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jutó templomok száma talán a legnagyobb a világon, még ez
sem. Barokk, barokk, mindenütt barokk.

A nyári napfordulóval, a Szentivánéj ünnepével, a nyár vég-
leges beköszöntének ünneplésével, az ártó gonosz szellemek
rituális elűzésével esett egybe balti utunk egy része. A vilniu-
si Gedimino sugárutat lezárták a forgalom elől, szabadtéri
színpadokról ének és zeneszó hullámzott lefelé, a katedrális
felé, sátrakban „boszorkányok” jósoltak, árulták a vidéki Lit-
vánia termékeit, sütötték a húst és a gombát, a hat órát jelző
harangozás karácsonyi hangulatot idézett. Csak a forralt bor
hiányzott. A klasszicista székesegyház – a szovjet időkben
képtár – oszlopai között hosszú lenge ruhájú, elvarázsolt arcú
leányzó keringett és énekelt, virágból és füvekből font koszo-
rúval a fején. Szalagokra jókívánságokat lehetett írni, amelye-
ket léggömb segítségével indítottak útnak az ismeretlenbe.

Szinte minden kilométerkőnél valamilyen „gyöngyszem
gurult” a bágyadt utazó elé. Mert mi másnak nevezzük Pils-
rundale kastélyát „a lett Versailles-t”, amelyet egy Biron nevű
cárnői kegyenc kapott, a Keresztek hegyét Litvániában, a
városokat, a már a nevében is a dánokra emlékeztető Tallinnt
(„dán vár”), a gazdag közép- és észak-németországi városokat
eszünkbe juttató, de a szecessziós házak tömkelegével a sor-
ból mégis kiemelkedő Rigát. Ezeknek a házaknak egy részét
a rigai születésű filmrendező, Szergej Eizenstein édesapja
építtette. Tartu egyetemével egy másik hódító hatalmat, a své-
deket idézte, hídjával az oroszokat, amúgy a németeket. Kau-
nas, egy időben Litvánia fővárosa, építészetileg szintén
kevert, s itt sem próféta mindenki a saját hazájában: csak nagy
keresgélés után találtam egy olyan zeneműboltot, ahol árusí-
tották a litván klasszikus, a festőként is elismert Ciurlionis
lemezeit.

Kaunasban sem oroszul kezdtem a kérdezősködést, állító-
lag nagyon barátságtalanok tudnak lenni a helybeliek egy oro-
szul feltett kérdés hallatán, ha csak az illető nem orosz. Mint
olvasom, feddő tekintetekre legkevésbé Litvániában számít-
hat az ember, a katolikus országban csak 7–8 százalékot tesz
ki a háború után betelepített, betelepült oroszok aránya.

Észtországban és Lettországban az arány 35, illetve 45 szá-
zalék. Az utóbbi két ország erősen nacionalista politikát foly-
tat, a betelepített oroszok pedig széttárják kezüket: őket itt
munkahelyek várták 1945 után. Rigában nagy, és ingyenesen
látogatható múzeum dokumentálja a Baltikum „három meg-
szállását”: a balti országok hozzácsatolását (más frazeológiá-
val: önkéntes csatlakozását) a Szovjetunióhoz, a németek had-
járatát, majd a terület visszafoglalását szovjet részről. Nem
nagyon látni orosz nyelvű feliratot, hacsak nem a benzinku-
taknál, ahol az angol mellett oroszul is ki van írva: mielőtt tan-
kolsz, fizess!

Az Észtország és Oroszország közötti észt határvárost, Nar-
vát főleg oroszok lakják. Itt véget ér a kifogástalan úthálózat,
s orosz területen következik egy körülbelül 60 kilométeres
szakasz, amelyen talán még második világháborús lánctalpas-
ok nyomait is fel lehetne fedezni. Vagy talán sofőrjeink fel is
fedezték, hisz az útra erősen figyelve, lassan haladva kerül-
gették a kátyúkat. Egyik jó ismerősöm szerint az oroszok még
mindig azért nem építenek tömegével jó utakat, mert nem

akarják, hogy az ellenség autópályákon masírozzon be nagy-
városaikba.

A vám- és útlevélellenőrzést személytelenség és korrektség
jellemezte, s nem is mondanám azt, hogy két világ határán,
hisz például Narva és a másik oldalon fekvő Ivangorod lakói
gyalog járnak át egymáshoz bevásárolni. Vélhetően némi pót-
keresetre igyekeznek szert tenni az orosz rendőrök, akik a
nem feltűnően kihelyezett stoptáblák, vagy a megkopott útfel-
festés figyelmen kívül hagyása miatt néhányszor megállítot-
ták autóbuszunkat.

Szentpétervár azonban a legszebb arcát mutatta, miután
autóbuszunk maga mögött hagyta a rend kellemetlenkedő
őreit és átverekedte magát „az északi fővárost” is megbénító
autótömegen. A Péter-Pál erőd katedrálisának arannyal
bevont, tűszerű tornyán megcsillanó, vakító napfény, mélykék
éggel a háttérben, mindig a fényképezőgépek gyors előránga-
tására késztetett. Az Ermitázs, az Orosz Múzeum, az Izsák
székesegyház, Carszkoje Szelo, Pavlovszk, Petrodvorec
(újabban Peterhof) továbbra is hagyományos pompájában és
műgyűjteményével kínálja magát, bár, ha valaki szárnyasha-
jón utazik Petrodvorecbe, s nem fizet rögtön a partra lépésért,
mindezt nem látja meg.

A hazafelé tartó út méltó lezárása volt a kultúrtörténeti uni-
kumokat kínáló körútnak: Lublin, Zamosc, úgyis mint a világ-
örökség része reneszánsz városházájával, Kazimierz Dolny, a
lengyel Szentendre, Przemysl, első világháborús erődítmé-
nyével és Redl ezredes történetével.
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