
baltisztika az a tu do mány, ame lyik a
bal ti kul tú rák kal fog lal ko zik. De mi
az, hogy bal ti? A „bal ti” szó nak több
je len té se van: föld raj zi ér te lem ben a

Bal ti-ten ger part ján la kót, bal ti ku mit je lent, po li -
ti kai ér te lem ben a há rom bal ti ál lam: Észt or szág,
Lett or szág és Lit vá nia pol gá rát, nyel vi-nyel vé sze -
ti (fi lo ló gi ai) ér te lem ben csak az in do eu ró pai
nyel vet be szé lõ let te ket és lit vá no kat, va la mint
több ki halt-asszi mi lá ló dott nyelv-nyelv já rás egy -
ko ri be szé lõ jét (ame lyek kö zül a né hány írá sos
em lék kel is ren del ke zõ s csak a 17–18. szá zad ban
ki halt po rosz a leg je len tõ sebb, míg a töb bi: a jatv-
ing, a kurs, a sel, a zemgal ún. toponomasztikai
nyelv, va gyis csu pán hely- és sze mély ne vek ben
ma radt fenn).

Sem mi meg le põ nincs ab ban, hogy egy ilyen,
vi szony lag cse kély lét szá mú tár sa ság gal ke vés em -
ber nek jut eszé be fog lal koz ni, s akik ilyes mi re ad -
ják a fe jü ket, azok a leg több ször bo ga ras kü lön cök.
Én nem érez tem ma gam an nak. A kez det kez de -
tén, több mint öt ven év vel ez elõtt a tu do má nyos
ér dek lõ dés ve zé relt: az 1910–20-as évek avant gárd
köl té sze tét ta nul má nyoz va, a ma gyar és a szláv
iro dal mak né mi ne mû is me re té ben az az öt le tem
tá madt, hogy a bal ti iro dal mak ban is kell va la mi
ha son ló nak len nie. (Va la hogy úgy, ahogy Men gye -
le jev a ma ga pe ri o di kus rend sze ré ben a meg lé võk
alap ján ak kor még is me ret len ele mek lé tét kö vet -
kez tet te ki.) Le ve let ír tam a Lett és a Lit ván Tu do -
má nyos Aka dé mia Iro da lom tu do má nyi In té ze te
igaz ga tó i nak, amely ben köny ve ket kér tem. Kap -
tam is, e köny vek bõl meg ta nul gat tam let tül és lit -
vá nul, s el kezd tem ol vas ni. 2014/4

A dol go zat cí mé ben
sze rep lõ cso dál ko zó
kér dés re min den eset re
az el sõ lel ke se dés 
fel ki ál tá sa után a 
nyu godt mun kál ko dás 
a vég sõ vá lasz.
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A kis iro dal mak tör té né sze szük ség kép pen vá lik min de nes sé. Én is kény te len
vol tam a bal ti kul tú ra újabb és újabb te rü le te i be és kor sza ka i ba be le ár ta ni ma gam, s
így, las san ként be le ke ve red ve min den fé lé be, egy szer csak a baltisztika me ze jén ta -
lál tam ma gam, azon a tu do mány te rü le ten, amely nek elõt tem so ha nem volt ha zánk -
ban mû ve lõ je. A ma gyar baltisztika meg ala pí tó ja – ez gyö nyö rû en hang zik, ám az if -
jon ti lel ke se dés lan gyo so dá sá val ko rán fel tá madt a gya nú is ben nem: ta lán nem vé -
let len, hogy annyi sok okos em ber mind ez idá ig nem érez te szük sé gét an nak, hogy
er re ad ja a fe jét, s hogy van-e sok ér tel me olyas mit köz ve tí te ni, ami csu pán né hány
em bert ér de kel. De az tán csi nál tam to vább, ami ben sze re pet ját szott az a sok sze re -
tet és meg be csü lés, ami vel a let tek, de fõ ként a lit vá nok en gem is – mint min den kit,
aki kul tú rá ju kért a leg cse ké lyeb bet is te szi – el árasz tot tak, meg az is, hogy mint a rit -
kán já ró busz ra vá ró utas, saj nál tam ott hagy ni azt, ami be már annyi idõt és ener gi át
fek tet tem, meg az, hogy az 1985-ben ki adott Ke vés szó val lit vá nul ab szurd cí mû
nyelv könyv se gít sé gé vel si ke rült elég sok em bert rossz út ra csá bí ta nom (vagy jó út -
ra té rí te nem); elég az hoz zá, hogy leg alább egy idõ re min dig meg gyõz tem ma gam:
nem hü lye ba lek, ha nem a né pek ba rát sá gá nak szor gos ro bo to sa va gyok. 

1986 ele jén tá madt az az öt le tem, hogy szin te le xi kon cím szó-sze rû rö vid ség gel ír -
jak va la mi fé le össze fog la lást a fi lo ló gi ai ér te lem ben vett bal ti nyel vek rõl, ami ta lán
egye te mi jegy zet ként is hasz nál ha tó len ne. Nagy ne he zen össze is ütöt tem vagy száz
gé pelt ol dalt. Írás köz ben azon ban rá kel lett jön nöm, hogy le he tet len nyelv le írást ad -
ni a nyel vet be szé lõk tör té nel mé nek leg alább fe lü le tes is mer te té se nél kül, fõ ként ez
eset ben, hisz itt olyan, rész ben ki halt nyel vek rõl-nyelv já rás ok ról van szó, ame lyek
egyi ké nek-má si ká nak még a ne vét sem ír ta le so ha sen ki ma gya rul. Ek kor ha tá roz -
tam el, hogy meg pró bá lom az ele jé tõl el mon da ni a bal ti ak tör té ne tét, négy egy más -
ra épü lõ rész ben. Az el sõ tár gya len ne a leg õsibb em lék, a bal ti nyel vek és a nyel vek
kap csán a tör té ne lem elõt ti tör té ne lem, az õs tör té net; a má so di ké a tör té nel mi idõk
(a 9. szá zad tól már gyér írá sos em lé kek ben is meg örö kí tett) tör té nel me; a har ma di ké
a nyelv nél fi a ta labb tu dat for mák, az írás be li ség elõt ti szel le mi kul tú ra (mi to ló gia,
folk lór); s a ne gye di ké a 16–17. szá zad tól lé te zõ lett és lit ván iro da lom össze ha son -
lí tá sa. Az õs köd tõl nap ja in kig – ez volt a nagy ra lá tó vál lal ko zás lé nye ge. Az el sõ há -
rom rész úgy-ahogy el is ké szült (Be ve ze tés a baltisztikába cí mû 1997-ben meg je lent
köny vem ben, amely an go lul két év vel ké sõbb Foreword to the Past cí men lá tott nap -
vi lá got), míg a ne gye dik rõl le mond tam, mert köz ben szi lárd meg gyõ zõ dé sem mé vált,
hogy tel jes iro dal mak össze ha son lí tá sa le he tet len, s a két bal ti iro da lom nak sincs
sok kal több kö ze egy más hoz, mint akár me lyik szom szé dos és ha son ló tör té nel mi kö -
rül mé nyek kö zött fej lõ dött iro da lom nak, mond juk a lit ván nak és a fe hér orosz nak
vagy a lett nek és az észt nek.

Mi moz gat ta mun ká mat? Pró bá lom in dí té ka it, in dí té ka i mat meg fo gal maz ni. Túl
a min den tu do má nyos mun ka hát te ré ben meg hú zó dó hiú is me ret vá gyon, em be ri kí -
ván csi sá gon, egy idõ után lett itt va la mi szo kat lan, va la mi több let, amely el len sú -
lyoz ta mind má ig tar tó ké te lye i met. Az az öröm, ami ab ból adó dott, hogy egy egész
kul tú rát vé lek ab ban a lét és nem lét, va ló sá gos ság és ki ta lált ság kö zöt ti ál la pot ban,
ab ban a köz tes hely zet ben fel fe dez ni, ami elõ ször ön tu dat la nul, majd – nyil ván a
bal ti ak im már több év ti ze des ha tá sá ra is – ké sõbb egy re tu da to sab ban szá mom ra is
ki tün te tett hely zet té és ér ték ké vált. Néz zük meg egy ki csit kö ze lebb rõl, mit je lent ez
a fe le más ket tõs ség a nyelv, a mí to szok, a tör té ne lem és az iro da lom ese té ben.

A bal ti nyel vek 

A bal ti nyel vek az in do eu ró pai nyelv csa lád hoz tar toz nak, ami azt je len ti, hogy a
bal ti ak õsei va la mi kor – a becs lé sek az i. e. 4000-tõl 2000-ig ter jed nek – azt az in do -4
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eu ró pai õs nyel vet be szél ték, amely nek meg lé té rõl, ide jé rõl, tar ta má ról, el ter je dé si
he lyé rõl az egy más nak leg el lent mon dóbb el mé le tek ala kul tak ki, s ame lyet nem rég
va la ki ta lá ló an tu do má nyos fan tom nak ne ve zett. Nem ke vés bé köd kép sze rû a kö vet -
ke zõ lép csõ fok: az in do eu ró pai õs nyelv ágak ra sza kad ván, volt-e olyan idõ szak –
egye sek sze rint i. e. 2500, má sok sze rint csu pán i. sz. 600 kö rül –, mi kor a nyel vi leg
egy más hoz két ség te le nül leg kö ze lebb ál ló szláv és bal ti tör zsek együtt él tek, s kö zös
nyel ven, bal ti-szlá vul be szél tek? De utá na is, egy ál ta lán: hány bal ti nyel vet kell szá -
mon tar ta nunk?

A ma is élõ let ten és lit vá non kí vül írá sos em lék csak a 18. szá zad ele jén ki halt
po rosz nyel ven ma radt fenn. A töb bi re, a – hol a lit ván, hol a po rosz nyelv já rá sá nak,
hol kü lön nyugatbalti nyelv nek tar tott – jatvingra, a kursra (mely rõl csak V. Kiparsky
1939-ben meg je lent vas tag mo nog rá fi á ja bi zo nyí tot ta be vég le ge sen, hogy nem a
finn ugor lív hez áll kö zel), a zemgalra és a selre csu pán ide gen nyel vû kró ni kák el -
szórt em lí té se i bõl és fõ ként a „sza bá lyos” let tõl és lit ván tól el té rõ föld raj zi ne vek bõl,
vízinevekbõl kö vet kez tet he tünk.

De a biz to san kü lön nyelv nek tart ha tó po rosz, lett és lit ván on to ló gi ai stá tu sa is
így-úgy lu ka csos.

A po rosz írá sos em lé kek (egy két so ros tré fás di ák rig mus, két kéz ira tos
német–porosz szó sze det és há rom 16. szá za di nyom ta tott lu the rá nus ka te kiz mus,
két nyel vû – né met és po rosz – hit tan könyv) össze sen kb. 2250 kü lön ál ló szót tar tal -
maz nak. A szó tá rak és a ka te kiz mu sok szer zõi né met pa pok vol tak, akik al kal man -
ként több nyi re írás tu dat lan po rosz pa rasz tok se gít sé gét vet ték igény be. To váb bi hi -
ba for rást je len te nek a má so lá si, il let ve nyom da hi bák. A po rosz nyelv re konst ru á lá -
sát az is ne he zí ti, hogy alig van tel jes pa ra dig ma; pél dá ul a 280 fenn ma radt igé nek
57 szá za lé ka csu pán egyet len alak ban sze re pel, még a lét ige ra go zá sa is hi á nyos. A
szol ga i an szó sze rin ti for dí tá sok mi att szin te sem mit nem le het tud ni a mon dat tan -
ról. E hi á nyok pót lá sá ra nem csak a hely- és sze mély ne ve ket pró bál ják fel hasz nál ni,
ha nem a po rosz or szá gi né met, len gyel és lit ván nyelv já rás ok ban fel lel he tõ prussziz-
musokat (prutenizmusokat) s ter mé sze te sen a lett és lit ván pár hu za mo kat is.

Mi u tán az 1260-as ún. nagy po rosz fel ke lés so rán a po rosz ve ze tõ ré teg nagy ré -
sze el esett a har cok ban, majd az egé szen 1295-ig fel-fel lob ba nó fel ke lés el foj tá sa
után a meg ma rad tak vagy Lit vá ni á ba me ne kül tek, vagy el né me te sed tek, il let ve el -
len gye le sed tek, a po rosz nyelv – a kö zép- és ke let-eu ró pai tör té ne lem ben is me rõs
mó don – pa raszt nyelv vé süllyedt. A 16. szá za di po rosz írás be li ség emi att sem tu dott
to vább fej lõd ni. A 17. szá zad ban még hasz nál ták a po roszt nyil vá nos érint ke zés ben
is, majd egy re job ban vissza szo rult „csa lá di nyelv vé”, s vég leg a 18. szá zad el sõ év -
ti ze de i ben halt ki, mi kor a hét éves há bo rú és a nyo má ban tá madt pes tis jár vány ki ir -
tot ta Ke let-Po rosz or szág la kó i nak jó ré szét, s he lyük re Eu ró pa min den ré szé bõl új te -
le pe sek jöt tek.

A „lett nyelv” fo gal ma a 19. szá zad kö ze pén ho no so dott meg, ad dig csu pán
nyelv já rá sai lé tez tek; hogy azok mi ért nem enyész tek el – a po rosz hoz meg a töb bi -
hez ha son ló an – a Drang nach Osten, a Ke let re nyo mu lás né met és a Drang nach
Westen, a Nyu gat ra nyo mu lás szláv szo rí tá sá ban –, az rej tély. Leg na gyobb nyelv já rá -
sá ról, a latgalról azon ban szün te len vi ta fo lyik: önál ló nyelv vagy nyelv já rás? A kü -
lönb ség kö zöt tük nem na gyobb, mint a kü lön nyelv nek szá mí tó cseh és a szlo vák, s
jó val ki sebb, mint egyes né met nyelv já rás ok kö zött.

A lit ván nyelv is majd nem be le pusz tult ab ba, hogy lé te nem volt tel jes, hisz so -
ká ig hi ány zott mö gü le az írás be li ség tá ma sza. Ezért nem hasz nál hat ták hi va ta los ál -
lam nyelv ként a kö zép ko ri Ke let-Eu ró pa leg na gyobb sok nem ze ti sé gû bi ro dal má ban,
a Lit ván Nagy fe je de lem ség ben, ahol ugyan az egy mil li ó nyi lit ván ural ko dott a nyolc -
mil li ó nyi or to dox ke le ti szláv fe lett, de ahol az ud var és a kan cel lá ria nyel ve a ke le -
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ti szláv nak egy olyan vál to za ta volt, amely a ké sõb bi uk rán nal, majd fe hér orosszal
azo no sít ha tó. (Av val a fe hér orosszal, amely nek a fo gal ma is csu pán a 19. szá zad leg -
vé gé tõl lé te zik...) Alig hogy írás be li sé ge a 16. szá zad vé gén meg szü le tett, a lit ván egy
má sik szláv nyelv, a len gyel ten ge ré ben lát szott el tûn ni, oly annyi ra, hogy a kul tú ra -
hor do zó ér tel mi ség leg jobb kép vi se lõi kö zött még a 20. szá zad ele jén is so kan vol tak
olya nok, akik a ma guk nyelv újí tó-nem zet éb resz tõ har cát re mény te len nek, ki lá tás ta -
lan nak tar tot ták. El sõ sor ban azért, mert az orosz el nyo más sal szem ben a je len sza -
bad sá gá ért har col ni a len gyel sza bad sá gért foly ta tott harc cal volt egyen lõ. A lit vá -
nok nak csak múlt juk volt. Jól pél dáz za ezt, hogy ami kor a 19–20. szá zad for du ló ján
fel me rült, hogy a va la mi lyen au to nó mi á ra ta lán szert te võ Lit vá ni á nak mi le gyen a
fõ vá ro sa, a hat szá mí tás ba vett vá ros kö zött Vil ni us csak azért sze re pelt, mert egy kor
az volt Lit vá nia szék vá ro sa – ám a szá zad for du lón la ko sa i nak mind össze két szá za -
lé ka volt lit ván. Az „ide ig le nes stá tus hoz” leg in kább az ön ki fe je zés kor lá to zott sá ga
já rult hoz zá, ami az írás be li ség, il let ve a sza bad ság hi á nyá ból fa kadt: a bal ti ak he -
lyett min dig má sok be szél tek ró luk. 

A bal ti mi to ló gia

Po gány val lá suk ról s az ide ge nek, a ke resz té nyek ér de kei sze rint ki ta lált-ha mi sí -
tott „is te ne ik rõl” is. A ha gyo mány te rem tõ ha mi sí tás több év szá za dos fo lya ma tát itt
most csak egyet len pél dán szem lél te tem. A 15–16. szá zad for du ló ján írt kró ni ká já -
ban a lip csei Erasmus Stel la em lí ti Vidvutus (ké sõb bi lit vá nos for má já ban:
Vaidevutis) zász la ját. Stel la a ma ga me sé it a 6. szá za di Jordanes gót kró ni ká já nak a
min tá já ra ko hol ja. Jordanesnél sze re pel a Vidivarii nép név, s eb bõl csi nál ta Stel la
Videvut ki rály ne vét. Stel lá tól a gát lás ta lan Si mon Grunau ve szi át az „ada tot”, s a
ma ga kró ni ká já ban (1529) ala po san ki szí ne zi-to vább fej lesz ti. Grunau tör té ne te úgy
szól, hogy az utol só po rosz ural ko dó, Widowuto és báty ja, a fõtáltos Bruteni (lit vá -
no san Prutenis) 500-ban ele ve nen el éget ték ma gu kat. Ma radt Widewuto után egy öt
kö nyök hosszú és há rom kö nyök szé les fe hér zász ló le pel, ame lyen há rom po rosz is -
ten mell ké pe lát ha tó, alat ta cí mer re tá masz ko dó két fe hér pa ri pa, az is te nek kö rül, a
zász ló szé lén pe dig ci rill be tûk re ha son lí tó írás. Amit ko moly tu dó sok pró bál tak
meg fej te ni, no ha már a Grunaut ki adó M. Perlbach azt ír ta, hogy „fö lös le ges mon da -
ni is, hogy a zász ló a fel irat tal együtt ki zá ró lag Grunau kép ze le té ben lé te zik”. A zász -
ló fel buk kan má sok nál is. A 16–17. szá zad örö két át vet te a 19. szá zad nem ze ti új já -
szü le té si moz gal ma, s a zász ló a nem ze ti ro man ti ka ide jén önál ló élet re kelt: több -
ször meg je lent nyom ta tás ban, de még a 20. szá zad tör té net írói is ko mo lyan vet ték,
utol já ra 1926-ban kö zöl te új ra az egyik nagy „nem ze ti éb resz tõ”, J. Basanavičius. A
leg újabb idõ ben annyi más sal együtt a zász ló me sé je is az ún. neomitológusok, el sõ -
sor ban V. Ivanov és V. Toporov ke zén éledt új já, s bal ti ku mi kö ve tõ ik ma már új ra
kész pénz nek ve szik, sõt nagy ívû „tör té ne ti” elem zé sek épül nek rá, ame lyek – ahogy
a sak ko zók mond ják – kis anyag ból egy egész bal ti Olüm poszt hoz tak lét re, olyan tu -
do má nyos épít ményt, amely nek el fo ga dá sá ban vagy el uta sí tá sá ban a hit játssza a fõ
sze re pet.

A bal ti tör té ne lem

A bal ti tör té ne lem kez de te i rõl szin te sem mit sem tu dunk. Ami kor tól is mer jük, kb.
a 12. szá zad tól, az óta vi szont nem bal ti: a lett ese té ben né met (dán, len gyel, svéd és
orosz meg sza kí tá sok kal), a lit ván ese té ben len gyel. A sa ját és az ide gen ará nya vál -
to zó, s a sa ját né ha majd nem a nul lá ra csök ken: a nem zet ha lál egé szen a 20. szá zad
vé gi rend szer vál tá sig a bal ti tör té ne lem va ló sá gos ka te gó ri á ja volt. Szim bo li kus ér -6
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vé nyû, hogy a bal ti ál la mok 1940-es szov jet be ke be le zé sé vel a vi lág egyik ré sze ha -
lott nak, a má sik ré sze „csak ” tetsz ha lott nak te kin tet te õket. A múlt bi zony ta lan lét -
ál la po tú ma rad vá nya i val van te le a je len. A most már majd nem szín tisz ta lit ván kis -
vá ros, Klaipėda – az 1923 és 1938 kö zöt ti idõ szak tól el te kint ve min dig: Memel –
egyet len lát ni va ló ja a fõ te rén ál ló bá jos szo bor, ami az itt szü le tett 17. szá za di né met
köl tõ, Si mon Dach ver sé nek hõs nõ jét, Ännchen von Tharaut áb rá zol ja.

A bal ti iro dal mak 

S az iro da lom? A lett iro da lom szer zõi-for dí tói egé szen a 19. szá zad má so dik fe -
lé ig majd nem ki vé tel nél kül né me tek, a leg több ször pa pok vol tak. Mint pél dá ul
Ernst Glück, az el sõ tel jes Bib lia-for dí tás szer zõ je, aki a svéd ki rály ké ré sé re köl tö -
zött Ri gá ba, s ta nult meg öt év alatt let tül, hogy az tán el ké szít hes se a lett iro dal mi
stí lus ra má ig ha tó mun ká ját. A szép iro da lom meg ala pí tó já nak tar tott Gotthard
Fridrich Stender, vagy ahogy hív ják: Öreg Stenders is né met pap volt, aki azon ban
sír já ra már azt vé set te: „Itt nyug szik G. F. Stenders. A lett.” A né met fel vi lá go sí tók
két lel kû sé gé re jel lem zõ, hogy fia, If jú Stenders, az el sõ lett nyel vû szín da rab szer zõ -
je a vég célt a tel jes el né me te sí tés ben lát ta. An nak, hogy a lett írás be li sé get né met pa -
pok te rem tet ték meg, az a kö vet kez mé nye, hogy a for dí tott iro da lom ba olyan, a lett
nyelv tõl ide gen ger ma niz mu sok is be ke rül tek, ame lyek mind a mai na pig hasz ná la -
to sak pré di ká ci ók ban, egy há zi szö ve gek ben, s a stí lus nak bi zo nyos emel ke dett sé get
köl csö nöz nek.

A lit ván iro da lom kez de tén ál ló cso da, Kristijonas Donelaitis mû ve it csak an nak
az el du gott ke let-po rosz or szá gi fa lu nak a hí vei is mer het ték, ahol a köl tõ pap volt,
hisz éle té ben egyet len so ra sem je lent meg nyom ta tás ban, s mû ve csak a 20. szá zad -
ban kez dett hat ni.

A lett és a lit ván iro da lom ké sõi, a 19. szá zad vé gén kez dõ dött for má ló dá sát,
nagy ko rú vá éré sét meg tör te a szov jet meg szál lás, s az emig rá ci ó ban, mun ka tá bor ok -
ban szü le tett, ott ho ni író asz tal fi ók ok ba rej tett és nem lé te zõ nek hitt, alig-lé te zõ nek
tar tott cse re pe ket a rend szer vál tás kö rül kezd ték össze ra gaszt gat ni – ki tud ja, mi lyen
va ló sá gos egésszé.

Csak né hány pél dát ra gad tam ki. A bal ti kul tú ra majd min den je len sé gé re jel lem -
zõ ez a „van is, meg nincs is” ál la pot, mely nek meg vi lá gí tá sá ra könyv tá ra kat ír tak-
vi tat koz tak össze. Mi ért akar tam újabb kö te tek kel sza po rí ta ni a köz tes lét nek ezt a
lel tá rát? Mi ért von zó szá mom ra a fi lo ló gi á val kö rül bás tyá zott daj ka me se, a szi lárd
té nyek gar ma dá já ba be be to no zott bi zony ta lan ság? Pró bá lom a vá laszt szá raz-szenv -
te le nül meg fo gal maz ni, bár bi zo nyos li la fel hang ok tól nyil ván nem me ne ked he tek:
azért, mert a bal ti kul tú ra e szer ke ze tén mint ha ál ta lá ban az em be ri lét szer ke ze te
de ren ge ne át. Mint olyas va la ki nek, aki az egyé ni túl vi lág ban, en nél fog va sem mi fé le
is ten ben nem hisz, s akit az ér te „cse ré be” kap ha tó, a kul tú ra ha gyo má nyá ban el ér -
he tõ kol lek tív túl vi lág ígé re te nem vi gasz tal, de aki a rö vid em be ri éle tet annyi jó té -
te ménnyel, gyö nyö rû ség gel, él ni va ló val zsú folt nak lát ja, ez a fá rad ha tat lan, öröm te -
li ké szü lõ dés a sem mi re meg vi lá gí tó ere jû élet prog ram.

Sze mé lyes el kö te le zett sé ge men túl azon ban fel hoz ha tók-e ob jek tív vagy leg alább -
is ob jek tí vebb ér vek amel lett, hogy szük ség van baltisztikára? Csak né hány tu do -
mány te rü le tet fo gok em lí te ni, ahol ez a szük ség let nyil ván va ló. Per sze er re könnyû
azt fe lel ni, hogy ha a ma gyar tu do mány ed dig is meg volt baltisztika nél kül, ak kor ez -
után is meg lesz. Ám szá mom ra az is ki de rült, hogy a baltisztika nél kül tu dá sunk sa -
ját ré gi ónk kul tú rá já ról is tö ké let len, hi á nyos, hogy ne mond jam, pro vin ci á lis.

A nyel vé szet ben, kü lö nö sen az össze ha son lí tó indogermanisztikában ko moly ku -
ta tás a leg ar cha i ku sabb élõ in do eu ró pai nyel vek, a lett, de kü lö nö sen a lit ván is me -
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re te nél kül el kép zel he tet len. Is mert A. Meillet múlt szá zad ele jén tett ki je len té se:
„Aki azt akar ja tud ni, ho gyan be szél tek õse ink, utaz zon el, és hall gas sa meg, ho gyan
be szél a lit ván pa raszt.” A nagy indogermanisták mind egyi ke – A. F. Pott, A.
Schleicher, A. Leskien, A. Bezzenberger, W. Thomsen, F. de Saussure, A. Meillet, J.
Baudoin de Courtenay, L. Hjelmslev, P.Arumaa, J. Kurlowycz, M. Vasmer, P. Ariste
stb. – nem hogy tu dott „baltiul”, de mun kás sá ga egyik alap pil lé re volt a baltisztika.
S ná lunk? A Be ve ze tés a baltisztikába cí mû ké zi könyv ben össze fog lal tam a kér dést,
de az elõtt csu pán Makkay Já nos tol lá ból je lent meg egy könyv (Az in do eu ró pa i ak,
1991). A szer zõ ré gész volt, s el kö vet te az egész össze ha son lí tó nyelv tu do mány tör -
té ne tén vé gig vo nu ló alap bûnt: az et ni kum és a nyelv azo no sí tá sát. 

A bal ti kul tú rák is me re té nek a hi á nya a tör té net tu do mány ban a leg ri asz tóbb.
Csak öt kor sza kot em lí tek, ahol ez a hi ány egye ne sen torz össz ké pet ered mé nyez. Az
egyik a kö zép kor, ami kor a Lit ván Nagy fe je de lem ség két száz éven ke resz tül Eu ró pa
leg na gyobb te rü le tû, sok nem ze ti sé gû bi ro dal ma volt. Tör té né sze ink mun ká i ból e bi -
ro da lom tör té ne té nek mi ni má lis is me re te is hi ány zik. A má sik a ke resz tes há bo rúk
ko ra. A ke resz tes há bo rúk alatt még le xi kon ja ink is szin te ki zá ró lag a Szent föld
vissza fog la lá sá ra in dí tott nyolc „nyu gat-eu ró pai” há bo rút ér tik, ho lott ezek leg fel -
jebb ar ra döb bent het tek rá, hogy a ka to li kus val lás nak a zsi dó Jé zus evan gé li u má hoz
sem mi kö ze, s hogy a ke resz tény ség mi lyen pusz tí tó ha tá sú volt Eu ró pa kul tú rá já ra.
Ez zel szem ben a po gány bal ti ak meg té rí té se cél já ból in dí tott ke let-eu ró pai ke resz tes
há bo rúk ma ra dan dó nyo mot hagy tak a föld rész tör té nel mén, hi szen vég sõ so ron
ezek nek kö szön het jük a maj da ni Né met or szág lét re jöt tét. 

A ke let-eu ró pai ke resz tes had já rat ok ágyaz tak meg a re for má ci ó nak. Lu ther moz -
gal ma le ír ha tó-ta nul má nyoz ha tó a te o ló gia, a né met iro dal mi nyelv, Lu ther sze mé lyes
sor sa stb. szem pont já ból. A re for má ció leg fõbb ki vál tó oka azon ban ho mály ban ma -
rad, ha nem is mer jük rész le te i ben is azt a po li ti kai-ha tal mi kon tex tust, amely ben Lu -
ther mû kö dött. Ha tud juk azt, hogy a re for má ció nem el sõ sor ban szel le mi moz ga lom
volt, ha nem an nak a ha tal mi játsz má nak a ré sze, ame lyet a ké sõb bi Né met or szág
mag ját ké pe zõ s a bal ti po ro szok le igá zás ára-té rí té sé re ala kult, 1226-tól 1525-ig fenn -
ál ló Né met Lo vag rend 1226-tól 1525-ig lé te zõ, 58 000 km2-en el te rü lõ ál la ma a ka to -
li kus Len gyel or szág és egy re in kább az or to dox Moszk va el len foly ta tott, ak kor ért jük
meg va ló já ban, hogy 1525-ben Alb recht von Hohenzollern-Ansbach, a Né met Lo vag -
rend nagy mes te re. Lu ther párt fo gó ja és hí ve, ho gyan vál to zott át szin te egyik nap ról
a má sik ra vi lá gi ural ko dó vá, aki nek szí ne vál to zá sát ter mé sze te sen kö vet te összes
alatt va ló ja, s így jött lét re a vi lág el sõ pro tes táns ál la ma, a Po rosz Fe je de lem ség.

A 20. szá zad tör té nel me sem ért he tõ a bal ti ku mi fej le mé nyek is me re te nél kül. A
II. vi lág há bo rú Ke let-Eu ró pá ban kez dõ dött. (A ször nyû 20. szá zad leg ször nyûbb két
évé rõl 1989-ben je len tet tem meg köny vet Eu ró pa meg rab lá sa: a bal ti ál la mok be ke -
be le zé sé nek tör té ne te do ku men tu mok tük ré ben 1939–1989 cím mel, amely ben elõ -
ször köz löm töb bek kö zött a két Hitler–Sztálin-paktum szö ve gét ma gya rul.)  Mind -
az, ami Ész tor szág ban, Let tor szág ban és Lit vá ni á ban 1940 nya rán hat hét alatt ját -
szó dott le – szov jet szo ci a lis ta köz tár sa ság gá ala kí tás, ál la mo sí tás, dik ta tú ra, ter ror
stb., stb. –, 1945 után az úgy ne ve zett né pi de mok rá ci ák ban há rom évet vett igény be.
Eh hez ké pest a bal ti ál la mok leg több ször még a leg jobb ma gyar tör té né szek nagy,
össze fog la ló mû ve i ben is em lí tet le nül ma rad nak. Az 1989–91-es ke let-eu ró pai rend -
szer vál to zás tör té ne te ugyan csak nem tel jes a Bal ti kum fi gye lem be vé te le nél kül.

A bal ti mi to ló gia és mí tosz ku ta tás az össze ha son lí tó mí tosz ku ta tás ban kulcs sze -
re pet ját szik, te kint ve, hogy nem csak di let táns „õs tör té né szek”, ha nem ko moly tu dó -
sok is úgy gon dol ják, hogy az ar cha i kus nyelv ar cha i kus mi to ló gi á val tár sul. A tév -
esz mék nek (tév hi tek nek!) e té ren olyan rend sze re ala kult ki, mely nek cá fo la ta va ló -
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sá gos pa ra dig ma, és ezért nem csak a bal ti kul tú rák ku ta tó it, ha nem min den nyelv -
tör té nészt, ré gészt, ant ro po ló gust, tör té nészt érint.

S vé gül: ér de mes-e meg is mer ni a lett és a lit ván iro dal mat? Ké nyes kér dés,
amely re csu pán a je len pil la na tig ad ha tó ér vé nyes vá lasz, és a vá lasz adó a bal ti kul -
tú rák pro pa gá lá sá nak Szküllája és a vi lág iro da lom leg jobb mû ve i hez mé rõ iro da lom -
kri ti ka Kharübdisze kö zött ha jó zik. Ar ról a csacs ka kér dés rõl van szó, hogy egy la -
kat lan szi get re vin nék-e ma gam mal lett vagy lit ván köny vet. A pi masz vá lasz az,
hogy ré gi má ni ám éles kü lönb sé get ten ni köl té szet és pró za kö zött. Na gyon ke vés
pró zai mû van, amely a vi lág iro da lom leg ma ga sabb mér cé jé vel mér he tõ, az ál ta lam
– ter mé sze te sen na gyon hi á nyo san és tö re dé ke sen – is mert bal ti pró zá ból egyet len
re gényt em lí te nék: S. T. Kondrotas A kí gyó pil lan tá sa cí mû, ma gya rul két ki adás ban
is meg je lent köny vét. A ro mán-fran cia E. Ciorannal együtt val lom ugyan is: „Néz zék
meg egy kis nem zet iro dal mi ter mé sét: leg szem be tû nõbb je gye a köl té szet túl zott bõ -
sé ge. A pró zá hoz szük sé ges egy bi zo nyos szel le mi szín vo nal, ta golt tár sa da lom, min -
de nek elõtt va la mi ha gyo mány.” Le het, hogy a lett és lit ván iro da lom ban nap ja ink -
ban ala kul ki a pró zá nak, a re gény nek az a ha gyo má nya, amely bõl majd re mek mû -
vek nõ het nek ki. A dol go zat cí mé ben sze rep lõ cso dál ko zó kér dés re min den eset re az
el sõ lel ke se dés fel ki ál tá sa után a nyu godt mun kál ko dás  a vég sõ vá lasz.
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