior Sachs (1816–1892), 
a kö zép ko ri zsi dó iro da lom ki vá ló szak ér tõ je;
Raphael Nathan Rabinowitz (1835–1888) ne -
ves fi lo ló gus, aki a ba bi lo ni Tal mud egy 14.
szá za di kéz ira ta kap csán nem ke ve sebb, mint
ti zen öt kö tet ben je len tet te meg a té má val kap -
cso la tos ku ta tá sa it; va la mint Ossip Emiljewitsch
Mandelstam (1891–1938), a har min cas évek
sztá li niz mu sá nak ret tent he tet len sza ti ri kus bí -
rá ló ja is, aki a Gulagon, tö meg sír ban vé gez te.

Žagaré fõ ut cá ján ma is áll az eme le tes ház,
amely nek haj da ni la kói, egy jó mó dú zsi dó csa -
lád tag jai kö zül egyet len sze mély ma radt élet -
ben, aki ma már nem itt él. A ház el sõ eme le ti
la kó ja je len leg egy idõs lit ván hölgy. Õ ti zen öt
éves ko rá ban, 1941-ben volt ta nú ja a kö vet ke -

zõk nek – avagy a „20. szá zad iga zi ar cá nak”
(Paul Johnson) – el lent mon dás ok kal, kol lek tív
men te ge tõ zés sel és ön iga zo lás sal te li val lo má -
sa, sze mé lyes „em lé ke zet po li ti ká ja” alap ján:
„A zsi dók nem lak hat tak töb bé ve lünk egy ut -
cá ban. Egyik nap ról a má sik ra a get tó ba kel lett
men je nek. A zsi dó ne gyed kö ré egy ket tõ re fal
épült. Volt raj ta egy ka pu, azt szi go rú an õriz -
ték. Mi u tán a né met ka to nák el fog lal ták
Žagarét, nem ma rad tak so ká ig, s to vább is vo -
nul tak. Két né met tiszt ma radt csak hát ra, õk
ket ten pa ran csol tak, min den ki en ge del mes ke -
dett. Ami az tán a zsi dók kal tör tént, azt mind
ki zá ró lag lit ván fér fi ak csi nál ták, fa sisz ták s a
né me tek se gí tõi. A zsi dók nak nem sza ba dott
töb bé ad ni-ven ni, kü lö nö sen nem élel mi szert.
A fi a ta lab ba kat ab ba a ház ba vit ték a pi ac mel -
lett, ott az tán meg ver ték, meg gyil kol ták õket.
Köz tünk, lit vá nok s a zsi dók közt min dig jó
volt a vi szony Žagarében. El jár tunk egy más -
hoz, se gí tet tünk egy más nak. De ami kor a né -
me tek be jöt tek, mind na gyon meg ijed tünk.
Kü lö nö sen az olyan lit ván fér fi ak tól fél tünk,
akik nek va la mi lyen ba juk volt a zsi dók kal. Per -
sze ná lunk is volt irigy ség egyes zsi dók iránt,
akik te he tõ seb bek vol tak, mint mi. Haj da nán
Žagarében sok gaz dag zsi dó élt, s még több
sze gény lit ván. Mi u tán egy szer a get tó meg -
volt, 1943-ig nem sok min den tör tént a zsi dók
el len. Ha nem 1943 ok tó be ré ben ki te rel ték õket
a fõ tér re. Az egyik er ké lyen egy né met tiszt állt,
és be szé det in té zett a zsi dók hoz. Meg ígér te 
ne kik, hogy jó kö rül mé nyek kö zött fog nak dol -
goz ni. Ott vol tam én is, hal lot tam. Kö rös-kö rül
lit ván fér fi ak áll tak gép pus kák kal. Ahogy a né -
met tiszt be fe jez te a be szé dét, a lit vá nok egy -
szer csak a tö meg kö zé lõt tek. So kan men ten
meg hal tak, mi pe dig, akik néz tük, fél tünk, s el -
sza lad tunk. Lát tam, hogy azok a zsi dók, akik
élet ben ma rad tak, fel kel lett so ra koz za nak, s le
kel lett vet kez ze nek. Egyes lit vá nok ak kor el ha -
lad tak elõt tük, s ru há kat meg egye be ket vá lo -
gat tak ma guk nak. Az élet ben ma radt zsi dók ki
kel lett ma sí roz za nak a vá ros ból. Aki szök ni
pró bált, azt le lõt ték. Az tán te her au tók jöt tek,
hogy a vá ros mel let ti kas tély park ba szál lít sák 
a meg ma radt zsi dó kat. Ott már meg vol tak ás -
va a nagy göd rök. Azok elé kel lett áll ja nak. És
ak kor le lõt ték õket, a göd rök be zu han tak,
egye sek csak lõtt seb bel, de be le zu han tak õk
is, és be te met ték õket. Így halt meg min den
zsi dó Žagarébõl s a Žagaré kö rü li fal vak ból.”
(Paul Gerhard Aring: „Erinnern – nicht ver-
gessen!” Juden im Bal ti kum. Annaberger
Annalen 1997. 5. 108–116.)

Ri gán Ló ránd

HAJ DA NÁN ŽAGARÉBEN


