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Borók Imre

Az elképzelhetetlen valóra válik: a Balti Élőlánc 

Éppen harminc esztendővel ezelőtt, 1989. 
augusztus 23-án, szerdán este 19 órakor, egye-
dülálló és emlékezetes, hatalmas tiltakozást szer-
veztek a Baltikumban. Kétmillió ember (ész-
tek és lettek, s litvánok) sorakozott fel északról 
dél felé, egymás mellett, kézen fogva, több mint 
hatszáz kilométer hosszan, egyetlen élőlánc-
ban. Ez volt a világ leghosszabb és legnagyobb 
békés demonstrációja Céljuk az volt: emlékez-
tessék a világot az 1939-ben megkötött Molo-
tov-Ribbentrop paktum következményeire, töb-
bek között a balti államok szovjet megszállására.

 
Amikor az ördög és a sátán titkos záradékban 
szövetséget kötött egymással

 
Így jellemezték a Berlinben megkötött pak-

tumot azok, akik el sem akarták hinni, hogy a 
nemzetiszocialista Németország és a kommu-
nista Szovjetunió szövetséget kötött egymással. 
Márpedig pontosan ez történt, 1939. augusztus 
23-án, mikor Molotov, szovjet külügyi népbiztos 
és Ribbentrop német külügyminiszter tárgya-
lásai során egyezséget kötöttek egymással Ber-
linben. Mikor a két totalitárius nagyhatalom fel 
akarta maga közt osztani a Balti-tenger men-
ti országokat, a kis nemzetek keveset tehettek 
azért, hogy megállítsák ezt a folyamatot.

A paktum megkötése érdekében a szerző-
dő felek elhatárolták egymástól saját, különle-
ges érdekszféráikat. Gyakorlatilag megosztoz-
tak egymással Kelet- és Közép-Európán. Len-
gyelországot felosztották egymást között, s meg-
szállták egykori területét. Finnországban Sztálin 
szabad kezet kapott, lényegében ennek a követ-
kezménye volt a finn talvisota (téli háború), mely 
1939 novembere és 1940 márciusa között zaj-
lott le. A finnek minden jóslat és komoly vára-
kozás ellenére kitartottak. Végül hatalmas embe-
ri áldozatok és területi veszteségek árán ugyan, 
ámde sikerült a finneknek megőrizniük az önál-
lóságukat.

Az 1917-1918-ban függetlenné vált balti 
országok, Észtország és Lettország meg Litvá-

nia, már nem voltak ilyen szerencsések. Ők nem 
tudták elkerülni a sorsukat, és a sztálini Szovjet-
unió hamarosan megszállta őket. Tömeges nép-
irtások vették kezdetüket.

 
Megszállás szovjet módra – lépésről lépésre 

 
Ennek első tetteként, alig egy hónappal a 

paktum után, szeptember 30-án, a balti álla-
mok vezetői és a szovjetek „kölcsönös együttmű-
ködési és segítségnyújtási szerződést” kötöttek 
egymással. Ennek értelmében a balti államokban 
szovjet tengeri és légi támaszpontok jöttek létre.

Ez a megállapodás mindössze csak kilenc 
hónapig volt érvényben, 1940 júniusában a 
balti államok ultimátumot kaptak Sztálintól: 
vagy önként csatlakoznak a Szovjetunióhoz, 
vagy katonái megszállják a balti államok terü-
letét. Ez utóbbi hamarosan be is következett. Az 
észt hadsereg, mely mindössze 16000 főt szám-
lált nem állhatott ellent a tízszeres fölényben 
lévő szovjeteknek.

1940. augusztus elején a három balti állam 
betagozódott a Szovjetunióba. Területükön 
egyetlen esztendő alatt ment végbe az a folya-
mat, mely Magyarországon később három-négy 
évig is elhúzódott. Az Észt Kommunista Párt-
nak kezdetben mindössze 133 tagja volt, a lett-
nek és a litvánnak. sem volt sokkal több. Egyet-
len év alatt, ez a szám Észtországban 3732-re 
emelkedett.

A korábban, független államok politikusait 
letartóztatták, és Oroszországba, a GULÁG-
ra küldték. Többen közülük ott is pusztultak el. 
1941 júniusában, alig egy héttel a Barbarossa-
terv német végrehajtása előtt, a balti hadseregek 
volt harcosait, a kicsiny légierő katonáit és a bal-
tikumi haditengerészet tisztjeit deportálták Szi-
bériába, összesen negyvenezer embert.

Megindultak az államosítások is, még akkor 
is, ha ez jelentős életszínvonal-csökkenéssel járt 
a baltiak számára. A mezőgazdaságban elkoboz-
ták a 30 hektárnál nagyobb birtokokat, az egy-
házak földjeit, sőt a helyi közösségek területeit is. 

Állami gazdaságok és termelőszövetkezetek ala-
kultak (szovhozok és kolhozok), Életbe léptek a 
beszolgáltatások és a kuláktalanítás törvényei is.

A volt független országok társadalmi elitje 
mindenét elveszítette, s szerencsésnek érezhette 
magát, ha nem deportálták őket és családtagjai-
kat a Szovjetunió belső területeire. Ilyenformán 
legalább harmincezer ember tűnt el: férfiak és 
nők, de gyermekek és öregek is. Volt rendőrtisz-
tek és államhivatalnokok kerültek kényszermun-
katáborokba, nagybirtokosok és papok kénysze-
rültek száműzetésbe. Legtöbben közülük meg-
haltak a szörnyű körülmények miatt.

Mások, akik nem óhajtottak a szovjetek ural-
ma alatt élni, emigrálni voltak kénytelenek szü-
lőföldjükről. A német származásúakat vissza-
honosították, ők így hagyhatták el csak a Balti-
kumot. A lutheránus püspököket és az ortodox, 
görögkeleti, pravoszláv papokat szintén depor-
tálták, családjukkal együtt a Szovjetunió szibé-
riai és közép-ázsiai vidékeire.

 
Halálos ölelésben, óriások szorításában: a 
második világháború keservei

 
Így aztán semmi csodálkoznivaló sincsen 

abban, hogy a balti államokba, alig két héttel az 
invázió kezdete, 1941. június 22. után benyomu-
ló német csapatokat a baltiak nagy többsége fel-
szabadítóként fogadta. Akadtak olyanok köztük, 
akiknek célja a függetlenség visszaállítása volt. 
Ők az erdőkbe húzódtak, partizánként harcol-
tak, főként a visszavonuló szovjet romboló zász-
lóaljak ellen. Legalább ötezer ilyen gerilla akadt.

Mások, főként a szovjet Vörös Hadseregbe 
kényszerrel besorozottak közül, átálltak a német 
oldalra. Mindhárom volt köztársaságban akad-
tak olyanok, akik beálltak a Waffen-SS-be is. 
Lettországból nyolcvanezren, míg Észtország-
ból húszezren választották ezt az utat maguk 
számára.

Akadtak olyanok is a litvánok és lettek, meg 
észtek közül, akik hallgattak Sztálin felhívásá-
ra és partizánok lettek. ők a németek és a csat-
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lósaik ellen küzdöttek.
A német sorozások elől ötezren Finnországba 

menekültek. Felük belépett a finn hadseregbe, s 
legalább négyszázan a haditengerészethez vagy 
éppen a légierő kötelékeibe álltak be.

1944 elejére a német katonai helyzet rossz-
ra fordult, és a front megint elérte a Baltikumot. 
Legalább százezren álltak harcra készen, hogy az 
ismételt szovjet megszállást fegyveres harcukkal 
megakadályozzák, elodázzák. Tevékenységük fél 
esztendeig késleltette a kommunista hódítókat.

Egy másik, földalatti ellenállási mozgalom 
is kialakult, ők a polgári ellenállást képviselték. 
Ezek a nacionalisták, amíg a németek tartották 
megszállva a Baltikumot, addig ellenük harcol-
tak. Mikor a szovjetek visszaszerezték hatalmu-
kat a tengerparton, a kommunisták ellen küz-
döttek. „Erdei testvérek” néven váltak közis-
mertté. Harcuk egészen 1953-ig, Sztálin halá-
láig elhúzódott. Létszámuk akár még az 5000 
főt is meghaladhatta. Főként a mocsarakban s 
az erdőkben működtek. A kommunista pártok 
kivételével, minden balti párt törvénytelennek 
tartotta a szovjet megszállást. Legalább kétszáz-
ezer embert, a baltikumi lakosság tíz százalékát 
letartóztatták a szovjet államvédelem emberei. 
A kivégzések és a háborús veszteségek legalább 
akkora kárt okoztak, mint a kivándorlás. Mire 
a szovjetek visszatértek, a három ország mint-
egy ötmillió lakosából, legalább másfélmillióan 
elpusztultak. A baltikumi zsidók létszáma keve-
sebb, mint ezer főre csökkent, noha a háború 
előtt a létszámuk még meghaladta a százezer főt 
is. Háromnegyed részüket koncentrációs tábo-
rokban pusztították el a németek.

 
Csodáknak éve: 1989

 
A szovjet világrendszerhez tartozó kelet-

közép-európai államok forrongtak ebben az 
időben. Megindult a demokratikus átalaku-
lás Magyarországon, éppen úgy, mint ahogy 
Lengyelországban és Csehszlovákiában is. Ki 
gondolta volna, hogy leomlik a berlini fal az 
NDK határán, hogy Bulgáriában is megbukik 
a kommunizmus, és Romániában megdöntik 
Ceausescu véres diktatúráját, még az esztendő 

vége előtt.
A gorbacsovi peresztrojka és a glasznoszty 

hatására, ötven év megszállás után, némileg fel-
erősödtek a tiltakozások a Szovjetunióban is. Az 
emberek tudomást szereztek a titkos záradékról, 
s rájöttek, hogy becsapták őket. Az egyik első 
ilyen ellenzéki megmozdulást 1987-ben tartot-
ták, a paktum megkötésének évfordulóján. Az 
emberek fekete szalag viselésével emlékeztek a 
szégyenteljes alku évfordulójára. Ezzel megkoc-
káztatták még a letartóztatásukat is.

Romualdas Ozolas. Litván emberjogi aktivis-
ta és polgárjogi harcos több mint kétmillió alá-
írást gyűjtött össze hazájában, követelve, hogy 
a Vörös Hadsereg katonai egységeit vonják ki 
szülőhazájának, Litvániának területéről.

1989 februárjában, a kaukázusi Georgia fővá-
rosában, Tbilisziben húsz grúz tüntető vesztette 
életét, mikor a szovjet katonaság tüzet nyitott 
a szabadságot követelő békés demonstrálókra. 
Az azeriek és az örmények is nyugtalankodtak.

Az ellenzéki erők a Szovjetunióban, más tör-
vényes lehetőség híján, népfrontokba tömörültek. 
Így alakult meg a Baltikumban a litván Sajudis 
mozgalom, az észt Népfront kezdeményezése- 
a Rahvarinne, és a lettek Tautas nevű szerve-
zete. Helyet kaptak a népdalok is a tüntetése-
ken, melyeket a lettek és litvánok, s az észtek 
énekeltek.

A Baltikum forrongott. Alig pár nappal 
azután, hogy a kínai hatóságok véres erőszak-
kal leverték a Tienanmen téren tartott demonst-
rációkat 1989. június 4-én, a balti ellenzékiek 
máris elhatározták, hogy megmutatják a világ-
nak, békésen és erőszakmentesen is lehet til-
takozni. Szabadságot követeltek, szerettek vol-
na véget vetni az erőszaknak és igazságtalan-
ságnak. Annak ellenére tiltakoztak, hogy a bal-
ti államokat több százezer szovjet katona tar-
totta megszállva.

Elszántságukhoz hozzájárult az is, mikor 
tudomást szereztek Nagy Imre újratemetésé-
ről (június 16.) Ugyanúgy, ahogy a Páneuró-
pai Piknikről (augusztus 19.), s a Vasfüggöny 
leomlásáról.

 
Az éneklő (daloló) forradalom

 
A dalos ünnepek hagyománya régi múltra 

tekintett vissza, az elsőt még 1869-ben rendez-
ték meg, az Orosz Birodalom keretében. 1910-
ben már a hetediket tartották meg, míg 1938-
ban már a tizenegyedikre is sor került a Balti-
kumban. Ilyenkor a fellépő énekesek és együt-
tesek saját népdalaikkal, anyanyelvükön dalol-
va szórakoztatták az érdeklődőket. Összegyűl-
tek, felöltötték saját népviseleteiket, behangol-
ták népi hangszereiket. Ez a dal és a tánc ünne-
pe volt Nemcsak divat volt a népdalok hallga-
tása és éneklése a nyolcvanas években, hanem 
egyúttal tiltakozás is, a kutúra eloroszosítása, 
szovjetizálása ellen is. A nemzeti öntudat meg-
erősítésére szolgált. Minden ötödik esztendő-
ben tartották meg ezeket a dalosünnepeket. Az 
emberek rengeteget énekeltek a balti államok-
ban, minden ünnep népdalokkal kezdődött és 
végződött. Innen terjedt el az éneklő (daloló) 
forradalom név is.

Idén, 2019-ben is lesz ilyen ünnep a Balti-
kumban, augusztusban (talán nem véletlenül). 
Az előző, 2013-as dalünnepen harminchárom-
ezer énekes lépett fel, több mint 150 ezer néző 
hallgatta őket. A záróünnepen egy huszonkét-
ezer fős alkalmi kórus énekelt. A balti államok 
alkotmányában külön törvény rögzíti a dalos 
ünnepek hagyományát.

 
Sem mobiltelefon, se internet: a szervezés 
magasiskolája

 
A Balti Élőlánc ötletét először Edgar Savisaar, 

az észt nemzeti mozgalom egyik vezetője vetette 
fel. Az emberek sorfalát és kézfogását ő javasolta.

Megszervezésében oroszlánrész jutott Juris 
Kaža lett ellenzéki újságírónak is, akit emiatt a 
szovjet hatóságok kiutasítottak hazájából, és öt 
esztendőre kitiltottak Lettország területéről. Az 
ő dühös válasza erre az volt: Öt év múlva már 
a Szovjetunió sem fog létezni! Jóslata pontos 
volt, hiszen alig két esztendő múlva, 1991-ben 
a balti államok visszanyerték függetlenségüket. 

A litvánok részéről Vytautas Landsbergis volt 
a demonstráció fő szervezője. Sokat tett azért, 
hogy világ tudomást szerezhessen erről a törté-
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nelmi jelentőségű eseményről. Az ő ötlete volt az, 
hogy az emberek az élőláncban énekeljenek el 
egy olyan népdalt közösen, mely mind a három 
országban, mind a három nyelven közismert volt. 

A szovjet hatóságok próbálták ugyan meg-
akadályozni a szervezőket, ámde semmire sem 
mentek. Tehetetlennek bizonyultak.

Több mint kétmillióan vettek részt a Bal-
ti Élőláncban, a Baltikum teljes lakosságának 
egyharmada. Nagyjából hétszázezer észt mellett 
félmillió lett és több mint egymillió litván vett 
részt, noha senki sem rendelkezett egészen pon-
tos létszámadatokkal. A templomokban gyer-
tyákat gyújtottak, harangozással járultak hozzá 
a sikerhez. Az emberek elővették a gondosan 
rejtegetett, egykori független államok zászlóit is, 

Külföldről, nyugatról hazatért, egykori emig-
ránsok is részt vettek a megmozduláson. Ren-
geteg észt, lett, litván résztvevő még a Szovjet-
unió más területeiről is hazaérkezett, a tünte-
tés hírére. Akik nem tudtak odautazni, máshol 
rendeztek szimpátiatüntetést a Szovjetunióban. 

Csak tájékoztatásképpen: ez a 600 kilomé-
teres, a Balti-tenger északi vizétől a déli lit-
ván-lengyel határig tartó élőlánc olyan távolsá-
got hidalt át, mintha Budapesttől, Pozsonyon 
keresztül, Prágáig álltak volna a magyarok és 
szlovákok, meg csehek, egymás kezét megfog-
va, gondosan ügyelve rá, hogy sehol se szakad-
jon meg a lánc.

Más megközelítésben: mintha Hajdúböször-
ménytől Keszthelyig oda és vissza, kézen fogva 
álltak volna a magyarok, az autópályák két olda-
lán, egymással pontosan szemben, magyar nép-
dalokat énekelve. Lehetetlen vállalkozás? 

 
1989. augusztus 23. szerda. A balti élőlánc napja 

 
A mai fiatalok részére talán már érthetetlen 

dolog, hogyan sikerült az Internet és a mobilte-
lefonok, a közösségi média kora előtt megszer-
vezni egy hatszáz kilométer hosszú, több orszá-
gon keresztül haladó demonstrációt?

Ebben az élő rádióközvetítés és az adóvevők 
voltak a szervezők segítségére. A nem-hiva-
talos műsorszórás sohasem szakadt félbe. Ha 
egy rádióadót a szovjetek körbevettek, azonnal 
akadt egy másik, amelyik folytatta a szervezés 
feladatát. Pedig rendkívüli kihívásokkal kellett 
szembenézniük: Azt sem lehet tudni, pontosan 
hány ember segítsége kellett ehhez. Meg kellett 
szervezniük, hogy a lánc ne szakadjon szét több 
kisebb-nagyobb darabra. Irányítaniuk kellett az 
összegyűlt tömeget, hogy egy helyen se legye-
nek egyszerre túl sokan, máshová pedig kisebb-
nagyobb csoportokat kellett küldeniük, hogy az 
élőlánc lyukait mindenütt feltölthessék. 

Nem számított itt sem a politikai vagy a val-
lási meggyőződés, a társadalmi helyzet, de még 
a nem és az életkor sem, sőt még a nemzeti-
ségtől és az anyanyelvtől függetlenül is egymás 
mellé álltak az balti államok lakói. Alig néhány 
hónapos csecsemők éppen úgy akadtak a részt-
vevők között, mint több mint kilencven eszten-
dős aggok, akik már akkor is éltek, mikor első 
alkalommal kiáltották ki saját függetlenségü-
ket a baltikumiak, még 1918-ban. Kivétel nél-
kül valamennyien vették a fáradtságot, megke-
resték a helyet, ahol szükség volt rájuk, hogy 
meg ne szakadjon a lánc. 

Nemcsak a fővárosi, de a vidéki lakosság is 
megmozdult, s tömegesen csatlakozott a tüntetés-
hez..Ingyen buszokkal szállították őket a megfe-
lelő helyekre. Észtországban munkaszüneti napot 
rendeltek el. A baltiak már túlléptek a félelmen, 
így nem rettegtek a szovjet hatalomtól sem. 

A demonstráció résztvevői helyi idő szerint 
pontosan este 19 órakor, 15 percen keresztül 
megfogták egymás kezét, s énekelni kezdtek. 
Először mindenki a saját, amúgy a szovjet ható-
ságok által korábban betiltott himnuszát énekel-
te el, majd egytől-egyig a közösen kiválasztott 
balti népdalt dalolta el. A résztvevők egy kiált-
ványt szerkesztettek, melyben elítélték a paktu-
mot, s követelték, nyilvánítsák azt semmisnek. 
A Balti Élőlánc megmozdulása mindenféle erő-
szak nélkül ért véget. Fél évvel később, a szovjet 
tagköztársaságok közül elsőként, Litvánia kiki-
áltotta függetlenségét. 

 
Augusztus 23.: a kommunizmus áldozatainak 
emléknapja Európában 

 
A Balti Élőlánc (észt nyelven balti kett, lett 

nyelven baltijas cels, litván nyelven: baltijos 
kelios) eseményeit felülről, a levegőből fil-
mezték. Sok tüntető attól tartott, hogy a szov-
jet hatóságok tették meg ezt, a későbbi meg-
torlások reményében. Nos, az igazság az volt, 
hogy a már korábban említett lett újságíró, 
Juris Kaža egyszerűen kölcsönkért a svédek-
től egy helikoptert, és így vette fel kamerájá-
val a tömeget. Így az egész világon láthatták 
a tömeget. Észrevehették: a lánc mindenütt 
kitartott, sehol sem szakadt meg. Egyetlen 
nap alatt világszenzációként söpört végig a 
kontinenseken a baltiak kiállása a szabadsá-
gukért, a függetlenségükért. Világszerte sza-
lagcímekben jelent meg a balti államok érzel-
mileg és vizuálisan is lenyűgöző tette a leg-
különfélébb újságokban. 

A balti államoknak is megvolt a maguk sze-
repe a Szovjetunió felbomlásában. Helytállá-
suk rengeteg ellenállási mozgalomra hatott. A 
három ország példát adott: ellenállásuk erejével 
szemben még egy szuperhatalom is tehetetlen-
nek bizonyult.

1990 folyamán a balti államok békésen elvál-
tak a Szovjetuniótól, mind gazdaságilag, minfd 
pedig politikailag. Miután 1991 januárjában 
kiderült, hogy még fegyveres erőszak árán sem 
lehet Litvániát és Lettországot, valamint Észt-
országot benntartani a Szovjetunióban, népsza-
vazásokat írtak ki. A szovjetek erőfitogtatásának 
15 vilniusi litván és hat rigai lett esett áldoza-
tul, ötszáz tallini észt pedig megsebesült. Ámde 
a népszavazásokon mindenütt a függetlenség 
hívei győztek (Észtországban - 80%, Litvániá-
ban – 90%, Lettországban – 73%)

Végül a balti államokat 1991. szeptember 
17-én felvették önálló tagállamként az ENSZ-be.

Mikor megszűnt a Szovjetunió, 1992-ben 
önálló, új nemzeti valutákat fogadtak el törvé-
nyes fizetőeszközül. Ugyanebben az esztendő-
ben megtartották az első, kommunizmus butá-
ni szabad parlamenti és elnökválasztásokat is. 
A szovjet csapatok csak 1994-ben hagyták el 
végleg a Baltikum területét. 2004-ben a balti 
államokat is felvették az Európai Unióba és a 
NATO tagjaivá váltak.

 
Mit sem vesztett jelentőségéből a Balti Út

 
A Lett Nemzeti Bank, az esemény évforduló-

jára emlékérmet adott ki. Egy virtuális Balti Élő-
lánc is szerveződik, ahol az emberek megoszt-
hatják egymással az emlékeiket. Amikor Rigá-
ban, a Daugava-folyó partján megépült az új 
nemzeti könyvtár, a folyó másik oldaláról, a régi 
nemzeti könyvtár épületéből, élőláncot szervez-
ve hozták át a köteteket – mínusz 15 fokban.

Augusztus 23-át az Európai Unióban a tota-

litárius diktatúrák áldozatainak európai emlék-
napjává nyilvánították. A balti élőláncot, mint 
civil kezdeményezést, (a három balti állam 
népeinek szolidaritását) 2009-ben felvették az 
UNESCO Világemlékezet listájára is. Ez 193 
globális jelentőségű pillanatot rögzít. Ezek egyi-
ke lett a Balti Élőlánc is.

 
A Balti Élőlánc dala 

 
Az első strófa lett nyelvű, a második a litván 

változat, míg a harmadik versszak észt nyelven 
szól. A legkülönfélébb zenei stílusokban is elő-
adták már, a videomegosztó portálokon többfé-
le változatot is meg lehet hallgatni.

 
Trīs māsas jūras malā stāv,
Tās nespēks un nogurums māc.
Tur bradāta zeme un dvēseles,
Trīs tautu gods un prāts.
Bet torņos jau likteņa zvani skan,
Un jūra bangoties sāk. 
Trīs māsas no miega modušās, 
Par sevi pastāvēt nāk. 
Atmostas Baltija, atmostas Baltija, Lietuva, 
Latvija, Igaunija! 
Három nővér áll a tenger partján,
Gyengeség és fáradtság gyötri őket.
Átgázolt földek és lelkek,
Három nép becsülete és értelme.
De a végzet tornyaiban hangosan harangoznak
És a tenger hullámzani kezd.
Három nővér felkel álmából,
Jön, hogy kiálljon magáért.
A Baltikum ébred, a Baltikum ébred, Litvánia, 
Lettország, Észtország! 
Prie jūros miega sesės trys
Jas slegia pančiai, neviltis
Klajoja lyg elgeta pajūriu
Dvasia tautų garbės
Bet varpas likimo nuaidi vėl
Ir jūra šiaušia bangas
Trys sesės iš miego kyla jau
Apginti savo garbės. 
Bunda jau Baltija, bunda jau Baltija, Lietuva, 
Latvija, Estija! 
Három nővér alszik a tengerben
Megkötözve, elkeseredve
Koldusként vándorolva a tengerparton
A nemzetek becsületének lelkei
De a végzet harangja újra felzúg
És a tenger felborzolja hullámait
Három nővér felkel az álmából
Hogy megvédje becsületét.
A Baltikum ébred, a Baltikum ébred, Litvánia, 
Lettország, Észtország! 
Kolm õde mere palged ees,
neid uinutas lainete laul.
Kolm rahvast siin sajandeid
heideldes tõid ohvriks muistse au.
Kui tornides juba lööb kella hääl,
merd haarab vabaduspüüd.
Et saatust ja elu kaitseda,
kolm õde virguvad nüüd. 
Ärgake Baltimaad, ärgake Baltimaad, Leedumaa, 
Lätimaa, Eestimaa!
Három nővér a tenger arca előtt,
elálmosította őket a hullámok dala.
Három évszázadokon át itt küzdő nemzet
feláldozta az ősi dicsőséget.
Amikor a harang kong a tornyokban,
a tengert elragadja a szabadságvágy.
Védeni sorsot és életet,
három nővér most felkel.
Ébredjetek balti államok, ébredjetek balti álla-
mok, Litvánia, Lettország, Észtország!


