
(Po ro szok, Po rosz or szág, Ke let-Po rosz or szág) A
po ro szok a ké sõb bi eu ró pai tu do má nyos ság meg -
ál la pí tá sa sze rint a bal ti nyelv csa lád egyik né pe (a
má sik ket tõ a lit ván és a lett). Le ve ré sük, meg té rí -
té sük, la kó te rü let ük el fog la lá sa so rán a 13. szá zad
el sõ fe lé ben a Né met Lo vag rend „teokratikus”, a
Szent szék nek alá ren delt ál la mot hoz lét re a Visz -
tu la és a Nemunas/Memel fo lyók kö zött, majd
hossza san há bo rú zik a szom szé dos lit vá nok kal,
len gye lek kel, a Pejpusz- (vagy Csud-) tó tól ke let re
és dél re fek võ orosz fe je de lem sé gek kel-vá ros ál -
lam ok kal (Novgorod, Polock, Pszkov). A te rü let
meg hó dí tá sa után kö zel rõl-tá vol ról te le pe sek ér -
kez nek: né me tek, len gye lek, fran ci ák, fla man dok,
dá nok, hol lan dok, nor vé gok. 1410-ben a lo vag -
rend fa tá lis ve re sé get szen ved a lengyel–litván ha -
dak tól, és ez vé get vet ex pan zív po li ti ká já nak. A
több et ni kum össze ol va dá sá ból új „po rosz” iden ti -
tás szü le tik. A nagy mes ter a len gyel ko ro na hû bé -
re se lesz (1466-ban, a má so dik thorni bé ke meg kö -
té se kor), és len gye le ket is be kell fo gad nia a lo va -
gok so rá ba.  A nagy szá mú len gyel és lit ván fal vak -
ban él, a vá ro si la kos ság ban na gyobb  a né me tek
ará nya. Po rosz or szág 1466-ban ket té osz lik: Len -
gye lor szág hoz ke rül (1466–1773) Kelet-Pomeránia
és a tör té ne ti Po rosz or szág nyu ga ti és kö zép sõ fe -
lé nek egy ré sze (ez után: „Ki rá lyi Po rosz or szág”),
ahol (a varmiai püs pök ség te rü le tén) a la kos ság
ka to li kus több sé gû ma radt. A lo vag rend nél ma -
radt te rü le ten 1525-ben az utol só nagy mes ter,
Hohenzollern Al bert alatt a rend tag jai tes tü le ti leg
át tér nek a lu the ri hit re, lét re jön a Po rosz Her ceg -
ség, és a te rü le tén, be le ért ve az an nak dé li sáv ját
ké pe zõ Mazuriában is a la kos ság lu the rá nus sá 2014/4

E pró bál ko zás, 
ter mé sze te sen, csak
váz lat, de kö ze lebb 
hoz hat ja így is e vi lág
szá munk ra ke vés sé 
is mert, még is oly 
„eu ró pai” múlt ját, 
örök sé gét. És ta lán
össze ha son lí tá sok ra is
ser kent, hi szen 
a ha son ló sá gok és 
kü lönb sé gek se gí te nek
ma gun kat is job ban
meg ér te ni.
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lesz. A Her ceg ség is a Len gyel Ki rály ság va zal lu sa. Fõ vá ro sa kez det ben a Visz tu la-
par ti Marienburg/Malbork vá ra, majd ké sõbb Königsberg (ma Kalinyingrád) ki kö tõ -
vá ros, ahol Al bert fe je de lem 1544-ben egye te met is ala pít a ré gi ó ban szük sé ges evan -
gé li kus ér tel mi ség ké pe zé sé re.1 Az egye tem fel ér té ke lõ dik a har minc éves há bo rú
után, mint hogy a te rü le tet megkimélték a pusz tí tá sok. És hí res lesz ta ná ra i ról (leg -
ne ve ze te sebb Immanuel Kant, aki nek a je len le gi kalinyingrádi egye tem fel vet te a ne -
vét) meg szá mos di ák já ról. Az 1708–11 kö zöt ti pes tis jár vány ban a la kos ság igen nagy
ré sze el pusz tul. He lyük be pro tes táns né me tek jön nek, va la mint pro tes táns hi tük
mi att el ûzött skó tok, Salz burg vi dé ki ek (1731-ben), fran cia hu ge not ták
(Fontainebleau-i Edik tum, 1685), leg töb ben az 1657-ben a Lengyel–Litván Kon fö de -
rá ci ó ból ki ûzött Len gyel Test vé rek (uni tá ri u sok). Utol só nak ér kez tek 1830-ban az
óhi tû orosz „filiponok”.

Po rosz or szág és Bran den burg élé re a 16. szá zad vé gén kö zös ural ko dó ke rül,
utóbb, 1618-ban, a két or szág egye sül, fõ vá ro sa 1660-tól Ber lin. 1701-ben „Po rosz Ki -
rály ság gá” ala kul.  

Ke let-Po rosz or szág a 16–19. szá zad so rán, az evan gé li kus lit ván ki sebb ség pap jai
ré vén, a lit ván írás be li ség böl csõ jé vé vált. Itt nyom tat ták az el sõ lit ván köny vet
(1547-ben), és itt szü le tett a lit ván iro da lom örök be csû mû ve, a he xa me te rek ben írt
Év szak ok (köl tõ je a nagy mû velt sé gû Kristijonas Donelaitis, né me tül és lit vá nul pré -
di ká ló fa lu si evan gé li kus lel kész, 1714–1780). Emi att Ke let-Po rosz or szág, bár nem
volt ré sze a kö zép ko ri-új ko ri Lit ván Nagy fe je de lem ség nek („a lit ván nem ze ti ál lam -
nak”), a lit vá nok szá má ra na gyon fon tos, oly annyi ra, hogy év szá zad ok óta Kis-Lit vá -
ni á nak (is) ne vez ték. A ke let-po rosz or szá gi lit ván la kos ság erõ sen meg fo gyat ko zott a
18. szá zad ele ji nagy jár vány ban. 

Lit vá nia az el sõ vi lág há bo rú után kö ve tel te (és meg sze rez te) Ke let-Po rosz or szág
észak ke le ti ha tár vi dék ét, az ipa ri lag fej lett, lit ván- és németlakta Memel- (Nemunas-)
vi dé ket, a ki emel ten fon tos Memel (Klaipeda) ki kö tõ vá ros sal. 

(Lit vá nok, Lit vá nia) A te rü le tet szláv ne vén, „Litva”-ként 1009-ben em lí tik elõ -
ször, a ka to li kus hit té rí tés egyik epi zód ja kap csán. A 11. szá zad fo lya mán meg kez -
dõ dik a ka to li kus (né met, len gyel) és az or to dox (orosz) vi lág nak a kö zöt tük le võ
„po gány senkiföldje” fe lé va ló ter jesz ke dé se. Ek kor szü le tik meg – a ked ve zõ kül po -
li ti kai hely zet nek kö szön he tõ en – a lit ván ál lam. Szü le té sét meg könnyí tet te, hogy
nem volt egyet len erõs ha ta lom sem a kö zel ben, amely le tud ta vol na igáz ni az ál -
lam ala pí tás ra ké szü lõ né pet (a po ro szok, let tek és ész tek ku dar cát egy ilyen ha ta lom,
a né met ke resz tes lo va gok rend je okoz ta). Az ese ményt si et tet te, hogy szom szé dai fe -
nye ge té sét csak az ad di gi la zább össze tar to zá so kat fel vál tó ál lam tud ta vissza ver ni.
E fel té te lek a 13. szá zad ra ér tek meg a tér ség ben.2 Az ál lam lé té nek ko rai bi zo nyí té -
ka: 1219-ben már önál ló or szág ként köt nek bé két a halics-volhiniai fe je de lem ség gel.
Az ak tus nál je len le võ ve zé rek egyi ke Mindaugas, utóbb õ vi se li elõ ször a nagy fe je -
de lem cí met – és si ke rül egye sí te nie nép ének tör zse it. Õ kez di a ter jesz ke dést is a
szom szé dos orosz fe je de lem sé gek ro vá sá ra. Az ál lam a 14. szá zad kö ze pé ig már
meg hó dí tot ta és csa tol ta a mai Belaruszt és Uk raj na je len tõs ré szét, s te rü le te el ér te
a 650 ezer négy zet ki lo mé tert. Eb bõl kb. 70-80 ezer volt a lit ván et ni kai te rü let (nagy -
já ból egy be esett a mai Lit vá nia 65 300 négy zet ki lo mé te ré vel).3 A leg na gyobb ve szély
és fe nye ge tés a lit vá no kat a Né met Lo vag rend fe lõl ér te. Ezért Mindaugas 1250-ben
vagy 51-ben fel ve szi a ke reszt sé get, a né me tek ke zé bõl – de tíz év vel ké sõbb fel bont -
ja a szö vet sé get a lo va gok kal, és vissza tér po gány hi té hez. Az iga zi meg ke resz tel ke -
dés re 120 év múl va ke rül sor. 

Az egy ko ri Ki je vi Rusz, orosz or to dox ke resz tény ál lam sze ren csét len örö kö sö dé -
si rend sze re fo lyo má nya kép pen szét for gá cso ló dott szá mos fe je de lem ség re. Ezek kö -
zül Novgorod és a ve le szom szé dos te rü le tek (Pszkov, Polock) a társadalmi-gazdasá-16
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gi-kulturális fej lõ dés nek arány lag igen ma gas szint jé re ju tot tak (be lép tek a Han za-vá -
ros ok szö vet sé gé be-há ló za tá ba is), a dél re-ke let re fek võ orosz fe je de lem sé gek egy ré -
sze  vi szont a ta tár Arany Hor da igá ja alá ke rült. Algirdas (kb. 1296–1377), ta lán a
leg te het sé ge sebb a lit ván nagy fe je del mek so rá ban, há zas sá gok kal, fegy ver rel és dip -
lo má ci á val pár év ti zed alatt ki ter jesz tet te ál la ma te rü le tét a Fe ke te-ten ge rig. E fo lya -
mat „cso mó pont ja” a Szinije Vodi fo lyó nál 1362-ben ví vott csa ta, amely ben Algirdas
le gyõ zi a struk tu rá li san gyen gé nek bi zo nyu ló Arany Hor dát.4 Az õ ké ré sé re ala pít ja
a kons tan ti ná po lyi pát ri ár ka az im már lit ván te rü le ten fek võ Ki jev ér sek sé gét. 

1385-ben lét re jön a lengyel–litván per szo ná lu nió: Jogajla (len gye lül: Jagiello) lit -
ván nagy fe je de lem meg ke resz tel ke dik, és fe le sé gül ve szi Jadwigát (Hed vig), An jou
(Nagy) La jos ma gyar és len gyel ki rály lá nyát, akit az elõtt, 15 éves ko rá ban Len gyel -
or szág ki rá lyá nak ko ro náz tak (!). Jadwiga az egyik leg meg be csül tebb len gyel tör té -
nel mi sze mé lyi ség – és nem ze ti szent. Ez az ese mény egész Eu ró pa to váb bi tör té ne -
té nek új irányt sza bott. Bár a két ál lam kö zöt ti vi szony konf lik tu sos volt, a lé pés
szük ség sze rû, a Né met Lo vag rend ka to nai po ten ci ál ja és ag resszív ex pan zi ó ja lé té -
ben fe nye get te mind két ál la mot.5 Sõt 1398-ban si ke rült a lo vag rend nek, egy sze ri al -
ka lom mal, el fog lal nia Samogitiát, a lit ván te rü le tek nyu ga ti, ten ger par ti ré szét, ez zel
meg va ló sít va a lo va gok év szá za dos ál mát, a Visz tu lá tól a Nerváig fek võ te rü le tek
foly to nos sá gát, ál la mi egy sé gét. A kö zös ál lam fõ (meg ke resz te lé se után II Ulász ló),
va la mint a len gyel és a lit ván ál la mok erõ for rá sa i nak egye sí té se meg is hoz ta a re -
mélt ered ményt: 1410-ben a két ál lam had se re ge dön tõ csa pást mért a Lo vag rend re
(grünwaldi/tannenbergi csa ta), amely ezt kö ve tõ en lengyel–litván va zal lus ként vi lá -
gi ál lam má, majd a re for má ció so rán pro tes táns fe je de lem ség gé ala kult. De a bal ti lo -
vag ren di ál la mok egye sí té sé rõl egy szer s min den kor ra le kel lett mon da nia. A per szo -
ná lu nió, bi zo nyos hul lám zá sok kal, 1569-ig mû kö dött. Lit vá ni á ban fenn ma radt a
negyhercegi cím, s a két or szá got érin tõ kér dé sek ben szük ség volt a len gyel és a lit -
ván ne mes ség együtt mû kö dé sé re, ami Lit vá nia kü lön ál lá sát biz to sí tot ta.

A 16. szá zad lengyel–litván ál la ma a len gyel kultúra fel vi rág zá sát, az eu ró pai
szel le mi moz gal mak hoz va ló kap cso ló dást, iga zi arany kort ho zott: re for má ci ót, val -
lá si és et ni kai plu ra liz must, nagy szá mú olasz épí tész, mû vész it te ni te vé keny sé gét,
reneszansz épí té sze tet. Ka to nai és dip lo má ci ai si ke re ket is. De az el len re for má ció
kez de tét is, je zsu i tá kat – akik 1570-ben a lit ván fõ vá ros ban kol lé gi u mot ala pí ta nak,
amit ki lenc év vel ké sõbb Bá tho ry Ist ván (len gyel ki rály 1576–86 kö zött) egye tem mé
fej leszt. 

1569-ben Zsig mond Ágost ki rály kö zös or szág gyû lést hí vott össze a két or szág
ne me se i nek rész vé te lé vel (Zsig mond Ágost tal 1572-ben ki halt a Jagello-dinasztia –
azon ban nem ez volt az unió oka). A jú li us 1-jén alá írt lublini uni ó val meg ala kult a
Len gyel Ko ro na és a Lit ván Nagy fe je de lem ség Köz tár sa sá ga, rö vi den a Két nem zet
köz tár sa sá ga vagy Lengyel–Litván Kon fö de rá ció, kö zös ural ko dó val, szejm mel
(országgyüléssel), va lu tá val és kül po li ti ká val. Az unió nem volt tel jes: a had se re get
és a kincs tá rat nem von ták össze. En nek el le né re az in teg rá ció folyt to vább – en nek
so rán a lit ván eli tek fo ko za to san el len gye le sed tek. A kö zös szejm meg kö ve tel te,
hogy ne a ha tal mas or szág egyik vagy má sik vé gé nél, Krak kó ban vagy Vilnában hoz -
zák a dön té se ket – így lesz Var só, ad dig csak rész fe je de lem sé gi, majd tar to má nyi
(vaj da sá gi) köz pont fõ vá ros sá, ki rá lyi szék hellyé. 

A kon fö de rá ció fenn ál lá sá nak mai mér le ge sze rint „a len gye le ken kí vül, akik a
nyolc mil li ós la kos ság mint egy 40 szá za lé kát tet ték ki, 20 szá za lék be szél te az orosz
va la mely vál to za tát (fe hér orosz, uk rán, orosz), né hány szá za lék lit ván, több mint 10
szá za lék né met és kb. öt jid dis nyel vû volt. Él tek még itt let tek, skó tok, ta tá rok stb.
is. A kon fö de rá ció fe le ke ze ti leg is ve gyes volt: leg töb ben a ró mai ka to li kus egy ház
tag jai, kí vü lük or to do xok, lu the rá nu sok, kál vi nis ták, zsi dók, muszlimok, ör mé nyek.
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A nem ze ti ki sebb sé gek és val lá sos hi tek vál to za tos sá ga, va la mint a jó lét és az ál ta lá -
ban bé kés együtt élés jel lem zõ vo ná sa volt az utol só Ja gel lók és utó da ik ko rá nak.6 A
17–18. szá zad ese mé nyei, kü lö nö sen a szom szé dos Orosz, Svéd, Po rosz és Habs burg
Bi ro da lom ag resszív po li ti kai tö rek vé sei, ezek kel egy idõ ben pe dig a kor szak nak
nem meg fe le lõ, szin te kor lát lan „ne me si sza bad sá gok” egy re in kább kor má nyoz ha -
tat lan ná tet ték a Kon fö de rá ci ót, ami az tán az ál lam há rom lé pés ben tör tént fel osz tá -
sa so rán (1772, 1793, 1795) meg szûnt. Az egy ko ri Lit vá ni á hoz tar to zó te rü le tek tör -
té ne te orosz tar to má nyok (guberniák) ke re té ben folyt to vább. 

(Lit vá nia és Fehéroroszország) A még meg ke resz tel ke dés elõt ti, po gány Lit ván
Nagy fe je de lem ség a 13–14. szá zad fo lya mán csa tol ja a te rü le té nek több szö rö sét ki te -
võ Polocki, Volhiniai-Vladimiri és Ki je vi Fe je de lem ség te rü le tét – or to dox  ke resz -
tény, kul tu rá li san fej let tebb la kos ság gal. A mo dern fe hér orosz nem zet tör té né szei
szá má ra egy ér tel mû, mi és mi ért tör tént: „a lit ván te rü le tek (Zsemaicia és
Aukstaicia7) és a fe hér orosz te rü le tek egye sü lé se tör té nel mi szük ség sze rû ség gé vált.
Az orosz fe je de lem sé ge ket le igáz ták a ta tá rok, akik ret te ne tes fe nye ge tést je len tet tek
az észak ke le ti orosz fe je de lem sé gek szá má ra. Észak ról a Livóniai Lo vag rend fe nye -
ge té se ne he ze dett Belaruszra és Lit vá ni á ra, nyu gat ról a Te u ton Lo vag rend tet te két -
sé ges sé a lit vá nok és fe hér orosz ok fenn ma ra dá sát. Egye sü lés nél kül az a sors várt
vol na rá juk, hogy nyom ta la nul el tûn nek. A belaruszok vi lá go san lá tó ve ze tõi, bé két
és ren det óhajt va fe nye ge tett és erõt len szü lõ föld jük szá má ra, nem té ved tek. A lit vá -
nok sem mi újat nem ve zet tek be, ha csak egy erõs és szük sé ges össz pon to sí tott ha tal -
mat nem. Mi több, to le ráns po li ti kát foly tat tak, be köl töz tek az új te rü le tek re, össze -
há za sod tak a szlá vok kal, el fo gad ták a ke resz tény sé get. A má so dik-har ma dik nem ze -
dék már el sa já tí tot ta a ré gi belarusz nyel vet, ami min den na pi nyel vük ké lett, va la -
mint a tör vény szé kek és az ál la mi ügy irat ok nyel vé vé.

Vi szony lag kis lé lek szá mú ak lé vén, a lit vá nok fel ol dód tak a szlá vok tö me gé -
ben, min de nütt, aho va be köl töz tek. Csak ere de ti ha zá juk ban  hasz nál ták to vább ra
is a lit ván nyel vet (el sõ sor ban a pa rasz tok, a vá ros la kók és a ne mes ség leg sze gé -
nyebb ré te ge) [...] A Lit ván Nagy her ceg ség lét re ho zá sa sem mit sem vett el a fe hér -
orosz ok tól, sõt igen so kat nyer tek be lõ le. Leg alább is az egye sü lés kez de ti ide jén.
Fel sza ba dul tak a ta tá rok és a ke resz te sek rab sá gá nak ret te ne tes fe nye ge té se alól
[...], meg õriz ték köny ve i ket, tu do má nyu kat, nyel vü ket a tör vény szé ke ken és az ál -
la mi in téz mé nyek ben, sa ját nyel vü kön meg fo gal ma zott tör vé nye i ket, mi több, e
tör vé nyek job bak vol tak, mint jó pár szom széd or szág ban. [...] Így kez dõ dött el, e
fö de rá ció ke be lé ben, a 13. szá zad ele jén, a tu laj don kép pe ni fe hér orosz nyelv és
nép ki ala ku lá sa.”8 A nagy fe je de lem ség egyik je les írás tu dó ja, Polock szü löt te,
Franciszk Szkarina hu ma nis ta, or vos, aki a 16. szá zad el sõ fe lé ben fej tet te ki le -
nyû gö zõ for dí tói és nyom dá szi te vé keny sé gét (le for dí tot ta és ki ad ta a Bib lia nagy
ré szét), meg ala poz va a fe hér orosz nyelv ké sõb bi fej lõ dé sét. Krak kó ban,
Padovában, Prá gá ban és Vilnában ta nult, il let ve dol go zott. Ke reszt ne ve alap ján
vél he tõ en ka to li kus. A nagy fe je de lem ség orosz-fe hér orosz ere de tû „lit ván” ne mes -
sé ge, an nak fõ leg fel sõ ré te gei fo ko za to san el len gye le sed tek, és a 19–20. szá zad ra
szin te ért he tõ Adam Mic ki e wicz, len gyel nem ze ti köl tõ sor sa, aki a mai
Belaruszban lé võ Navahrudak/Nowogródek vá ros ban, a lit ván ere de tû Radziwill-
család haj da ni köz pont já ban szü le tett, Pan Tadeusz cí mû ver ses re gé nyé ben szü -
lõ ha zá ját, Lit vá ni át di csõ í ti lel ke sül ten (és  nem járt éle té ben sem Var só ban, sem
Krak kó ban). Kö ze leb bi pél da a Kowno/Kaunas mel lett szü le tett Czeszlaw Milosz,
az Ame ri ká ba emig rált No bel-dí jas len gyel köl tõ „lit ván pat ri o tiz mu sa”, vagy a ro -
ko náé, Oscar Miloszé, aki a mai Belaruszban le võ Mohilev mel lett szü le tett, nem
tu dott lit vá nul, de „fran ci á ul író lit ván köl tõ ként” ha tá roz ta meg ma gát, és Lit vá -
nia pá ri zsi nagy kö ve te volt a két há bo rú kö zött.18
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(Ta tá rok és karaiták) E ne he zen meg fog ha tó iden ti tá sú, Nyu gat és Ke let kö zött
egyen sú lyo zó Lit ván Nagy her ceg ség be más né pek is el ju tot tak. Pél dá ul egy lé lek -
szám ra nem nagy, de je len tõs tör té nel mi sze re pet ját szó ta tár nép cso port, a „lipka ta -
tá rok”. A 14. szá zad ban, a lengyel–litván per szo ná lu nió be ve ze té se elõtt jöt tek el sõ
cso port ja ik, az Arany Hor da te rü le té rõl, zsol dos ként, majd le te le pí tet ték õket, a len -
gyel, lit ván és lo vag ren di te rü le tek érint ke zé si pont jai kö ze lé be. A 17. szá za dig fo -
lya ma tos volt a be köl tö zé sük. Pri vi lé gi u mo kat kap tak, muszlim val lá su kat meg õriz -
het ték. A 16. szá zad vé gén kb. 200 ez ren él tek a Lit ván Nagy her ceg ség te rü le tén,
száz te le pü lé sen, négy száz me cset jük volt. Hû sé ges, meg bíz ha tó ka to nái vol tak a
lengyel–litván ko ro ná nak, ki vé ve az 1672-es „lipka lá za dást”, ami kor egy ré szük át -
állt az Osz mán Bi ro da lom ol da lá ra. De rö vi de sen meg ta pasz tal hat ták, hogy elõ zõ ha -
zá juk ban job bak vol tak a kö rül mé nye ik, és vissza tér tek. Jan So bi es ki tel jes bo csá nat -
ban ré sze sí tet te õket – és Bécs fel sza ba dí tá sá nál (1683) is mét bi zo nyít hat ták, hogy
ér té kes ka to nái a ko ro ná nak. Ma há rom kö zép ko ri ere de tû ta tár te le pü lés esik len -
gyel te rü let re, de je len tõs kö zös sé gek jöt tek lét re a Lit vá ni á ból és Fehéroroszország-
ból át te le pül tek bõl is az észa ki-észak nyu ga ti len gyel nagy vá ros ok ban  (Lit vá ni á ban,
Fehéroroszországban és Len gye lor szág ban össze sen kb. 19 ez ren él nek, a 2011-es
nép szám lá lás sze rint Len gye lor szág ban szin te ké tez ren). Nyel vük ben el len gye le sed -
tek vagy elo ro szo sod tak (kró ni ká i kat, iro dal mu kat az 1930-as éve kig arab írás sal, de
fe hér orosz nyel ven ír ták – e szö ve gek ma ér té kes do ku men tu mai a belarusz nyelv -
fej lõ dés nek). Fõ tiszt je ik len gyel ne mes sé get kap tak – és a 20. szá za dig a len gyel had -
se re gen be lül kü lön (lo vas sá gi) egy ség ben, kü lön egyen ru há ban har col tak. Az ame -
ri kai len gyel emigració szer ve ze te i be is be fo gad ták õket.9

A karaimok vagy karaiták el tö rö kö sö dött zsi dó val lá si moz ga lom. A 7–9. szá zad -
ban jött lét re (nem fo gad ták el a Tal mu dot). Nyel vük egy hé ber ele mek kel gaz da gí -
tott türk di a lek tus (ha son ló an a szin tén kompozit jid dis és ladino nyel vek hez). Ke -
let rõl (Per zsi á ból?) in dul va ván do rol tak nyu gat fe lé, je len tõs kö zös sé get hoz va lét re
a krí mi ta tár ál lam te rü le tén. On nan szár maz nak a lit vá ni ai karaiták. Ha gyo má nyuk
sze rint Vytautas nagy her ceg te le pí tet te le õket 1392-ben Vil ni us ba és Trakaiba (fon -
tos kö zép ko ri vá ros és vár Vil ni us tól nyu gat ra), va la mint né hány más te le pü lés re, de
idõ vel meg je len tek más „lit ván”, ma fehéroroszországi, il let ve uk raj nai te rü le te ken
is. A rabbinikus zsi dó ság gal gya ko ri ak vol tak a konf lik tu sa ik, de volt együtt mû kö dés
is (pél dá ul ami kor 1680-ban egy Trakai mel let ti gyü le ke ze tet ri tu á lis gyil kos ság gal
vá dol tak meg), il let ve ki ala kul tak az együtt lé te zés mó do za tai. A „két nem zet köz tár -
sa sá ga” ide jé re esett a ko zá kok Bohdan Hmielnicki ve zet te fel ke lé se (1648), amit a
lit vá ni ai zsi dók is meg szen ved tek (ek kor a mai Fehéroroszország és Uk raj na te rü le -
tén élõ nagy szá mú zsi dó la kos ság elõ ször ta pasz tal ta meg a ké sõbb rend sze res sé vá -
ló pog ro mo kat).10 Trakai ki fosz tá sát és fel ége té sét csak har minc karaita csa lád él te
túl. Az 1979-es szov jet nép szám lá lás sze rint a Szovjetúnióban 3300 ka ra im élt (na -
gyobb részt Lit vá ni á ban). 1988-ban meg ala pí tot ták a Lit ván Ka ra im Kul tu rá lis Kö zös -
sé get. Mai lé lek szá muk a leg fris sebb sta tisz ti kák sze rint: Uk raj ná ban 1196, Len gye -
lor szág ban 346, Lit vá ni á ban 241 (leg töb ben Trakaiban), Oro szor szág ban 204. Is me -
ret len az Iz ra el ben élõk szá ma.

(Zsi dók Len gye lor szág ban és Lit vá ni á ban) A Bal ti ku mot a Fe ke te-, va la mint a
Káspi-tengerrel össze kö tõ ke res ke del mi úton ke le ti zsi dó ke res ke dõk meg je len tek
már az el sõ év ez red vé gén. Részt vet tek a bo ros tyán kõ vel, pré mek kel, rab szol gák kal
va ló ke res ke de lem ben. 1240 kö rül a len gyel ural ko dók te le pí tet tek or szá ga ik ba né -
met és zsi dó be ván dor ló kat Né me tor szág ból, Auszt ri á ból, Cse hor szág ból, Itá li á ból,
majd a szel dzsuk és osz mán tö rök te rü le tek rõl. A kö zép ko ri eu ró pai zsi dó ság jó és
rossz sor sát ural ko dói sza bad ság le ve lek ha tá roz ták meg, „a 13. szá zad tól kezd ve a
18. szá zad kö ze pé ig. […] A leg el sõ, ki ily ér tel mû pri vi lé gi u mot adott, a melylyel a
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ka ma ra szol ga ság vi szo nyát tény le ges jog alap ra he lyez te, II. Fri gyes oszt rák herczeg
volt, ki 1238-ban ol tal má ba fo gad ta a bé csi zsi dó kat s 1244-ben meg ad ta a sa ját fõ -
ha tó sá ga alatt ál ló, de még is a köz sé gi ön ren del ke zé sû bí ró ság pri vi lé gi u mát, me lyet
a né met, ma gyar és szláv ural ko dók át vet tek.”11 E „ren de zés” lé nye ge a min den ko ri
köz pon ti kor mány zat, pon to sab ban az ural ko dó ér de ke. Ezt „ad ta to vább 1264-ben
Jám bor Boleslaus Nagylengyelországnak, 1295-ben el fo gad ta I. Bolko schweidnitzi
herczeg s 1299-ben III. Hen rik glogaui herczeg; ugyan ezen pri vi lé gi u mot erõ sí tet te
meg IV. Káz mér 1453-ban, Zsig mond Ágost 1548-ban, Bá tho ry Ist ván 1580-ban, III.
Zsig mond 1592-ben, IV. Wladislaus 1633-ban, Já nos Káz mér 1649-ben, II. Ágost
1697-ben, III. Ágost 1736-ban és vég re Stanislaus Ágost 1795-ben”.12 Lit vá ni ai be te -
le pe dé sük 1380 tá ján kez dõ dik. Vitautas nagy fe je de lem 1388-ban bo csát ki char tát
szá muk ra.

Ezek az ural ko dó nyúj tot ta jo gok (ese tünk ben az 1453-as sta tú tum volt a leg na -
gyobb ha tá sú) en ge dé lyez ték a ke res ke dést (ide ért ve a pénz köl csön zést és bank ügy le -
te ket), a zsi dók foly tat hat tak kéz mû ves ipart és sza bad fog lal ko zá so kat, biz to sí tot ták
sze mé lyes tu laj don jo ga i kat, va la mint a köz igaz ga tá si au to nó mi át (a zsi dó kö zös sé gen
be lü li vi szo nyo kat, össz hang ban val lá si tör vé nye ik kel és ha gyo má nya ik kal), va la mint
egyen lõ sé gü ket a ki rá lyi jog szol gál ta tás elõtt. Meg kö ve tel ték a kö zös ség tag ja i tól a vá -
lasz tott ve ze tõ ik irán ti en ge del mes sé get. A zsi dók moz gá si sza bad sá got él vez tek a ki -
rály ság te rü le tén. De  hely ze tük a va ló ság ban leg több ször az egy ház (pél dá ul az 1267-
es bor osz lói zsi nat szi go rú ti lal ma kat fo gal ma zott meg) és még gyak rab ban az or szág
ke resz tény la kos sá gá nak a haj lan dó sá gá tól, ne tán ér de ke i tõl füg gött. És va ló ban, gyak -
ran szen ved ték meg jo ga ik egy ház ál ta li kor lá to zá sát, tu laj do na ik el vé tel ét, ha mis vá -
da kat jár vá nyok ide jén (az 1348. évi pes tis jár vány al kal má val so ka kat le mé szá rol tak)
vagy vélt ri tu á lis gyil kos sá gok kap csán. Mind ezek kel együtt a Lengyel–Litván Kon fö -
de rá ci ó ban nyi tot tabb, to le rán sabb volt a köz igaz ga tás – és or szág szer te nagy zsi dó kö -
zös sé gek jöt tek lét re, gaz dag, vál to za tos kul tu rá lis te vé keny ség gel. 1650 tá ján Eu ró pa
mint egy 550 ezer zsi dó la ko sá ból 450 ez ren él tek a Kon fö de rá ci ó ban – ez volt a Spa -
nyo lor szág ból va ló kiüzetéstõl a II. vi lág há bo rú ig ter je dõ idõ szak leg je len tõ sebb zsi dó
tár sa dal ma. E né pes ség két sa já tos „te o ló gi ai” pó lus kö rül cso por to sult: az in kább Uk -
raj ná ban el ter jedt hasszidok judaizmusa emo ci o ná li sabb, spon tá nabb volt, míg a lit -
ván („litvak”) zsi dók „ra ci o ná li sabb, tu do má nyo sabb” te o ló gi át kö vet tek. Ez utób bi ak
köz pont ja az 1700-as évek kö ze pé tõl Vilna volt. 

A lengyel–litván ál lam nak a „har ma dik fel osz tás” (1795) utá ni sor sa, az Oro szor -
szág hoz va ló tar to zás negativ, tra gi kus ese mé nye ket és fo lya ma to kat ho zott az egy -
kor lengyel–litván alatt va ló kö zös sé gek mind egyi ké nek. 

A két vi lág há bo rú kö zött az or szág ban 160 ezer zsi dó élt (az össz la kos ság 7 szá -
za lé ka), ezek nek mint egy 91 szá za lé ka pusz tult el a holokausztban.13 A szá zez res lé -
lek szá mú Vilna la kos sá gá nak 45 szá za lé kát al kot ták (a la kos ság má sik fe le len gyel
volt, és csak né hány szá za lé ka lit ván), a 110 zsi na gó ga és 10 jesiva vá ro sát „lit ván
Je ru zsá lem nek” te kin tet ték. A 2005-ös nép szám lá lás al kal má val az or szág ban 4000
alatt volt a szá muk.14

(Val lás sza bad ság) A kon fö de rá ci ó ban ér vé nye sü lõ, fen tebb em lí tett to le ran cia
tet te le he tõ vé, hogy 1565–1658 kö zött az er dé lyi val lás sza bad ság hoz ha son ló vi szo -
nyok ér vé nye sül tek, a több sé gi ka to li kus és or to dox la kos ság mel lett az or szág ban a
la kos ság 20 szá za lé kát ki te võ luteránus, re for má tus, uni tá ri us, mennonita, ana bap -
tis ta gyü le ke ze tek lé tez tek. Az 1658-as ese mé nyek után azon ban a pro tes tán sok
hely ze te rossz ra for dult (a „len gyel test vé rek”, az er dé lyi uni tá ri u sok hit test vé rei
vagy kivándorolátak, vagy át tér tek). 

(Livóniától Oro szor szá gig) Ha a meg elõ zõ év szá zad ok ban Lit vá nia tör té ne te tel je -
sen el tért a ké sõb bi Lett or szág és Észt or szág te rü le tén zaj ló fo lya ma tok tól, a 19. majd20
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a 20. szá zad  fo lya mán mind há rom nép/or szág sor sa szin te azo nos kap ta fá ra ala kult.
Ta lán egyet len, bár fon tos kö zös ko rai elem a ré gi ó ban: a Né met Lo vag rend, il let ve a
ró mai ka to li kus egy ház té rí tõ szán dé ka és a nyu gat-eu ró pai ál la mok sze rep vál la lá sa
en nek a meg va ló sí tá sá ban. Az zal a kü lönb ség gel, hogy itt,  a mai Lett or szág és Észt -
or szág te rü le tén  már 1000 elõtt a né me te ken kí vül má sok – ki emel ten dá nok – is te -
vé keny ked tek.

A né met és dán „ér dek lõ dés” kez de te elõtt a te rü le ten po gány ész tek, lí vek
(mind két nép finn ugor nyel vû) és letgalok él tek. Már ek kor a Pejpusz-tó, il let ve a
Narva fo lyó volt a vá lasz tó vo nal a ke let rõl szom szé dos novgorodi, pszkovi, polocki,
a Ki jev köz pon tú nagy orosz ál lam rész fe je de lem sé gei irá nyá ban. A 13. szá zad ele -
jén, rö vid idõ alatt vég be ment nyu gat-eu ró pai ter jesz ke dés sta bi li zál ta – im már
mind má ig – ezt a ha tár vo na lat. 

A vi dék már az i. e. 3. év ez red ben la kott te rü let volt. A bal ti tör zsek az i. e. 1700-
as évek ben ván do rol tak be a tér ség be. Az er re kö vet ke zõ moz gal mas, há bo rús kö zép -
sõ vas kor kö vet ke zett. Skan di náv sagák szól nak az ész tek el le ni had já rat ok ról. A 9.
szá zad ban a te rü let a varégok (vi kin gek) fenn ha tó sá ga alá ke rült, de a 11. szá zad ban
új ra önál ló so dott. Ez idõ tájt vi szont az észt ka ló zok tá mad ták az észa ki par to kat,
Sigtuna svéd vá rost 1187-ben ki fosz tot ták és fel éget ték. 

A mai Észt or szág és Lett or szág te rü le te volt Eu ró pá nak az a sar ka, amely a leg ké -
sõbb vet te fel a ke resz tény sé get. A mai lett és észt ten ger par ton a 12. szá zad vé gén
je len tek meg az el sõ né met ke res ke dõk és hit té rí tõk. 1180-ban egy Meinhard nevû
szer ze tes ér ke zik a Daugava (Düna, Dvina, Dwina) tor ko lat vi dé ké re. 1184-ben
Uexküllben, egy lív fa lu ban fel épül az el sõ ke resz tény temp lom. Két év vel ké sõbb
Meinhardot fel szen te lik Uexküll püs pö ké vé. 1193-ban III. Ce lesz tin pá pa ke resz tes
há bo rút hir det a bal ti po gá nyok el len. A ha da kat Meinhard utód ja, Berthold ve ze ti.
1199-ben a bré mai her ceg ér sek meg bíz za Buxhoevedeni Al ber tet a bal ti te rü le tek
meg té rí té sé vel. Al bert, im már Livónia püs pö ke ként, 1201-ben meg ala pít ja Ri gát. És
hogy biz to sít sa egy had erõ ál lan dó je len lét ét e té rí té si te rü le ten, 1202-ben meg ala -
pít ja a Livóniai Kard test vé rek lo vag rend jét. Har minc év vel ké sõbb a mai  Észt or szág
és Lett or szág meg ke resz te lé se for má li san be fe je zõ dött. 1227-re a két né met lo vag -
rend a Bal ti kum je len tõs ré szét meg hó dí tot ta,  így jött lét re a mai Lett- és Észt or szág
tel jes te rü le tét is ma gá ba fog la ló Livónia (Ó-Livónia). Az idõ köz ben ki ala kult vá ro -
sok ba fõ leg né met ke res ke dõk és kéz mû ve sek köl töz tek. 1236-ban a Livóniai Kard -
test vé rek be ta go zód tak a Né met Lo vag rend be. Két száz évig a ke le ti Bal ti kum lo vag -
jai a Né met-Ró mai Bi ro da lom tá mo ga tá sát él vez ték.

A Dán Ész tor szág nak ne ve zett észa ki te rü let Dá nia bir to ka volt 1204-tõl 1346-ig.
Reval (1918 óta Tal linn) a lü be cki vá ros jo got 1248-ban kap ta meg (még a 15. szá zad -
ban is Reval fellebviteli tör vény szé ke Lü beck volt), és a 13. szá zad vé gén csat la ko -
zott a Hanza Szö vet ség hez. Ké sõbb így tett Tartu/Dorpat és Pärnu/Pernau is. 1343-
ban Észak-Észt or szág és Saaremaa szi get Szent György éj sza ká ján fel lá zadt a dán
ura lom és az azt meg tes te sí tõ né met te le pe sek el len. A lá za dást 1344-ben le ver ték. 

A lit ván törzs te rü let rõl észak ra el te rü lõ (ma lett és észt) te rü le ten a 13. szá zad
leg ele jén lét re ho zott ka to li kus püs pök sé gek: Kurland, Wiek-Ösel (vagy
Hapsal/Haapsalu), Tartu/Dorpat, il let ve ér sek sé gek (Ri ga, Reval/Tallinn) nagy föld te -
rü le te ket fog lal tak el. A töb bi föl det a  Livóniai Lo vag rend (a Kard test vé rek) bir to kol -
ta. A kö zép kor ban te hát (a re for má ci ó ig) ez a te rü let is „teokratikus” ál lam volt, ek -
ko ri ne ve „Terra Marianum”. 

(Re for má ció) A re for má ció nagy vál to zá so kat oko zott a Bal ti kum ban. Lu ther esz -
méi gyor san el ter jed tek a két né met lo vag rend ál la ma i ban. A 16. szá zad el sõ fe lé ben
a né met eli tek (vá ro si ke res ke dõ pol gár ság, il let ve lo va gi ere de tû föld bir to kos ne mes -
ség), va la mint a job bágy sor ban élõ let tek és az ész tek több sé ge át tért az evan gé li kus
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hit re. Nyelv, ok ta tás, val lás gya kor lat és po li ti ka nagy mér ték ben át ala kult. Az is ten -
tisz te le te ket a he lyi nyel ve ken (né met, lett, észt) tar tot ták a la tin he lyett. Ez ve ze tett
a 19. szá zad fo lya mán az írás tu dás el ter je dé sé hez, a nem ze ti kultúra, iro da lom, folk-
lorkutatás fej lõ dé sé hez.  

(A re for má ció után. Kurland) A Len gye lor szág gal és Lit vá ni á val ví vott há bo rúk
meg gyen gí tet ték a Né met Lo vag ren det: ami kor 1525-ben sze ku la ri zá ló dott és lét re -
jött a len gyel hû bé res Po rosz Her ceg ség, a Livóniai Rend füg get le ne dett. Orosz or szág
1481-ben és 1558-ban si ker te le nül pró bál ko zott a te rü let meg szál lá sá val. A livóniai
há bo rú (1558-83) vál ta ko zó sze ren csé vel zaj lott Orosz or szág, Lengyel-
ország–Litvánia, Svéd or szág és Dá nia kö zött – az egész vi dék had szín tér ré vált. A há -
bo rú so rán a lo va gok ál la ma 1561-ben fel bom lott, a lo vag rend meg szûnt. Dá nia el -
fog lal ta Ösel/Saaremaa szi ge tét, Svéd or szág Ész tor szá got, Len gyel or szág Lívland
töb bi ré szét. Ugyan ak kor lét re jött, lengyel–litván va zal lus ként Kurland és Semigallia
Her ceg sé ge a mai Lett or szág dé li és nyu ga ti ré szén.15 A mai Lett or szág észa ki ré sze
1582. évi orosz-len gyel bé ke ér tel mé ben lesz szin tén Len gyel or szág hû bé re se. Az
utol só nagy mes ter, Gotthard Kettler, Kurland el sõ her ce ge. A töb bi lo vag ból lesz a
kuroniai ne mes ség – 1570-ben her ce gi dön tés en ge dé lye zi, hogy a he lyi la kos sá got
job bágy sor ba kény sze rít sék. A her ceg ség fõ vá ro sa Mitau/Jelgava. A her ceg fej lesz ti a
ha jó gyár tást és a va si part. 1600–1629 kö zött a lengyel–litván könföderáció há bo rú -
zik Ri ga kör nyé kén. Svéd or szág ez után el len õr zi Lett or szág köz pon ti és észa ki ré -
szét, amit így Svéd Livóniának ne vez nek. Az el sõ her ceg uno ká ja, Jakob Kettler ide -
jén éri el az ál lam a leg na gyobb jó lé tet. Az ed di gi ipa rok mel lett fel len dül a lõ por -
gyár tás és a ke res ke de lem, nem csak a szom szé dok kal, ha nem Ang li á val, Fran ci a or -
szág gal, Né met al föld del és Por tu gá li á val is. Ja kab ke res ke del mi flot tát épít, a her ceg -
ség nek két jég men tes ki kö tõ je van, Windau/Ventspils és Libau/Liepaja. 1651-ben
meg hök ken tõ tör té net kez dõ dik: a her ceg ség gyar ma tot ala pít, és meg épí ti a Ja kab-
erõ döt Af ri ká ban, a Gambia fo lyó tor ko la tá nál fek võ Szent And rás-szi ge ten. Pré mek -
kel, arannyal, ele fánt csont tal és fû sze rek kel ke res ked nek.  Egy év vel ké sõbb Kurland
a nyu gat-in di ai To ba go szi ge tén ala pít gyar ma tot – itt már cu kor, do hány, ká vé és fû -
sze rek az áruk. 1655-ben Svéd or szág le ro han ja a her ceg sé get. Öt évig tart a há bo rú -
zás a lengyel–litván kon fö de rá ci ó val, köz ben Jakob svéd fog ság ba esik. Idõ köz ben a
hol lan dok el fog lal ják a két gyar ma tot, a ke res ke del mi flot ta és a gyá rak rész ben el -
pusz tul nak. A há bo rút le zá ró Olivai bé ke szer zõ dés (1660) vissza ad ja Kurlandnak
Tobagot, (1689-ig még a her ceg sé gé), Jakob is mét hoz zá fog gyá ra i nak és flot tá já nak a
fej lesz té sé hez –, de ezek már nem érik el a há bo rú elõt ti szin tet. A her ceg ség 1795-
ben, Len gyel or szág har ma dik fel osz tá sá val ke rül orosz fenn ha tó ság alá.

(Észt or szág) Az 1621–1629. évi lengyel–svéd há bo rú ban Észt or szág tel jes szá raz -
föl di te rü le te svéd bir tok lett. 1631-ben II. Gusz táv Adolf svéd ki rály kö te lez te a (né -
met) ne mes sé get, hogy több jo got biz to sít son a pa raszt ság nak, bár a job bágy ság fenn -
ma radt. 1632-ben Dorpatban (1918 óta Tartu) nyom da és egye tem lé te sült. Ezt az
idõ sza kot az észt tör té net írás a „ré gi szép svéd idõk nek” te kin ti.

(Lit vá nia a cá ri bi ro da lom ban, 1795–1917) A te rü let (amely nek ne me si elit je
idõ köz ben el len gye le se dett) tel je sen osz to zott Orosz or szág len gye le ket il le tõ po li -
ti ká já ban. Így a 19. szá zad mind két len gyel fel ke lé sé ben (1831, 1863) is részt vet -
tek, il let ve vi sel ték ezek kö nyör te len le ve ré sé nek kö vet kez mé nye it. Fo ko za to san
ki ala kul egy lit vá nul be szé lõ kö zép osz tály és ér tel mi ség, és ki bon ta ko zik a lit ván
nem ze ti iden ti tás. E fo lya mat ban ki emel ke dõ je len tõ sé gû volt a Ke let-Po ro szor -
szág ban („Kis-Lit vá ni á ban”) élõ lit vá nok kul tu rá lis tevélkenysége. Mint hogy 1864
és 1904 kö zött az orosz te rü le te ken a la tin be tûs írást is be til tot ták, és be ve zet ték
a ci rill be tûk hasz ná la tát, na gyon fon to sak vol tak a né met te rü le tek rõl át csem pé -
szett ki ad vány ok.22
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(Az orosz kor szak Lett- és Ész tor szág ban, 1710–1918) Újabb nagy ce zú rá ra, il let -
ve észak-eu ró pai ha tal mi át ren de zõ dés re ke rült sor a „nagy észa ki há bo rú” so rán,
amely 1700-ban tört ki egy fe lõl Svéd or szág, más fe lõl az Oro szor szá got, Len gye lor -
szá got, Szászországot és Dá ni át ma gá ban fog la ló ko a lí ció kö zött, és 1721-ben zá rult
le. A mai Észak-Lett or szág és Észt or szág te rü le te (Livónia) 1710-ben ju tott a své dek -
tõl orosz fenn ha tó ság alá. Mi u tán harc nél kül ka pi tu lált (1710. szep tem ber 29.),
Reval 1783-ig meg tart hat ta vá ro si ki vált sá ga it és a he lyi tör vény ke zés ben a né met
nyel vet. Reval és az észt te rü le tek a ri gai (lívlandi) kor mány zó ság hoz ke rül tek. A
(né met lo va gok le szár ma zot ta i ból ál ló) ne mes ség, va la mint a szin tén né met tal lin ni
pol gár ság az orosz kor szak ban is meg tart hat ta ki vált sá gos hely ze tét. Az észt vá ro sok,
fõ leg Tal linn la kos sá gá nak a túl nyo mó ré sze né met volt az 1850-es éve kig. Az or szág
ter mõ föld jei 90 szá za lék ban ne me si tu laj don ban vol tak. 1870-ben az oro szok tel je -
sen vé get ve tet tek a job bágy ság nak, és el tö röl ték az utol só fe u dá lis tör vé nye ket is. A
19. szá zad má so dik fe lé ben szin te rob ba nás sze rû en meg nõtt az észt la kos ság szá ma
Tallinnban, és csak ha mar a leg na gyobb et ni kai cso port lett. A gaz da sá gi ha ta lom
még ek kor is a né me tek ke zé ben volt, ha bár szá muk és ha tal muk ek kor már csök kent
a vá ros ban. 

(A lit ván, lett és észt füg get len ség elõz mé nyei) Az orosz fenn ha tó ság nem  mó do -
sí tot ta az et ni kai vi szo nyo kat, a he lyi elit to vább ra is né met, il let ve (Lit vá ni á ban és
az an nak ré szét ké pe zõ Fehéroroszországban) len gyel ma radt, de az 1860–1880-as
évek tõl, ha son ló an az egész orosz bi ro da lom ban be ve ze tett ra di ká lis oroszosítási po -
li ti kák hoz, a köz igaz ga tás és az ok ta tás nyel ve itt is egy re in kább az orosz lett. A te -
rü le ten élõ len gye lek, fe hér orosz ok, uk rá nok, let tek és ész tek nyelv- és iden ti tás vé -
dõ moz gal mai fel erõ söd tek, és mint hogy az 1904-es orosz–japán há bo rú után a ti lal -
ma kat je len tõ sen eny hí tet ték, e moz gal mak dön tõ té nye zõ i vé vál tak az 1918–19-as
ál lam ala ku lá sok nak. 1918-ban, az el sõ vi lág há bo rú vé gén, az egész ré gi ó ban  csepp -
fo lyós sá vált a po li ti kai hely zet. Oro szor szág ban ki tört a for ra da lom, a bi ro da lom ki -
lé pett a vi lág há bo rú ból, majd meg annyi szinhelyen pol gár há bo rú kez dõ dött. A bi ro -
da lom nyu ga ti ha tár vi dé ke né met ka to nai meg szál lás alatt volt – ami a né met had -
erõ ki vo nu lá sá val vé get  ért. Az így ke let ke zett „lég üres tér ben” meg szü le tett a há -
rom bal ti köz tár sa ság, és e tény ré sze lett a há bo rú után jo gi lag rög zí tett új eu ró pai
rend nek. Együtt az 1795-ben meg szûnt-fel osz tott Len gye lor szág nak a nagy ha tal mak
jó vá ha gyá sá val tör tént (és a szov jet-len gyel há bo rú ered mé nye kép pen rög zí tett ha tá -
rok kö zöt ti) új já ala pí tá sá val.

(Lit vá nia) Lit vá nia 1917-ig volt ré sze az Orosz Bi ro da lom nak. De a né me tek
1915-ös elõ re nyo mu lá sa az el sõ vi lág há bo rú ban és az 1917-es orosz or szá gi pol gá ri
és bol se vik for ra dal mak ha tá sá ra a bal ti ál lam önál ló sul ni kez dett. Az or szág te rü le -
te 1915-tõl gya kor la ti lag né met meg szál lás alatt volt. 1917-ben Lit vá nia Né me tor -
szág gal szö vet sé get köt ve ki ki ál tot ta füg get len sé gét, és mint al kot má nyos mo nar chia
foly tat ta önál ló lé tét. 1918. feb ru ár 16-án ki hir det ték a Lit vá nia füg get len sé gé rõl szó -
ló tör vényt. Ezt az el sõ Lit ván Bi zott ság (tu laj don kép pen a he lyi kor mány) szen te sí -
tet te – ami gya kor la ti lag az ál la mi ság hely re ál lí tá sát je len tet te, és ezt ün nep lik ma is
a lit vá nok min den feb ru ár 16-án. A lit ván ál la mot az el sõk kö zött Né met or szág (II.
Vil mos csá szár) is mer te el. Szov jet-Orosz or szág csak 1920-ban nyu go dott be le a te -
rü let el vesz té sé be.

1918. no vem be ré ben, a né met össze om lás után, Lit vá ni á ban ki ki ál tot ták a köz -
tár sa sá got, és Valdemaras (más né ven: Voldemaras) el nök irá nyí tá sa alá ke rült az ál -
lam. A né met ki vo nu lást kö ve tõ en az egyik vá ros ban (Daugavpils, ma Let tor szág hoz
tar to zik) kom mu nis ta el len kor mány ala kult. 

1919. már ci u sá ban – bár a vi lág há bo rú vé get ért – a ko ráb ban nyu ga ton egy más -
sal har co ló an tant és a köz pon ti ha tal mak egy ré sze Orosz or szág el len tá madt. A né -
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me tek és az im már új ra meg ala kult Len gyel or szág csa pa tai Vil ni us fe lé tör tek elõ re,
így a kom mu nis ta ura lom is meg gyen gült Lit vá ni á ban. A moszk vai bé ke szer zõ dés
sze rint a bol se vi kok le mon da nak Vil ni us ról a lit vá nok ja vá ra, va gyis 1920-tól mind -
két nagy ál lam, Szov jet-Orosz or szág és Né met or szág is el is mer te Lit vá ni át. 1920-ban
lit ván nem ze ti kor mány ala kult, amely föld re for mot haj tott vég re, és el sõ sor ban a
len gyel föl des urak el len lé pett fel. 

A Molotov–Ribbentrop-paktum (1939) Lit vá ni át is szov jet be fo lyá si öve zet té
nyil vá nít ja. 1940-ben a vá lasz tá so kat a kom mu nis ták nyer ték meg Lit vá ni á ban, és a
szovjet–litván se gít ség nyúj tá si egyez mény en ge dé lye zi, hogy a szov je tek ka to nai bá -
zi so kat hoz za nak lét re a bal ti or szág ban. (A szov jet csa pa tok eb ben az év ben be is
vo nul nak az or szág ba.) 1940. jú li us 21-én ki ki ált ják a szov jet köz tár sa sá got,  amely
1940. au gusz tus 16-án fel vé tel ét ké ri a Szov jet uni ó ba. 

1941. jú li u sá ban a né me tek – a Szov jet unió meg tá ma dá sa után – el fog lal ták az or -
szá got, és lét re hoz ták a bal ti ál la mok ból és Be lo russzi á ból az Ostland ne vû tar to -
mányt. 1945-ben a szov jet had se reg vissza tért Lit vá ni á ba, és ek kor kez dõ dött tu laj -
don kép pen a „szov jet élet” az or szág ban. 

Lit vá nia la kos sá ga (2004-ben) 3 607 899, eb bõl lit ván 80,6 szá za lék, orosz 8,7,
len gyel 7, fe hér orosz 1,6, egyéb 2,1 szá za lék.

(Lett or szág) A még min dig erõs né met vá ro si pol gár ság gal és föld bir to kos ok kal,
va la mint az orosz had se reg és ad mi niszt rá ció el nyo má sá val szem ben a 19. szá zad
vé gé re ki bon ta ko zott a re for mo kért és a nem ze ti ér de ke kért küz dõ if jú let tek moz gal -
ma. 1915-ben Lett or szág je len tõs ré sze né met meg szál lás alá ke rült, 1917-ben Ri gát
is el fog lal ták. 1917 no vem be ré ben az orosz ké zen lé võ Valkában lét re hoz ták a lett
szov jet köz tár sa sá got, de 1918. feb ru ár ra az észa ki ré szek is né met ura lom alá ke rül -
tek. Né met or szág há bo rús ve re sé ge után 1918. no vem ber 18-án Ri gá ban ki ki ál tot ták
a füg get len Lett Köz tár sa sá got. Az új lett had se reg a kez de ti sú lyos ve re sé gek után a
bal ti né met sza bad csa pat ok és az ész tek se gít sé gé vel az or szág egész te rü le tét fel sza -
ba dí tot ta. Az 1921. au gusz tus 11-i moszk vai bé ké ben a szov jet-orosz kor mány Lett -
or szág füg get len sé gé nek el is me ré sé re kény sze rült. Az új ál lam te rü le te 65 791 km²,
la kos sá ga 1,9 mil lió fõ volt (73 szá za lék lett, 10 orosz, 4 né met), al kot má nyát 1922.
feb ru ár ban fo gad ták el. A Molotov–Ribbentrop-paktum ér tel mé ben Lett or szág a
szov jet ér dek öve zet ré sze, az év vé gén a kül sõ nyo más nak en ged ve tá masz pon to kat
bo csá tott a Szov jet unió ren del ke zé sé re. 1940. jú ni us 17-én szov jet csa pa tok száll ták
meg az or szá got, a meg ala ku ló új par la ment ki ki ál tot ta a Lett SZSZK-t, amely 1940.
au gusz tus 5-tõl a SZU tag köz tár sa sá ga. A kö vet ke zõ hó na pok ban kb. 34 ezer sze -
mélyt de por tál tak po li ti kai okok ból Szi bé ri á ba. 1941 jú li u sá ban az or szá got né met
csa pa tok száll ták meg. A la kos ság egy ré szét be so roz ták a Wehrmachtba, vagy né -
met or szá gi kény szer mun ká ra vit ték, de sok ön kén tes is akadt a kom mu niz mus el le -
ni harc ban. Az or szá got a Vö rös Had se reg sú lyos har cok árán 1944 vé gén fog lal ta
vissza, de a dél nyu ga ti te rü le te ken még az 1945. má ju si fegy ver le té tel ide jén is ma -
rad tak har co ló egy sé gek. A szov jet ha tó ság a né me tek kel va ló kol la bo rá lás vád já val
száz ezer em bert de por tált Kö zép-Ázsi á ba, azon ban a szov jet el le nes el len ál lá si moz -
gal mat csak 1950-re tud ták fel szá mol ni.

Az erõ tel jes oro szo sí tás, a kö te le zõ kol lek ti vi zá lás és je len tõs orosz né pes ség be -
te le pí té se a la kos ság el len ál lá sát vál tot ta ki. 1986 au gusz tu sá ban szov jet el le nes tün -
te té sek re is sor ke rült. Az 1988 ok tó be ré ben Ri gá ban meg ala kult Nép front a nem ze -
ti ön ren del ke zés meg te rem té sét tûz te ki cé lul. 1989 má ju sá ban a Lett Leg fel sõbb Ta -
nács a let tet az or szág hi va ta los nyel vé vé nyil vá ní tot ta. 1989-ben meg ala kul tak az el -
sõ pár tok. 1990. má jus 4-én a par la ment ki ki ál tot ta Lett or szág „tel jes po li ti kai és gaz -
da sá gi” füg get len sé gét. Az 1991. már ci us 3-i nép sza va zá son a let tek 73 szá za lé ka a
SZU-ból va ló ki lé pés mel lett dön tött. Az új köz tár sa ság 1993 már ci u sá ban sa ját va -24
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lu tát ve ze tett be, va la mint szo ros kap cso la tot épí tett ki a két má sik bal ti ál lam mal.
A há rom or szág 1993 szep tem be ré ben sza bad ke res ke del mi öve zet lét re ho zá sá ról
dön tött. 1994 au gusz tu sá ban vé gül az utol só orosz ka to na is el hagy ta az or szá got.

Az or szá gon be lül fe szült sé get kel tett, hogy a szov jet meg szál lás után be te le pült
mint egy 520 ezer orosz, fe hér orosz és uk rán la kos nem ren del ke zett ál lam pol gár ság -
gal. A 2003. szep tem be ri nép sza va zá son a la kos ság je len tõs ré sze az Eu ró pai Uni ó -
hoz va ló csat la ko zás mel lett dön tött.

(Rö vid ki té rõ a lí vek rõl) Finn ugor et ni kum, ró la kap ta ne vét a mai Lett or szág
(Livónia, Livland). La kó he lye év szá zad ok kal ez elõtt a Nyugati-Dvina (Daugava) és
Dél-Észt or szág kö zött volt, va la mint a kurlandi fél szi ge ten. A 20. szá zad ban már
csak Kurland észa ki ré szé nek ten ger par ti fal va i ban él tek a mai Lett or szág te rü le tén.

A lív nyelv a finn ugor nyel vek bal ti finn ágá nak dé li cso port já hoz tar to zik, leg -
kö ze leb bi ro ko na az észt. Finn és észt ku ta tók sze rint a lív nyelv a leg el sõk kö zött
vál ha tott ki a közfinn alap nyelv bõl, va la mi kor a Kr. u. el sõ év szá zad ok ban. Nap ja -
ink ban már csak alig tu cat nyi an be szé lik anya nyel vi szin ten, negy ve nen jól-rosszul.
Össze sen mint egy két száz har min can tart ják lív nek ma gu kat.

A 12. szá zad má so dik fe lé ben fölerõsödõ kül sõ té nye zõk – az orosz és né met
ex pan zió – ha tá sá ra ha nyat lás nak in dult lív kö zös sé gek nem jut hat tak el az önál -
ló ál lam al ko tá sig.

A füg get len Let tor szág ban a két vi lág há bo rú kö zöt ti vi szony lag ked ve zõ lég kör, 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 szá zad ele -
jén kez dõ dött lív nem ze ti éb re dés. Az 1930-as évek ben több éven át lív nyel vû fo -
lyó irat is meg je lent (Lívli). 1923-tól a he lyi is ko lák ban fa kul ta tív lív nyelv ok ta tás
kez dõ dött Fin nor szág ban kép zett ta ná rok be vo ná sá val. Meg ala kult a Lí vek Tár sa sá -
ga, kó ru sok szü let tek, majd 1939-ben meg nyi tot ták a finn, ma gyar és észt se gít ség -
gel épí tett Lív Nép Há zát. A lív nem ze ti éb re dés nek, a kul tú ra és a mû ve lõ dés fej lõ -
dé sé nek a II. vi lág há bo rú ve tett vé get. Az újabb eva ku á ció, majd a szov jet ha ta lom
be ve ze té se és az 1949-es de por tá lá sok vég leg meg pe csé tel ték a lív nép sor sát.16

(Észt or szág) 1918. feb ru ár 24-én ki ki ál tot ták Észt or szág füg get len sé gét. A mint -
egy hét száz éves né met ha ta lom vé get ért, de a nyo má ban ma radt gyû lö let a hú szas
évek ben erõ sza kos cse lek mé nyek hez ve ze tett egyes te le pü lé se ken a né met csa lá dok
el len. Az 1930-as évek ele jé re szin te min den föl det fel osz tot tak, a né met kú ri á kat ki -
ürí tet ték, és fenn tar tá suk ról nem gon dos kod tak, ezért azok las san le pusz tul tak.

Az 1922-ben tar tott el sõ észt nép szám lá lás sze rint Észt or szág kis hí ján ho mo -
gén nem zet ál lam volt. Az oro szok al kot ták az or szág leg na gyobb ki sebb sé gét, raj -
tuk kí vül a kö zép ko ri ere de tû né met ség szá ma volt em lí tés re mél tó. Ek kor az össz -
la kos ság 1,1 mil lió, eb bõl 970 ezer volt észt (87,61 szá za lék), 91 109 orosz (8,22),
18 ezer né met (1,65 ). A la kos ság 77,17 szá za lé ka volt evan gé li kus, A 19. szá zad -
ban több tíz ezer észt át tért az or to do xi á ra, az ész tek mint egy 10 szá za lé ka val lot ta
ma gát pra vosz láv nak.

Észt or szág a Molotov–Ribbentrop-paktum ér tel mé ben (1939) a Szov jet unió ér -
dek szfé rá já ba ke rült. 1940-ben szov jet ka to nai tá masz pont ok lé te sül tek az or szág -
ban, majd kom mu nis ta puccs után Észt or szág csat la ko zá sát kér te a Szov jet uni ó hoz.
1941-ben a köz tár sa ság né met meg szál lás alá ke rült, 1944-ben is mét a szov je te ké,
1945 után a Szov jet unió egyik tag köz tár sa sá ga. 

A há bo rút kö ve tõ el sõ szov jet nép szám lás (1959) azt mu tat ta, hogy je len tõ sen
meg vál to zott Észt or szág et ni kai ké pe. Az ész tek szá ma je len tõ sen (tíz szá za lék kal)
csök kent, egy részt a há bo rús vesz te ség bõl, más részt az emig rá ci ó ból adó dó an. Ez zel
együtt is, 1959-ben az or szág la kó i nak há rom ne gye de még észt nem ze ti sé gû volt, de
szá mot te võ en (több mint két és fél sze re sé re) nõtt a há bo rú után be te le pült oro szok
szá ma. A né me tek tel je sen el tûn tek.
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A brezsnyevi kor szak ban Észt or szág né pes sé ge meg ha lad ta a más fél mil lió fõt. A
nö ve ke dés az összes et ni ku mot érin tet te, ám az oro szok lé lek szá ma meg két sze re zõ -
dött 1959 és 1989 kö zött. Így az utol só szov jet nép szám lás ada tai sze rint az oro szok
már Észt or szág la kos sá gá nak 30 szá za lé kát tet ték ki (474 834), mi köz ben az ész tek
ará nya 62 szá za lék ra (963 281) csök kent. 

1991-ben Észt or szág vissza nyer te füg get len sé gét. Az észt ál lam diszk ri mi na tív ál -
lam pol gár sá gi tör vénnyel kor lá toz ta az orosz aj kú la kos ság jo ga it, meg ta gad va az ál -
lam pol gár ság au to ma ti kus el nye ré sét az 1945 után az or szág ba köl tö zött (zöm mel
orosz) né pes ség tõl és utó da ik tól. 1991 után az ész tek ará nya va la me lyest nõtt, ám az
oro szok ará nya még min dig meg ha lad ja Észt or szág la kos sá gá nak ne gye dét.

(Voro és szeto) Né hány szót két sa já tos észt or szá gi nép cso port ról: a vór (voro) és
a szeto nép rõl. Az or szág dél ke le ti sar ká ban él nek, egy más sal szom szé dos te rü le ten.
Nyel vük a finn ugor nyelv csa lád hoz tar to zik. A vórok lé lek szá ma kb. 755 ezer. 1686-
ban je lent meg a vór bib lia – a nyel vet ma is ok tat ják, van „vóro in té zet” – és e nyel -
ven meg je le nik egy két he ti lap. A szetók lé lek szá ma ma 15 ezer re te he tõ, leg töb ben
a kö ze li észt–orosz ha tár túl ol da lán, Pszkov me gyé ben él nek, az orosz nem ze ti sé gi
tör vény vé del me alatt. Or to dox  ke resz té nyek a 15. szá zad óta. Gaz dag nép vi se let ük,
szötteseik, né pi ének- és tánc ha gyo má nya ik van nak.

(A ke let-po rosz or szá gi és bal ti né me tek tör té ne té nek vé ge, 1935–1941) E tör té ne -
lem vé gét, a 20. szá zad kö ze pén drá mai kö rül mé nyek kö zött szét szó ró dott-ele nyé -
szett né met la kos ság kö zel múlt ját há rom je len tõs kor társ né met író: Günter Grass
(1927), Siegfried Lenz (1926) és Johannes Bobrowski (1917–1965) köny vei tet ték vi -
lág szer te is mert té.  E la kos ság a ná ciz mus né met or szá gi hatalomrakerülése, il let ve a
má so dik vi lág há bo rú fo lyo má nya kép pen tûnt el. Me lyek vol tak e né hány év alatt
lazajlott fo lya mat fõbb lép csõ fo kai?  

1939 már ci u sá ban Lit vá nia „ön ként vissza ad ta” Né me tor szág nak az 1923-ban
Lit vá ni á hoz ke rült, ipa ri és ke res ke del mi szem pont ból na gyon fon tos, több sé gé ben
né met la kos sá gú Memel/Klaipėda vá ro sát és kör nyé két. 1939. szep tem ber 28-án alá -
ír ták a német–szovjet ha tár- és ba rát sá gi szer zõ dést. Ok tó ber 6-án Hit ler a
Reichstagban be je len tet te, hogy „az et nog rá fi ai vi szo nyok ban új rend re” tö rek szik. A
cél: a bi ro dal mon és a meg szállt te rü le te ken kí vül élõ né me te ket né met fenn ha tó ság
alat ti te rü le tek re köl töz tet ni. Ez azt je len tet te, hogy mint egy 82 ezer észt- és lett or -
szá gi né met nek el kel lett hagy nia ha zá ját. A lit vá ni ai né me te ket 1941 ja nu ár já ban te -
le pí tet ték ki – el len té te le zés ként a Memel- és Suwalky-vidéki lit vá nok nak, oro szok -
nak és fe hér orosz ok nak kel lett tá voz ni uk.  Lit vá nia né met meg szál lá sa után (1941
nya rán) 20 ezer né me tet te le pí tet tek („vissza“) Lit vá ni á ba, a ter ve zett gyar ma to sí tás
elõörseként.  

A Molotov–Ribbentrop-paktum tit kos zá ra dé ka alap ján a há rom bal ti köz tár sa ság
a szov jet ér dek szfé rá ba ke rült. Né met or szág szep tem ber el se jén meg tá mad ta Len gye -
lor szá got. Szep tem ber 17-én a Vö rös Had se reg meg száll ja és „Lit vá ni á nak aján dé -
koz za” Vil ni ust. 28-án a né met és a szov jet csa pa tok ki je lö lik a kö zös ha tárt. A né -
met tá ma dás vé gé nek ok tó ber 6-át te kin tik. 

A Szovjetunió 1939. szep tem ber 28-án Ész tor szág gal, ok tó ber 5-én Let tor szág gal,
majd 10-én Lit vá ni á val „köl csö nös se gít ség nyúj tá si” egyez ményt köt.  Ugyan azok -
ban a na pok ban meg tör tént a Len gyel or szág fel osz tá sa utá ni töb bi „szük sé ges” lé pés:
ok tó ber fo lya mán a két szov jet szo ci a lis ta köz tár sa ság – Fehéroroszország és Uk raj -
na – ki e gé szül a Len gyel or szág meg szün te té sé vel fel sza ba dult te rü le tek kel. A SzU
1939 no vem be ré ben há bo rút in dít Finn or szág el len.  

1941. jú ni us 22.: Né met or szág meg tá mad ja a Szovjetuniót. (Jú li us el se jén a né -
me tek be vo nul nak Ri gá ba, majd he te ken be lül Ész tor szá got is el fog lal ják.) 1945-ig a
bal ti or szá gok ban és Fehéroroszországban né met köz igaz ga tás van. A né met ha dak26
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vissza vo nu lá sa kor az oda te le pí tett né met pol gá ri la kos ság im már ha jón me ne kül ne.
Leg töb ben most pusz tul nak el: szov jet ten ger alatt já rók elsülyesztenek két ha jót (ja -
nu ár 30., feb ru ár 10.).

Ke let-Po ro szor szág ból, a szov jet had se reg elõ re tö ré se mi att 1945. ja nu ár 20. és
már ci us kö zött eva ku ál ják  a né met had erõt és pol gá ri la kos sá got. A szov je tek má jus
fo lya mán el fog lal ták a tel jes te rü le tet. A kb. 2,5 mil li ós pol gá ri la kos ság több sé ge el -
me ne kült, kb. 25-30 ez ren meg hal tak. A szov jet köz igaz ga tás 193 ezer né me tet re -
giszt rál még. De a had mû ve le tek be fe je zé se után kb. 800 ez ren vissza tér nek – aki ket
utóbb a szov jet és len gyel ha tó sá gok el ûz nek. Az 1950-es len gyel nép szám lá lás (a
Len gye lor szág hoz ke rült) Mazuriában 164 ezer né me tet ta lál. Ezek utó lag Né me tor -
szág ba ván do rol tak. 

Utó lag e nép cso port ok is lét re hoz ták Németországban emig ráns szer ve ze te i ket
(Landmannschaft-ok).

Az egy ko ri  né met je len lét tár gyi bi zo nyí té kai (temp lo mok, em lék mû vek, te me -
tõk) nagy részt el pusz tul tak, il let ve tu da to san el pusz tí tot ták õket.  

(Zár szó he lyett) 
E pró bál ko zás, ter mé sze te sen, csak váz lat, de kö ze lebb hoz hat ja így is e vi lág szá -

munk ra ke vés sé is mert, még is oly „eu ró pai” múlt ját, örök sé gét. És ta lán össze ha son -
lí tá sok ra is ser kent, hi szen a ha son ló sá gok és kü lönb sé gek se gí te nek ma gun kat is
job ban meg ér te ni.
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