
„Ész tor szág ban még él nek a het ven éve sek és az en nél idõ seb bek, akik em lé kez nek
az acél ra és a tap ló ra, a jo gok és a kö te les sé gek súr ló dá sá ból ki pat ta nó szik rá ra,
mely meg gyúj tot ta a tü zet, vi lá gí tott és me le gí tett. Ez az em lé ke zet, bár el ho má -
lyo sult, ott bi zse reg még apá ink, nagy apá ink ke zé ben, még nem vált nép köl té szet -
té, mint Oro szor szág ban.”

Me ri sza va it ér de mes min den mai észt nek, lett nek és lit ván nak meg szív lel nie.
Nem csu pán a ben nük rej lõ böl cses ség mi att, ha nem mert hi tet és re ményt nyújt
a jö võ re néz ve is, hi dat épít múlt és jö võ kö zött, és ki je lö li a Bal ti kum elõtt ál ló,
õszin te de rû lá tás ra okot adó utat.

Jávorszky Bé la
JEGY ZE TEK

1. Molotov szov jet kül ügy mi nisz ter (1890–1986) Kréve-Mickievičius lit ván mi nisz ter el nök höz in té -
zett sza vai.
2. Uku Masing (1909–1985) észt fi lo zó fus.

FE HÉR ÉJ SZA KÁK A BO ROS TYÁN ÚTON 

A szép szo mo rú ság vá ro sa

Vil ni us fé nye, ha tal mas ra nyí ló pers pek tí vái mel lett Kaunas az örök vesz tes vá -
ros. Nyo ma sincs itt an nak a bo lon do zó jó kedv nek, amellyel min den áp ri lis el se -
jén a lit ván fõ vá ros, Vil ni us kül vá ro sá nak, Uzupisnak a la kói ki ki ált ják az au to nó -
mi át, s a Mû vé szek Köz tár sa sá gát ha tá ro ló ut cá kon a Szent An na-temp lom mal át -
el len ben „ha tár õr rend õr ség” tart út le vél-el len õr zést, a tré fát pe dig annyi ra jó nak
ta lál ják a vil ni u si ak, hogy ma ga a lit ván kül ügy mi nisz ter is a dip lo má ci ai kap cso -
la tok fel vé tel ét ja va sol ta az egy na pos köz tár sa ság elöl já ró inak.

Kaunas a szép szo mo rú ság vá ro sa. Mi lyen is le het ne a hat száz öt ven éves tör -
té ne te so rán ti zen négy szer le rom bolt Hanza-település? Ami kor 1920-ban Vil ni ust
Len gye lor szág hoz csa tol ták, ak kor is csak „ide ig le nes fõ vá ro si” stá tust ka pott.
Mint egy fél év szá zad dal fi a ta labb Vil ni us nál, el sõ írá sos em lí té se 1361-bõl va ló. 
A Neris és Nemunas fo lyók part ján fek szik.

Or mót lan vas hí don ke lünk át a Nerisen. In nen kez dõ dik az óvá ros: a két fo lyó
ta lál ko zá sá tól. Par ko lunk, fém pénzt vál tunk, majd a parkolóautomatához lé pünk.
Nem ol csó a par ko ló jegy, ám ez a leg ki sebb gon dunk! Ha mar ki de rül, hogy a par-
kolóautomatát nem le het sem fém pénz zel, sem ban kó val etet ni, parkolókártyát
kel le ne ven ni, és azt ér vé nye sí te ni. Az öt let zse ni á lis nak tû nik, sen ki sem fog ja el -
hasz nál ni a kár tyán lé võ összes egy sé get, ezért a vá ros nyer. Ám a vá ros örök vesz -
tes. Úgy dön tünk, be hú zunk egy nagy üz let in gye nes par ko ló já ba, ahol a fi gyel -
mez te tõ táb la ta nú sá ga sze rint két órát ál lo má soz ha tunk anél kül, hogy el von tat -
hat nák au tón kat. Ennyi idõ elég is a vá ros né zés hez!

A Kaunas vár ma rad vá nyai a Neris part ján áll nak. A 13. szá za di erõ dít mény
Lit vá nia el sõ kõ épít mé nye. A 2 mé ter vas tag és 13 mé ter ma gas fa lak sem tud ták
meg ál lí ta ni a te u ton lo va go kat, akik 1362-ben be vet ték a vá rost. A Né met Lo vag -
rend 3,5 mé ter vas tag fa lat emelt, ame lyet nem el len sé ges had se reg, ha nem a
Neris fo lyó rom bolt le vég ér vé nye sen. A négy bás tyá ból má ra már csak egy áll,
hár mat fel falt s az észa ki fa lat is fel mor zsol ta a fo lyó.

A kas tély kö ze lé ben mo nu men tá lis fe ren ces temp lom. Ami kor be lé pünk, lát -
hat juk, mek ko ra rom bo lást vég zett a szov jet ate iz mus, fél év szá zad alatt rom má
lett a szen tély, és ronccsá let tek a lel kek.58
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A fõ tér temp lo mai, a Nemunas part ján épült Vytautas, il let ve a Szent Pé ter és
Pál-ba zi li ka már jobb ál la pot ban van nak, no ha utób bit 1812-ben Na pó le on ka to -
nái lõ szer rak tár nak hasz nál ták. Kü lö nös sor sa volt a je zsu i ták Szent Fe renc-temp -
lo má nak, amely a na pó le o ni há bo rúk ide jén kór ház, a cá ri idõ ben Alekszandr
Nyevszki or to dox ka ted rá lis, a Szov jet uni ó ban is ko la volt, s a krip tá já ban a szo ci -
a liz mus ban sza u nát mû köd tet tek.

Sen ki nem tud ja vi szont, mi volt a ren del te té se a Ta nács tér rõl a fo lyó fe lé lej -
tõ Aleksoto ut ca 6. szám alatt ál ló gó ti kus épü let nek, a Perkunas-háznak: ká pol na
vagy a Hanza-szövetség (az észa ki ke res ke dõk kö zép ko ri uni ó já nak) iro dá ja? A ké -
sõ gó ti ka egyik leg szebb lit ván em lé ke a vil lám lás is te né rõl, Perkunasról kap ta 
a ne vét, mi vel 1818-ban a há zat fel újí tó mun ká sok egy kis kép re buk kan tak, ame -
lyen Kaunas temp lo mai, va la mint 3 bar lang lát ha tó ak. A heraldikusok sze rint 
a Neris, a Nemunas fo lyók és Perkunas fõ is ten jel ké pei, aki kard já val ket té ha sí tot -
ta Sa u lé, a Nap fe le sé gét, Ménulist, a Hol dat, aki fér jét több íz ben is meg csal ta
Ausrinével, az est haj nal csil lag gal.

A Perkunas-ház eme le tén Adam Mic ki e wicz nek szen telt em lék szo ba van, mert
a len gye lek és lit vá nok köl tõ je itt ta ní tott a szom szé dos je zsu i ta is ko lá ban. Kaunas
han gu la ta len gi be ver sét is: „Mi ez az élet? / Ó, csak pil la nat! / És majd az a
menny dör gés, mi most vil lám fé nye? / Egy szik ra csak. / Mi ez az idõ özön, az em -
be ri fé le? / Csak pil la nat. / Mi az em ber, hon nan e pa rány min den ség? / Egy szik -
ra csak. / Mi a ha lál, s mit emészt en gem, em ber esz mét? / Csak pil la nat. / S ki volt,
ki vi lá gát fi a ként rin gat ta? / Egy szik ra csak. / S mi az örök kön va ló, ha egy szer föl -
fal ja? / Csak pil la nat.”

A Ta nács tér leg lát vá nyo sabb épü le te a Vá ros há za, ame lyet ke cses tor nyá ról Fe -
hér Hattyú nak ne vez tek el a hely be li ek. 1542-ben kezd ték el épí te ni, tor nya 53
mé ter ma gas. Az épü let meg ron gá ló dott az orosz–svéd há bo rú ban (1655–1660),
1771-ben épí tet ték új já, itt szé kelt a he lyi ön kor mány zat. A szov jet idõk ben a
Kaunasi Egye tem me cha ni ka ka rá nak a szék he lye volt. Ma há zas ság kö tõ-te rem.
Ott jár tunk kor va do na túj lu xus li mu zi no kon ér kez tek a võ le gé nyek és meny -
asszony ok, le par kol tak a „Vé dett rom” táb lá val meg je lölt év szá za dos fa lak tól nem
messze. Az ará kat, aki ket a bol do gí tó igen ki mon dá sa után az tán ala po san meg sé -
tál tat tak az új don sült fér jek, tû sar kú ci põ kön lép del tek a vá ros ter més kõ bõl ki ra -
kott ut cá in, ame lyen még sport ci põ ben is ké nyel met len volt a já rás. De ti peg tek az
im már me nyecs kék, hadd lás sa min den ki bol dog sá gu kat, az örö met, me lyet oly
rit kán lát tunk Kaunas la kó i nak ar cán. Az (új?) szo kás nak ter mé keny ség va rázs ló
cél ja is le het: Lit vá ni á ban köz is mer ten ala csony a gyer mek vál la lá si kedv.

A Vilnias ut cá ból nyí lik a Laisves aleja, a Sza bad ság sé tány, Kaunas Ka pu ut -
cá ja. Túl zok, de még job ban tú loz nak az úti köny vek, me lyek a kis Champs-
Elysées-nek ti tu lál ják. Pá rizs ra itt csu pán a vá ros de ka den ci á ja em lé kez tet. De ez
a szo mo rú ság még sem nyo masz tó, mert a szép ség bõl táp lál ko zik.

Vil ni us, akár egy tisz tás 

Tud ják, hogy hol ta lál ha tó Eu ró pa leg na gyobb ba rokk óvá ro sa? Nem, nem Itá li -
á ban, még csak nem is Frank hon ban! A he lyes vá lasz: Vil ni us ban, az egy ko ri Lit -
ván Nagy her ceg ség, a mai Lit vá nia fõ vá ro sá ban. A csak nem két négy zet ki lo mé te -
res te rü le ten fek võ ré gi vá ros 1994-tõl az UNESCO -vi lág örök ség ré sze. Rá adá sul
az zal is büsz kél ked het, hogy ilyen kis te rü le ten itt van a vi lág leg több temp lo ma:
össze sen hu szon há rom! A Szent An na-temp lom pe dig oly cso dás, hogy Na pó le on
úgy vél te: azon nal Pá rizs ba kel le ne szál lít tat nia.

A te le pü lés el sõ írá sos em lí té se 1323-ból szár ma zik, ami kor Gediminas, Lit vá -
nia nagy fe je del me fa vá rat épít te tett egy dom bon. A le gen da sze rint, fá rasz tó va dá -
szat után Gediminas ál mot lá tott: egy far kas üvöl tött egy domb te te jén. toll
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Ami kor ál má nak je len té se fe lõl ér dek lõ dött krivisétõl, Lideikától, a sá mán azt
mond ta: épí te nie kell egy vá rat a domb te te jén, ame lyet há rom fo lyó, a Neris, a
Vilnis, és a Vingria vesz kö rül, és épí te nie kell egy vá rost a domb kö rül, hogy
Újnomádoka vá ros hí re far kas üvöl tés sze rû en ter jed jen az egész vi lág ban. Vil ni us
ne ve Eu ró pa-szer te 1325-ben vált is mer té, mi kor Gediminas le ve let kül dött a Han -
za-vá ros ok né met és zsi dó pol gá ra i hoz, ipa ro sa i hoz, és vá ro sá ba in vi tál ta õket.

Az óvá ros ge rin ce a vár ut ca, a Pilies gatve, amely a Diodzieji és az Austros
Vatrui ut cák kal foly ta tó dik. A Piliesbõl ki in du ló ka nyar gó kis ut cács kák ban szá -
mos gó ti kus, re ne szánsz, ba rokk és klasszi cis ta mû em lék re buk ka nunk. Vil ni us
szí vé ben ta lál ha tó az eu ró pai klasszi ciz mus egyik leg szebb al ko tá sa, az ér se ki szé -
kes egy ház, a gaz da gon dí szí tett ba rokk Szent Káz mér-ká pol ná val.

A Pilies ut cá ból ága zik el a Sv. Jano ut ca, amely el ve zett a Vil ni u si Egye tem -
hez. Az Almae academica et universitas Vilnensis lé te Bá tho ry Ist ván len gyel 
ki rály, lit ván nagy her ceg, er dé lyi vaj da ne vé hez fû zõ dik. 1579-ben kelt ala pí tó le -
ve lé vel õ emel te egye te mi rang ra a vil ni u si je zsu i ta kol lé gi u mot. Cél ját ab ban je -
löl te meg, hogy a sze gé nyebb di á kok is el vé gez hes sék itt ta nul má nya i kat, és hogy
az egye tem, amely so ká ig az egyet len ilyen ran gos tan in té zet volt Ke let-Eu ró pá -
ban, olyan le gyen – mi ként az ala pí tó le ve lé ben ír ta –, „akár egy tisz tás, aho vá mint
a jó tu do má nyok vá sá rá ra, gyûl je nek össze a kör nye zõ vi dék di ák jai tu dást és ka -
to li kus hi tet me rí te ni.”

Vil ni us más ma gyar tör té nel mi em lé ke ket is õriz. Ja gel ló len gyel ki rály és lit -
ván fe je de lem Nagy La jos ki rály le á nyát, a ké sõbb szent té ava tott Hed vi get vet te
fe le sé gül. Az 1387-ben épít te tett vil ni u si Szent Szaniszló-székesegyház mel lett lé -
võ temp lo mot pe dig Szent Lász ló ma gyar ki rály tisz te le té re szen tel ték. A vá ros
köz pont ja fö lé ma ga so dó egyik dom bot Bekes Gás pár ról, Bá tho ry had ve zé ré rõl ne -
vez ték el. Bekes Gás pár (1520–1579) er dé lyi fõ ne mes ko ráb ban Já nos Zsig mond
bi zal mas ta ná cso sa volt, és Habs burg tá mo ga tás sal meg kí sé rel te Bá tho ry Ist ván fe -
je de lem sé gé nek meg dön té sét. Mi u tán 1575-ben a mai Ma ros me gyei Kerelõszent-
pálnál csa tát vesz tett, ki bé kült Bá tho ryval, és len gyel or szá gi ma gyar zsol do sa i nak
fõ pa rancs no ka lett. Ki tû nõ had ve zér volt, 1579-ben Polock vá ros tá ma dá sá nál
szer zett ér de mei el is me ré se ként Lit vá nia sze ná tu sá tól ál lam pol gár sá got és föld bir -
to kot ka pott. Ám mi vel Bekes az ari a niz mus hí ve volt, nem han tol hat ták el ka to -
li kus te me tõ ben, ezért Bá tho ry a Vilnelé fo lyó jobb part ján lé võ há rom domb egyi -
kén te met tet te el, és sír ja fö lé to rony ala kú sír em lé ket ál lít ta tott. Ak kor kap ta 
a domb a Bekes ne vet. A sír em lék a 19. szá za dig fenn állt, de a Vilnelé fo lyó idõ -
vel alá mos ta a dom bot, az le om lott, és ma ga alá te met te a kõ töm böt.

Bras sót és Vil ni ust az el sõ ma gyar lan tos ze ne szer zõ, Bak fark Bá lint kö ti össze.
A ma gyar or szá gi re ne szánsz mu zsi ka eu ró pai ha tá sú alak ja 1526-ban szü le tett a
Cenk alatt. Szapolyai Já nos nagy vá ra di ud va rá ban ne vel ke dett, majd lant mû vész -
ként szol gál ta a ki rályt és ze ne ked ve lõ fe le sé gét, Iza bel lát.

Szol gá la ta i ért ne me si ran got ka pott. 1549-ben Iza bel la báty ja, II. Zsig mond
Ágost len gyel ki rály szol gá la tá ba lé pett. 1550-ben Krak kó ban el vet te a lit ván
Katarina Narbutovnát, aki vel év ti ze de kig Vil ni us ban élt. Vil ni us ból sok szor lá to -
gat ta meg Königsbergben (ma Kalinyingrád) tá mo ga tó ját, I. Al bert bran den bur gi
vá lasz tó fe je del met, aki vel ál lan dó le ve le zés ben is állt, és fel te he tõ leg (mint a kor
oly sok ván dor mu zsi ku sa) kém ke dett is szá má ra.

A ma gya rok tör té nel mé ben is fon tos sze re pet ját szot tak a lit ván her ce gek. 
A Jogaila (Ja gel ló) ural ko dó ház ból Ma gya ror szág nak há rom ural ko dó ja is szár ma -
zott: I. Ulász ló, II. Ulász ló és II. La jos.

A szám ta lan ma gyar tör té nel mi em lé ken kí vül azért is ér de mes fel ke res ni
Vil ni ust, mert az Eu ró pa leg zöl debb vá ro sa. Köz igaz ga tá si te rü le te 400 négy zet -
ki lo mé ter, amely nek csak 20 szá za lé kát épí tet ték be. 320 négy zet ki lo mé ter park
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éke sí ti, er dõ öve zi a vá rost. Vil ni us tól 26 ki lo mé ter re ta lál ha tó Eu ró pa föld raj zi
kö zép pont ja is.

Te u to nok nyo má ban Ri gá ban

Lett or szág fõ vá ro sát, Ri gát azért is ér de mes fel fe dez ni, mert 11 év vel ko ráb ban
ér kez tek ide a ke resz tes lo va gok, mint a Bar ca ság ra, és – el len tét ben Szász föld del
– né hány év szá za don át ural ták is az észa ki vi dé ket.

Ott, ahol a Ri ga fo lyó a Daugavába tor kol lik, már a 2. szá zad ban em be ri te le -
pü lés volt. A 10. szá zad tól a tor ko lat nál két lív fa lu állt. 1159-ben bré mai ke res ke -
dõk kö töt tek itt ki. No ha 1190 kö rül a lí vek fe je del me, Kaupo meg ke resz tel ke dett,
a pá pa még is nagy gar ral meg hir det te a po gány lí vek el le ni ke resz tes há bo rút. 
A bré mai Al bert Buxhoevdent, Al bert püs pö köt bíz ta meg a tá ma dás sal, aki 1200-
ban ér ke zett meg 23 ha jó val és ha tal mas ke resz tes se reg gel. 1201-ben meg ala pí tot -
ta Ri ga vá ro sát, 1206-ban pe dig dön tõ gyõ zel met ara tott a lí vek fe lett. A Livóniát
meg hó dí tó szer ze tes ka to nák rend je a Kard test vé rek lo vag rend je né ven vált is -
mert té, amely ké sõbb az idén pon to san 800 éve a Bar ca ság ra be hí vott te u ton 
lo vag rend be ol vadt be. A te u ton lo va gok meg te le pe dé sét kö ve tõ en Ri gá ban meg -
je len tek a né met ke res ke dõk, és a vá ros 1282-ben a Hanza-szövetség tag ja lett.

Utun kat a Sza bad ság em lék mû vé nél kezd jük, ame lyet 1935 no vem be ré ben
lep lez tek le. A lett sza bad ság jel ké pe egy nõi alak, aki a fe je fe lett há rom arany -
csil lag ból ál ló ívet tart, mely az or szág há rom táj egy ség ét szim bo li zál ja.

A let tek az el múlt ezer év ben alig né hány év ti ze dig vol tak va ló ban sza ba dok,
hi szen elõbb a te u ton lo va gok, majd a rend 1526-ban tör tént fel osz la tá sa után,
1581-tõl len gyel, 1621-tõl svéd, 1710-tõl orosz ura lom alá ke rül tek. 1918 no vem -
be ré ben ki ál tot ták ki a füg get len lett ál la mi sá got, ám 1940 jú ni u sá ban a Molo-
tov–Ribbentrop-paktum alap ján be vo nult Ri gá ba a szov jet had se reg, 1941 jú li u sá -
ban a Wehrmacht, 1944-ben is mét a Vö rös Had se reg. 1990. má jus 4-én ki ál tot ták
ki a füg get len Lett Köz tár sa sá got.

Míg a let tek át vé szel ték a vér zi va ta ros szá za do kat, a Daugava tor ko la tá nak õs -
la kói, a lí vek má ra már ke ve sebb mint szá zan ma rad tak. A Sza bad ság em lék mû -
vé tõl né hány mé ter re a Lívu lakumsra, a Lí vek te ré re érünk, amely a mai vá ros leg -
élet te libb ré sze. Ut cai mu zsi ku sok, gro teszk tán cot lej tõ het ve nes éve i ben já ró
egy ko ri ba le ri na, bo hó cok szó ra koz tat ják a tu ris tá kat, az ut cai áru sok pult ja in pe -
dig bo ros tyán ból ké szült ék sze rek csa lo gat ják a ve võ ket. A bo ros tyán a Pinus
succinifer ne vû fe nyõ fa meg kö ve se dett, meg szi lár dult gyan tá já ból ke let ke zett öt -
ven mil lió éve. Ez a fe nyõ fé le bo rí tot ta be a mai Lit vá nia, Lett or szág, Hol lan dia, 
a Cseh-me den ce és Dél-Ang lia vi dé két. Ma a Bal ti-ten ger part vi dé kén mint egy 300
km²-es te rü le ten van bo ros tyán le lõ hely. Az Észa ki-ten ger és a Bal ti-ten ger part vi -
dé ké rõl Tiberius csá szár (14–37) ural ko dá sai ide jén bo ros tyá nút épült ki a kö zel -
ke le ti ál la mo kig. Könnyû meg mun kál ha tó sá ga és vál to za tos sá ga mi att a kéz mû ve -
sek, szob rá szok ked velt anya ga volt a bo ros tyán: dom bor mû ve ket, tá la kat, sze len -
cé ket ké szí tet tek be lõ le. Ma már a kü lön bö zõ mû gyan ták ból és üve gek bõl
könnyen elõ ál lít ha tó. Ha mi sít ják is, mint min dent, ami ha mi sít ha tó. Só ol dat ban
va ló úsz ta tás sal kü lön böz tet he tõ meg a tal mi az iga zi tól: a va ló di bo ros tyán a fel -
szí nen le beg, míg a na gyobb sû rû sé gû mes ter sé ges gyan ta el süllyed. De bi zo nyá -
ra egyet len ék szer árus sem en ged né meg a Lí vek te rén, hogy sós ol dat ba áz tas suk
a vá sár lás elõtt a bo ros tyán ból ké szült fül be va lót, kar pe re cet, nyakéket…

Amíg a tár sa ság hölgy tag jai az ék sze rek közt vá lo gat nak, a gye re kek pe dig
fagyiznak, el me ren gek a finn ugor né pek hez tar to zó lí vek sor sán. Ko nok szem be -
sze gü lé sük az el mú lás sal pél da ér té kû, s az a száz ma is élõ lív ha lász a 12 Ri ga
kör nyé ki ha lász fa lu ból (öt ven éve még negy ve nen vol tak!) meg szé gye ní ti az el mú -
lás fé lel mé tõl le tag ló zott más fél mil li ós né pe ket. toll
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1631-ben a svéd Burens mû vé ben már úgy em lí ti a lív nyel vet, mint amely
nagy részt ki halt, s csak né hány fa lu ban ma radt fenn. Ez né mi kép pen iga zol ja ma -
gyar ta ná ra ink ama mon dá sát, hogy a vótok csak vó’tak, a lí vek pe dig let tek let tek.
A finn aka dé mi kus, Emil Nestor Setälä (1864–1935) 1888-ban je gyez te le, hogy
egy íz ben a domesnäsi fél szi get part ján egy lív fi a tal em ber rel be szél get tek ar ról 
a kes keny part sze gély rõl, ame lyet õ ha zá já nak ne vez; ar ról a cse kély szá mú nép -
rõl, mely nek tag jai kö zé szá mít ja õ ma gát; ar ról a nyelv rõl, amely ne ki anya nyel -
ve. Mi kor ar ra ke rült a szó, hogy ezt a nyel vet vég rom lás fe nye ge ti, õ lel ke sül ten
mond ta: „Nem, a part la kók nyel ve nem vész el! Amed dig ezek a par ti hal mok
meg ma rad nak he lyü kön, ad dig a lív nyelv is meg ma rad!” Setälä nem hitt a fi a tal -
em ber nek, aki nek ed dig még is iga za lett.

A lí vek má ig tar tó nem ze ti új ra é le dé se az 1980-as évek vé gén kez dõ dött, ami -
kor új já a la kult a Lív Szö vet ség, amely nek a lív kul tú ra meg õr zé se a cél ja.

A tár sa ság nak ma 300 tag ja és 11 al kal ma zott ja van. Két né pi együt test mû köd -
tet nek, tör té nel mi, nép raj zi ta nul má nyo kat ad nak ki, köz re ad ják a Livli cí mû fo -
lyó ira tot, nyá ri tá bort szer vez nek a gye re kek nek, ahol azok meg ta nul hat ják a lív
nyel vet, a lív éne ke ket és nép szo ká so kat. A ri gai egye te men a finnugrisztika ke re -
té ben egy re több di ák akar ja meg ta nul ni az õsök el fe lej tett nyel vét.

Lett or szág kor má nya 1991-ben lét re hoz ta a 12 ha lász fa lut ma gá ba fog la ló, Lív-
part vi dék nek ne ve zett kul tu rá lis-tör té ne ti te rü le tet. A lí vek meg kap ták a part tól
5,5 km-en be lü li ten ger sáv ha lá sza ti jo gát. A part vi dé ken szi go rú an ügyel nek ar -
ra, hogy a hely ha gyo má nyos épí té sze ti-kör nye ze ti ar cu la ta meg ma rad jon. A finn
és észt ro kon nép se gít sé ge és buz dí tá sa ha tá sá ra ki tel je sed he tett a 20. szá zad ele -
jén kez dõ dött lív nem ze ti éb re dés.

És e na gyon kis nép tõl mi – so kak sze rint ro ko na ink – pél dát ve he tünk, e pél -
dá ból erõt me rít he tünk.

A Lív té ren és kör nyé kén még szám ta lan a lát ni va ló, akár csak Ri gá ban. A he -
lyi le gen da azt tart ja, hogy egy íz ben a Bal ti-ten ger bõl fel bu kott az ör dög, és az zal
fe nye ge tõ zött, hogy el süllyesz ti a vá rost. A ri ga i ak az zal kér tek ha la dé kot, hogy
sze ret nék be fe jez ni az el kez dett épít ke zé se ket. Az óta is épít kez nek, hogy az ör dög
szán dé kát ke resz tül húz zák. Ha Ber lin Eu ró pa leg na gyobb épí tõ te le pe, ak kor Ri ga
a leg ré geb bi – büsz kél ked nek a he lyi ek. 

Rö vid és hosszú lé pé sek Tallinban

Eu ró pá ban ne héz len ne még egy olyan vá rost ta lál ni, mint Tal linn, ame lyik ere -
de ti for má já ban õriz te meg kö zép ko ri vá ros mag ját.

A Kalevipoeg észt eposz ból ugyan ki ma radt, de a tal lin ni ak gyak ran fel idé zik a
tör té ne tet, mi sze rint ami kor a vá ros meg ala pí tó ja, Kalev meg halt, fe le sé ge, Lin da sok
ezer kö vet hor dott, amellyel be ta kar ta a hõs óri ás te te mét. Ezen a he gyen áll a tal lin -
ni fel sõ vá ros, mely nek dóm ja év szá zad ok óta messzi rõl ész lel he tõ part je le a ha jó sok -
nak. 1219-ben kezd tek hoz zá a szé kes egy ház épí té sé hez, je len le gi ba rokk for má ját
1779-ben nyer te el.

Az ész te ket le igá zó ide gen ha tal mak min dig Toompeán, a fel sõ vá ros ban épí tet ték
meg ha tal mi jel ké pü ket, hogy az al só vá ros la kói jól eszük be vés sék: ki itt az úr.
Toompea vá rát a Kard lo vag jai még 1229-ben kezd ték el ki épí te ni. A kö zel nyolc száz
éves fa lak vé del mé ben ál ló ba rokk kas télyt már Nagy Ka ta lin orosz cár nõ emel tet te
1767 és 1773 kö zött. Köz ben vol tak itt urak a dá nok, a své dek. A kas tély ban ma az észt
par la ment ülé se zik. Nem messze a kas tély tól áll az Alekszandr Nyevszkij-katedrális, a
19. szá zad vé gén épült or to dox temp lo mot Észt or szág ak ko ri urai ar ról a her ceg rõl ne -
vez ték el, aki 1242-ben elõ ször gyõz te le a né met ke resz tes lo va go kat a Peipsi tó je gén.
Re gé lik a tal lin ni ak, hogy ami kor az orosz mun ká sok a temp lom alap ja it ás ták, vas aj tó -
ra buk kan tak, ame lyen azt ír ta: „Át ko zott le gyen, aki meg za var ja ál mom!” A he lyi ek62
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sze rint Kalev üze ne te volt ez az orosz el nyo mók nak, an nak a je le, hogy a hõs óri ás nem
lát ja õket szí ve sen észt föl dön. Mi ként az ész tek sem szív lel ték az el múlt nyolc száz év -
ben az ide gen meg szál ló kat, azon ban so ha nem lá zad tak el le nük. Töb bet észt tel, mint
erõ vel – gon dol ták, s ma or szá guk az egyik leg di na mi ku sab ban fej lõ dõ eu ró pai ál lam.

A fel sõ vá ros ból két út ve zet le Allinnbe, az al só vá ros ba, a Rö vid lé pé sek, il let -
ve a Hosszú lé pé sek ut cá ja. Utób bi Tal linn leg ré geb bi út ja, már a vi kin gek is jár -
hat tak raj ta.

Az al só vá ros szak sze rû en res ta u rált épü le tei hí ven tük rö zik a Han za-vá ros 700
éves tör té ne tét. A 13. szá zad ból szár ma zó Vá ros há za áll Tal linn szí vé ben.

(A vá ros hi va ta los nyel ve egé szen 1783-ig a né met volt, és a vá ro si ta ná csot is
a né met ke res ke dõk al kot ták. Nem ez az egyet len ha son ló ság Bras só val!) A 15. szá -
za di gó ti kus há zak kal sze gé lye zett té ren ká vé há zak és ven dég lõk so ra koz nak. 
A fõ tér va ló sá gos kö zép ko ri pi ac. A stan do kon ha gyo má nyos kéz mû ves por té ká -
kat árul nak, ének mon dók ze nél nek, a kör nye zõ ut cá kon bo hó cok kal és mu tat vá -
nyo sok kal ta lál ko zunk.

Min ket meg gyõz köd ni kezd a Vá ros há za fa lá hoz lán colt, kö zép ko ri ru hát vi -
se lõ si he der, hogy lép jünk be a Raekoda alag so rá ban nyílt ven dég lõ be, kós tol juk
meg a fi nom és ol csó, 15. szá za di re cept sze rint fõ zött le vest, mert a gaz dá ja csak
ak kor ol doz za el, ha leg alább tíz ven dé get sze rez. Mi vel mi ki len cen va gyunk, s
egy idõs an gol pár is be tér a Vá ros há za alat ti fo ga dó aj ta ján, a si he der ki sza ba dul,
ci gány ke re ket vet, majd tót ágast áll örömében… A fo ga dó Vil lon ko rát idé zi (a ló -
kö tõ köl tõt ké sõbb egy to rony is eszünk be jut tat ja). A le ves egé szen ki vá ló.

Ami kor jól lak tunk, a tér rõl meg cso dál juk az 1322-ben épí tett, je len le gi gót stí -
lu sát 1404-ben el nyert Vá ros há zát, a sár kány for má jú víz kö põ it, majd meg pil lant -
juk a to rony gom bon 1530 óta a vá rost vi gyá zó Öreg Toomas szob rát. Be lé pünk Eu -
ró pa egyik leg ré geb bi, ma is üze me lõ pa ti ká já ba. 1422-ben nyi tott ki elõ ször, 1580
és 1911 kö zött ugyan an nak a csa lád nak a tu laj do ná ban volt.

Pil la na tig sem fe led ke zünk meg ar ról, hogy Tal linn Eu ró pa kul tu rá lis fõ vá ro sa
volt. Vi lág örök ség kin csé vé nyil vá ní tott bel vá ro sa okán is rá szol gált er re, de azért
is, mert az ész tek nagy mû vé szet ked ve lõk. Temp lo mo kat és a mint egy két ki lo mé -
te ren ma is ál ló vár fal tor nya i nak egy ré szét is ga lé ri ák ká ala kí tot ták át. Az Al só -
vá ros egyik leg be cse sebb mû em lé ke a Pi ac tér kö ze lé ben ál ló fe hér fa lú Niguliste-
templom, ma az észt mû vé szet mú ze u ma. A mo dern tal lin ni mû vé szet al ko tá sai 
a Kiek-in-de-Kök ne vet vi se lõ ódon õr to rony há rom fel sõ szint jén te kint he tõ ek
meg. Kiek-in-de-Kök, az az al né met nyelv já rás ban Kuk kants a kony há ba, ne vét on -
nan kap ta, hogy a to rony õrök könnyû szer rel be tud tak pil lan ta ni az al só vá ros
kony há i ba. Az 1475-ben épült to rony ma gas sá ga 38 mé ter, 4 mé ter vas tag sá gú fa -
lá ban Ret te ne tes Iván 1577-bõl szár ma zó ágyú go lyói lát ha tó ak.

De nem csak a vár vé dõk le sel ked tek Tallinnban, ha nem az az idõ sö dõ ke res ke -
dõ is, aki a Pikk ut cá ban la kott, s gyak ran kukkolta a szem köz ti ház ban ba let te zõ
fi a tal ba le ri ná kat, szob rot is ké szít te tett fe le sé ge a gu va dó sze mû fér jé rõl, s a szob -
rot há zuk te te jé re ál lít tat ta.

Egy má sik erõ dít mény rõl kell még szól nom, Vil lont fel vil lan tó ne ve okán: 
a Kö vér Mar gó ne vét ta lán az alak já ról vagy egyik ágyú já ról kap hat ta. Az 1500-as
évek ben épült bás tya át mé rõ je 25 mé ter, ma gas sá ga mint egy 20 mé ter.

Mé re te i vel nyû göz le a Szent Olaf-templom, amely nek épí té sét 1267-ben kezd -
ték, je len for má ját 1450-ben nyer te el. 1500 kö rül a temp lom 159 mé ter ma gas
volt, 1625-ig, ami kor egy vil lám csa pás mi att le égett, ez volt a vi lág leg ma ga sabb
épü le te. 1944 és 1991 kö zött a szov jet KGB a tor nyot rá dió to rony ként és fi gye lõ -
ál lás ként hasz nál ta.

A vár fa la kon kí vül is kel le mes sé tá kat te he tünk, pél dá ul a gon do zott Ka ta lin
park ban, me lyet Nagy Pé ter cár te le pít te tett, kö ze pén ha tal mas ba rokk kas tély ter -
pesz ke dik: a Kadrioga-palota a cár nyá ri re zi den ci á ja volt. toll
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Tal lin ni vá ros né zé sünk kö zel ti zen két órát tar tott, se gít sé günk re volt, hogy 
ké sõn, éj jel egy óra kor bu kott alá a ten ger be a Nap. Ol da la kat le het ne meg töl te ni
az át élt él mé nyek kel. Aján lom, hogy: lá to gas sa nak el a bal ti ál la mok ba, a négy
cso dá la tos Han za-vá ros ba: Kaunasba, Vil ni us ba, Ri gá ba és Tallinnba! És át le het
ha józ ni Hel sin ki be is, ám csu pán azért, hogy a skan di náv fõ vá ros fé nyé ben még
éle seb ben ki raj zo lód jon a bal ti vá ro sok szép sé ge.

Amb rus At ti la
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