
KAPRONCZAY KÁROLY

A lengyel történések a huszadik században 
Lengyelország a Szovjetunió és Németország „életterében” 1914–1945

A lengyel történelem izgalmas és sorsdöntQ szakasza az elsQ világháború kezdetétQl az 
1950-es évek kezdetéig terjedQ idQszak, lényegében az elsQ nagy világégéstQl a második 
világháborút lezáró évekig tartott. Az elsQ világháború elQtt már világossá vált, hogy 
a három részre szakított lengyel területeknek valamilyen önálló állami formában kell 
egyesülni. A kérdés csak az volt, hogy az egykori lengyel államot egymás közt felosztó 
három szomszédos hatalom – Német- és Oroszország, valamint a Habsburg Monarchia – 
közül melyik lesz olyan erQs, hogy a maga jogara alatt egyesítsen mindent, illetve milyen 
kompromisszummal történik az új állam kialakítása. Az elsQ világháború keleti frontja a 
lengyelek lakta vidékeken zajlott, a hadiszerencsétQl függQen hol a német, hol az orosz 
vagy az osztrák elképzelések kerültek elQtérbe, ezeknek próbálták megnyerni a hazai és a 
külföldi lengyel politikai formációkat. Arra senki sem figyelt, hogy mindhárom hatalom 
hadseregében – nem csekély létszámban – lengyelek is harcoltak, sQt az elsQ világháború 
utolsó évében már a nyugati fronton is megjelent egy – a belga, francia és angol terüle-
teken élQ lengyel emigrációból és hadifoglyokból toborzott – lengyel hadsereg, melynek 
parancsnoka Haller tábornok lett. Az önállóság eszméjét a párizsi lengyel Nemzeti Tanács 
és a hazai földön m_ködQ, Józef Piłsudski tábornok vezette politikai és katonai erQ ápol-
ta, akik 1918. november 11-én – a központi hatalmak teljes veresége után – bevonultak 
Varsóba és újjászervezték a lengyel államot. Az elsQ világháborút lezáró Párizs környéki 
békeszerzQdések garantálták az új Lengyel Köztársaság függetlenségét, határait, bár a 
keleti határt az ún. Curzon-vonal mentén állapították meg, de ez csak fikció maradt, hi-
szen ezért kemény harcokat kellett vívni Szovjet-Oroszországgal, feszültség maradt az 
ekkor önállóvá vált baltikumi országokkal, fQleg Litvániával is. Az országot gazdaságilag 
és politikailag is egyesíteni kellett, de a nyugat felé törekvQ Szovjet-Oroszország és az 
1920-as évek közepétQl egyre erQsödQ Németország árnyékában. Lengyelországra a pia-
cot keresQ német gazdaság és az állandó ideológiai nyomást képviselQ bolsevik hatalom 
fenyegetése vetült árnyékként. A lengyel–német viszonyt bonyolította, hogy – nemcsak 
Lengyelország esetében – a világháborút lezáró békeszerzQdés az államhatárok meg-
határozásánál az esetek többségében a rossz döntések sorozatának lenyomata. Ezeket a 
hibákat ugyan államközi szerzQdésekkel lehetett – ideig-óráig – „kiegyenlíteni”, de vég-
leges megoldást nem lehetett teremteni. A német–lengyel feszültségek Hitler hatalomra 
kerülése után csak élezQdtek, s végül 1939. szeptember elsején kirobbantották a második 
világháborút.

Az 1930-as évek második felében erQteljesen kirajzolódott a hitleri Németország ter-
jeszkedQ és katonai erQre támaszkodó külpolitikája, amely nemcsak a párizsi békeszer-
zQdések revízióját vette célba, hanem elQbb visszavette az elvesztett német területeket 
nyugaton, majd keleti irányban felszámolta Ausztriát, Csehszlovákiát, 1939 tavaszától 
pedig Lengyelország ellen fordult. A két ellentétesnek t_nQ, de sok vonásban nagyon is 
hasonlító ideológia, a nemzeti szocializmus és a bolsevizmus, hamarosan – igaz, csak be-
határolt idQre – egymásra talált, aminek nem csupán egy békeszerzQdés (1939. augusztus 
23.) lett a kifejezQje, de a két ideológiát képviselQ hatalom néhány hét alatt egymás között 
felosztotta Lengyelországot. Igaz, másfél év múlva már egymás ellen fordultak, ennek 
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következtében a pusztító háború több milliós emberáldozat árán felszámolta a fasiszta 
Német Birodalmat, s közben – csakúgy mint az elsQ világháború idején – rommá vált 
Lengyelország. Ezen idQszakban nemcsak a német hadsereg kegyetlenkedett a lengyelek-
kel szemben, a szovjetek sem voltak különbek náluk. Ez nemcsak a lengyel polgári lakos-
ság Szibériába történt kitelepítésében, a módszeres megtorlásokban, de a lengyel nemzeti 
ellenállás – ez a németek ellen is irányult – kegyetlen vérbefojtásában is megnyilvánult. 
A szovjethatalomnak a lengyelek ellen történQ brutális fellépésének „csúcsa” a katyMi tö-
meggyilkosság, amikor 1940. április elsQ napjaiban – ma még pontosan meghatározatlan 
létszámú – feltehetQen húszezer lengyel tisztet végeztek ki és földeltek el a KatyM melletti 
erdQben. Többségük tartalékos tiszt volt, így a lengyel értelmiség talán legértékesebb ifjú 
és középkorú szakember gárdáját semmisítették meg. Erre a tisztikarra épült volna fel a 
szövetségesek keleti frontjain harcoló lengyel hadsereg, akiknek holléte 1941/1942-ben 
az ideiglenes lengyel kormány és Moszkva lassan haladó tárgyalásainak egyik központi 
témája lett. Amikor 1943 januárjában a szovjet területeket megszálló német katonaság 
véletlenül megtalálta a tömegsírokat, valódi világbotrány keletkezett. Moszkva tagadott, 
Berlin látványosan – nemzetközi orvosi bizottság jelenlétében feltárta a sírok egy részét 
– bizonyított. A szovjet–lengyel kapcsolatok mélypontra kerültek. (Néhány hónap múlva, 
amikor e térség ismét szovjet katonai ellenQrzés alá került, Moszkva újabb feltárást ren-
delve el, a németeket vádolta meg a tömeggyilkossággal.)

Az biztos, hogy KatyM kérdése az 1990-es évek legelejéig „tabutéma” lett a szov-
jet–lengyel viszonyban, és a Szovjetunió és a szocialista államok kapcsolataiban az ún. 
„német verzió” maradt életben, annak ellenére, hogy az 1980-as évek elejétQl lengyel 
földön egyre több „katyMi keresztet” állítottak a lengyel templomokban, s a hQsi halottak 
emléktábláira is felvésték a feltehetQen itt kivégzettek neveit. E szörny_ tömeggyilkos-
ságról nyugaton már az 1950-es évektQl emlékiratok, történeti feldolgozások sora látott 
nyomdai napvilágot, ezek lengyel területen illegálisan az 1970-es, nyíltan az 1980-as 
évektQl jelentek meg.

1944 nyarától a szovjet hadsereg fokozatosan elfoglalta Lengyelország területét, 1945 
után „felépítette” a szocialista lengyel államot. Az új hatalom – mint nálunk – kegyetlenül 
fellépet a lengyel nemzeti öntudatra épült polgári irányzatokkal szemben, üldözött min-
dent, ami ellentmondott a kommunista ideológiával. Németh István kit_nQ könyve a két 
világháború közti nagy korszakot öleli fel: a könyv elsQ fele történeti leírás, a második 
része dokumentumgy_jtemény. Ez utóbbi annál fontosabb, hiszen teljes terjedelemben 
közöl nemzetközi szerzQdéseket, német forrásból vett dokumentumokat, amelyekbQl 
leginkább csak idéztek vagy tartalmi kivonatot közöltek. A dokumentumok között szere-
pelnek a korabeli sajtóban megjelent közlemények, politikai értékelések. Ez a dokumen-
tumsorozat az elsQ világháború elsQ éveiben kiadott bécsi, berlini és moszkvai, a lengyel 
államiság helyreállítására vonatkozó hivatalos állásfoglalásokkal, külpolitikai terveze-
tekkel kezdQdik, de itt szerepelnek az elsQ világháborút lezáró szerzQdések, nemzetközi 
egyezmények stb. A kötetet biográfiai mutató és gazdag irodalomjegyzék zárja.

A könyv több feladatot teljesít: kiváló oktatási segédlet és tartalmas olvasmány e téma-
körben még járatlan olvasók számára.

(Németh István: KatyM, 1940. Lengyelország a Szovjetunió és Németország „életteré-
ben” (1914–1945). Összegzés és dokumentumok. L’Harmattan, Uránia IsmeretterjesztQ 
Alapítvány, Budapest, 2013, 338 p.)


