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Lasot Talsu Valsts ģimnāzijas skolotāja Teodora Dzintarkalna 1931. gadā uzrakstītās atmiņas, varam gūt priekšstatu par Talsu miesta tirgiem.  
Viņš rakstīja: 

 

 
Pamatā viss tirgus Talsu miestā līdz 1905. gadam notika 

piektdienās pie Luterāņu draudzes baznīcas. To vietējie iedzīvotāji 
dēvēja par „zivju” tirgu, un tas pastāvēja līdz 1936. gadam. 

 
 1888. gada 25. maijā Talsos dzimusī vācbaltu rakstniece 

Elizabete Olga Otīlija Gerke savās atmiņās rakstīja:  
 

                                                           
1 to dēvēja par Piektdienas tirgu ( šeit un turpmāk Imanta Tamsona piezīmes ) 
2 to dēvēja par Otrdienas vai Lejas tirgu 
3 ugunsdzēsēju depo Ezeru laukumā 
4 tirgotāja Daniela Hilmaņa (1876) nams atradās Lielajā ielā 26, (drēbju un apavu veikalnieks) 

1. Talsu tirgus Pirmā pasaules kara laikā 1916.g 
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 Lejas tirgus laukuma, kā arī tai pieguļošās ēkas Lielajā ielā 245 īpašnieki bija Josifs un Estere Hercberga (1869). Šo ēku cēla no 1875. līdz 1878. gadam.  

T. Dzintarkala atmiņas 1931. gadā:  

  
 
Pirms tam muižnieku klubs 19. gadsimta sākumā izvietojās Lielajā ielā 33 viesnīcnieka Pētera Hencelta namā. Viņš dzimis Talsos 1803. gada 17. jūnijā. 

Miris 1870. gada 4. februārī, apbedīts Antiņu kapsētā. Tas līdzējis, un Dreijers saņēmis naudu, cik tik vajadzējis, un viņš uzbūvējis lielāko namu Talsos, ar 
viesnīcu, dzīvokļiem un 8 veikaliem. 

 Tas bija lielākais nams Talsu miestā – ar viesnīcu, dzīvokļiem, veikaliem, lielu zāli un iebraucamo vietu un zirgu staļļiem. Zālē atradās skatuvīte un 120 
sēdvietas. 1903. gadā namā atradās Kadiķa viesnīca, un tā izvietojās apakšstāvā no ieejas durvīm pa labi, bet virs tās savu mājvietu atrada muižnieku klubs, 
kuru apmeklēja muižnieki, un vācu klubs vietējai inteliģencei. Aiz zāles [gar tirgus laukumu] divas istabas īrēja krievu jeb ierēdņu klubs. 1887. gadā divas istabas 
īrēja tikko nodibinātā Latviešu Sadraudzīgā biedrība. 

 
 „Kas bija arī tad par „kariem”, kad iesāka runāt par vajadzību arī lielo (piektdienas T. Dz.) tirgu pārcelt uz leju, jo 
še bij izredzes laukumu paplašināt, kamēr pie baznīcas tas nekādi nebij iespējams, jo še tas visapkārt apbūvēts ar namiem, bet 
lejā uz vienu pusi var stieptie, cik vajadzīgs, jo tur neapbūvēta pļava līdz Vilkmuižas ezeram. Domāja viegli sarunāt ar 
Hercberģieni. Redzams, ka sarunāt var, bet gan ar latu palīdzību.” 1931. gadā Lejas tirgus laukums jau bija kļuvis par šauru, 
un neatbilda savam uzdevumam. T. Dzintarkalns rakstīja: „Ir jau atvērts jauns, plašs laukums pie Raiņa (Pastendes) ielas un 

                                                           
5 no 2000.g līdz 2015.g augustam šajā ēkā atradās a/s „Swedbank” Talsu filiāle 
6 toreiz Valdegāles muižas īpašnieks bija Lebrehts Karls fon Firkss (1798-1878), bet pēc viņa nāves muižu mantoja vecākais dēls Johans Lebrehts Augusts fon Firkss (1841) 

7 19.gs beigās nams Lielajā ielā 33 pāriet tirgotāja Hirša Jankeļa Hiršberga īpašumā 
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Grenčmuižas ceļa8. Augustā pilsētas valde arī lēma tirgu tur 
pārcelt, jo viņa bij pazaudējusi prāvā pret Hercberģi, un tā 
vienu gabalu zemes no laukuma bij nožogojusi, kā viņai piederošu. Pilsētas valde reaģēja ar to, ka lēma tirgu pārcelt uz jauno 
vietu. Apkārtējie veikalnieki sacēlās „spārnos”, respektīvi žīdi, jo viņi novietojušies ap tagadējo laukumu un uz to dibina visu 
savu eksistenci. Ar pārcelšanu būtu daudziem tirgotājiem vai nu tagadējā vietā tirgošanās jāizbeidz, vai tā jāsašaurina. Īpaši 
„spārnos” bij` Hilmanis. Tika iespaidoti 
domnieki, gan citi – un lēmums esot jārevidē. 
Man arī gadījās būt tanī domes sēdē. Varēja 
redzēt, ka  
jautājums ļoti, ļoti svarīgs, pat daudziem 
dzīvības jautājums. Varēja redzēt, ka 
sociālisti pierunāti no žīdiem turēties pie 
šīs vietas, cik tik iespējams. Tas laukums 
neiekārtots, tur būšot dubļi, tur celšoties 
dzīvokļu īres un tas nākšot strādniekiem par 
sliktu u.t.t. Un lielākais pārsteigums vēl 
bij tas, ka sēdē tika paziņots, ka Hilmanis 
apstrīdēto zemes gabalu atpircis no 
Hercberģienes par Ls 2000 un nododot pilsētas 
lietošanā, kamēr tirgus še pastāvēs. Tika 
pārlemts: pagaidām, kamēr jaunais laukums 
vēl nav izbūvēts, ir Māras tirgu, ir nedēļas 
tirgu noturēt vēl vecajā vietā. 
 Redzēs, cik ilgi še vēl to noturēs. Bet 
vieta piemērota nava. Vienīgais pilsētas 
centrs. Patiesībā še nekāda laukuma nava, bet 
ir it kā platāka iela. Uzbraucējiem visai 
neērti novietoties – garā rindā, sākot no 
Lielās ielas, līdz pat žīdu pirtij9.” 
 
 

 

                                                           
8 tagadējās Darba ielas sākumā 
9  Ezera ielā Nr. 3, tagad pārbūvēta par divstāvu dzīvojamo māju Dzirnavkalna nogāzē 

2. Talsu tirgus laukums Ezera ielā 1930. gadā 
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 Talsu pilsētas dome 1934. gada 14. jūnija sēdē nolēma zivju tirgu no 
Baznīcas laukuma higiēnisku apsvērumu dēļ pārcelt uz Ezera laukumu. 

 
  

Talsu novadnieku tēlojumi un atmiņas par Dižmāras tirgiem laikmeta griežos.  

Teodors Dzintarkalns. 
 
       Īstajā vārdā Teodors (Tīcs) Zaudmanis dzimis 1874. gada 22. februārī Dundangas pagasta „Lonastu” mājās, kā kalpa dēls. No 1884. līdz 1889. gadam mācījies 
Dundangas ķirspēles10 skolā. Pēc tam no 1890. līdz 1893. gadam mācījies Talsu pilsētas skolā. Strādājis par skolotāju no 1893. līdz 1896. gadam Mangaļu un 
Dzērbenes pagastu skolās. 1896. gadā iestājās Pēterpils skolotāju institūtā. Pēc studiju pabeigšanas no 1900. līdz 1902. gadam strādā par skolotāju Jelgavas 
Aleksandra skolā. No 1902. līdz 1903. gadam skolotājs Tukuma pilsētas skolā11. No Tukuma T. Dzintarkalns pārceļas uz Talsiem. Šeit viņš strādā par skolotāju 
Talsu pilsētas skolā līdz 1908. gadam. Pēc tam pāriet strādāt par skolotāju F. Cirķeļa privātajā tirdzniecības skolā. Pirmā pasaules kara laikā no 1915. līdz 1919. 
gadam skolotājs Holmā, Vēzenbergā, Staraja Rusā un Gruchovkā. 1920. gadā mainījis uzvārdu uz Dzintarkalns. No 1922. līdz 1933. gadam skolotājs Talsu Valsts 
vidusskolā un Talsu Valsts ģimnāzijā. 1929./30. mācību gadā viņš bija 9. izlaiduma ģimnāzijas klases audzinātājs. Ieņēma Talsu Sadraudzīgās biedrības valdes 
priekšnieka amatu nama celšanas laikā no 1910. līdz 1912. gadam. Neilgu laiku 1923. gadā no februāra līdz septembrim ievēlēts par pilsētas galvu. T. 
Dzintarkalnam pilsētas galvas amats bija jāatstāj, jo Saeima pieņēma likumu, ka valsts ierēdņi nevar ieņemt algotas vietas pašvaldības iestādēs. 1923. gadā Tīcs 
Dzintarkalns nodibina Talsu Valsts vidusskolas kultūrvēstures muzeju. Viņš ar lielu dedzību nodevās dzimtās zemes senatnes pētīšanai un senlietu vākšanai.   
 
T. Dzintarkalna darbi, kuri publicēti „Pirmajā Talsu Almanachā 1913. gadā ar kalendāru 1914. gadam”: 
 
      1. „Talsu apriņķis” (ar pseidonīmu M. Strādnieks). 
      2. „Dundanga” (ar pseidonīmu P. Puiškalns). 
      3. „Iz vectēva atmiņu tarbas” (ar pseidonīmu Jaunlībenietis). 
      4. „Tas bij Māras tirgū” (ar pseidonīmu A. Pusotra). 
 
 
 
                                                           
10 no vācu valodas - das Kirchspiel   /draudze/ 
11 audzēkņu skaitā bija arī Zigfrīds Meierovics 
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1934. gadā laikrakstā „Talsu Avīze” publicētie raksti: 
       1. „Mīlenbacha uzvara.” Ainas no Talsu pagātnes. Uzrakstījis E. Zaļmežs. 
       2. „Talsu un apkārtnes žīdi.” Kultūrvēsturisks apcerējums no K. Avota. 
 
   Viņš sarakstīja grāmatu „1905. gada revolūcija Talsos un apkārtnē.” Pēc aculiecinieku 
nostāstiem un tā laika dokumentiem sarakstījis T. Dzintarkalns. Ceļvedi ar nosaukumu 
„Vadonis pa Talsiem un apkārtni.” (Izdots Talsos, 1927. gadā). Aprakstu, kas veltīts Talsu 
apriņķa 3. Dziesmu dienai 1929. gadā „Talsu pilskalnā pirms 1000 gadiem.”  
        Daudz rakstu viņš publicējis republikas laikrakstos „Balss”, „Baltijas Vēstnesis”, 
„Talsu Vēstnesis”, „Talsu Balss” un „Talsu Avīze”. 
  1937. gada 7. jūnijā T. Dzintarkalns aizgāja viņsaulē. Viņu apbedīja Nurmuižas pagasta12 
Sukturu kapsētā. 
 Pirmajā Talsu Almanachā13 tirgus raksturots: „Māra ir vienīgā diena gadā, kad visi Talsu 
un apkārtnes ļaudis dzīvo vienu dzīvi, klausās uz vienādiem sirdspukstiem, domā vienas 
un tās pašas domas: „Pie, uz un par Māras tirgu.” (T. Dzintarkalns) 
 

Pusotra (Teodors Dzintarkalns) 

Tas bija Māras tirgū. 
 

Stāsts iz Talsu apriņķa dzīves. 
 

                   “Lasītāj, vai tu esi bijis Māras tirgū? Vai tu zini, kāda liela, vispārēja 
nozīme tam ir visa mūsu apriņķa dzīvē? Uz pirmo jautājienu tu katrā ziņā 
atbildēsi, ka tu Māras tirgū Talsos esi bijis ne vienu reizi vien, ka tu vēl ļoti labi 
to atminies, kad tēvs tevi pirmo reizi kā mazu puišeli paņēma tirgū līdzi, kādu 
lielu, apdullinošu iespaidu tas uz tevi atstāja, un cik neskaitāmas reizes pēc tam 
tu esi dzīvojis un izdzīvojies pa Māras tirgu. Bet dziļāki ņemot tu, lasītāj, Māras 
tirgu vēl nepazīsti- visā aptverošā plašumā. Māra ir vienīgā diena gadā, kad viss 

                                                           
12 tagad Lībagu pagastā 
13 izdots 1913. gadā ar kalendāru 1914. gadam 

3. Talsu Valsts ģimnāzijas skolotājs un vēsturnieks Teodors Dzintarkalns. 
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apriņķis dzīvo vienu dzīvi, klausās uz vienu sirds pukstienu, domā 
vienas un tās pašas domas: pie, uz un par Māras tirgu. Var droši 
sacīt, ka katrs ciems, gandrīz katra māja sūta savus priekšstāvjus-reprezentantus uz Māru. Un katrs cenšas dabūt šo godu, un nožēlojami 
tie, kuriem jāpaliek mājās; bet arī šie, mājās būdami, par citu nedomā, kā par tirgu. Puiši un meitas – tie jau mājās nepaliks, ja tos arī ar 
striķi piesietu. Vecākus vīrus, kuriem zirgu trūkuma dēļ jāizpaliek un kas uz pašu kājām atpakaļ nācienā nedrīkst paļauties aiz pārliecīgas 
nastas, kas tirgū dabūta, saimnieks jau tā kā tā Māras dienā nesūtīs pie darba – strādātājs jau nebūs; labāki lai pats priekš sevis paknubinājas 
vai noslīcina bēdas mājas brūvētā alū. Tālredzīgākie no gājējiem pavasarī līgumā katrā ziņā pielīgst klāt, ka pa Māru nav jāstrādā, bet 
saimniekam vēl jādod zirgi, ar ko aizbraukt uz tirgu. 
           „Mazlaukos” Māras rītā visa māja agri kājās. Nav nieks, sataisīties tik svarīgā lietā: jāsakopj divreiz zirgi, jāizsmērē rati, jāuzspodrina 
aizjūgs, jāizvāra labs brokasts un jāapvelk labākās drēbes. Pirmajie darbi attiecas uz vīriešiem, kamēr pēdējie uz sievietēm. Pats Mazlauks 
rīkojas pa zirgu kūti un vāgūzi, pate ar dienestmeitu Jūli- pie plīts un spoguļa. Beidzot viss gan ar rīvēšanos, gan ar bāršanos sarīkots, un 
četri laimīgie: pats Mazlauks ar otru pusi, kura savu galvu vienu nekad nelaiž Mārā, jo agrākos gados tas reiz tikai trešajā dienā pēc Māras 
ar iztukšotu maku un plankumainu seju pārvilkās mājās. Kalpone Jūle un vaļiniece Priclīze - svinīgi ieņēma vietas ratos. Pēdējā ietika ratos 
tikai tāpēc, ka mazpuisis, rudzu maisus uz dāri nesot, bij krustu pārstiepis un tagad gulēja uz gultas. Bij redzams, ka Ansim vieglāki paciest 
sāpes, nekā palaist vienu Māru garām. Pricis, kā jau padzīvojis cilvēks, bij vieglāki atrunājams no braukšanas: Līze tam apsolīja pārvest poli, 
divas mārciņas kuģa tabakas un biezu pastalu pāri. Līdz Talsiem mazlaucniekiem jābrauc četras jūdzes, tāpēc saimnieks kā kučiers arī 
steidzināja zirgus. Visi vēlējās jo drīzāki saniegt ceļa mērķi un kopā braucot, domās stāvēja tālu viens no otra. Mazlaukam tā vien domas 
griezās uz to pusi, vai nederētu šodien iztaisīt ar čigāniem vienu griezienu – izmīt zirgus. Vinš pat nezināja, kuru mīt, tas vienalga; viņu 
valdzināja paša mīšana un tā dūšīgā izčingāšanās ar krūmu brāļiem; tad attaisnojama krietnā vitošana, līkopu un magariču dzeršana, bez 
kurām zirgus samīt nav domājams. Pates Mazlaucienes domas kavējās pie diviem auneļiem, kas sasieti gulēja starp viņas kājām, kā tos 
dārgāki pārdotu, ka Mendels14 viņu šogad atkal nepiekrāptu, kā nopirkt sietu, bezmeri un kastroli. Priclīzei pārdodamas bij tikai 15 olas, 
kuras tā bij sakrājusi no savas vienīgās vistiņas un kuras tā skalu groziņā turēja uzmanīgi uz klēpja, tāpēc tā uz ko augstu tirgū nevarēja 
cerēt. Jūlei bij gluži cits prātā; viņu neinteresēja ne pārdošana, ne pirkšana, bet viņas domas kavējās pie Purmalu Jura, kas pērngad ar viņu 
lakstojās; kā varētu Juri tirgū sastapt, kopā pavadīt laiku, būt pret Juri visai vēlīga un, galvenais, piedabūt Juri uz precēšanos. 
          Tā mūsu braucēji, kuriem katram bij savs mērķis, tuvojās tai vietai, kur viņu nodomi vai šīs dienas ideāli varēja realizēties. Viņus 
panāca citi braucēji, daži pat aizbrauca garām, jo Mazlauks ar saviem zirgiem nekad nevarēja lepoties, sevišķi šogad, kad tie sausas vasaras 
dēļ aplokā varēja sagrauzt diezgan maz. Pie Lībagas muižas Mazlauks jau bij lielā rindā, kura kā izlocīta čūska tuvojās Talsiem.  

                                                           
14 tolaik Dundagas ielā Nr. 6, bet tagad šī ēka nojaukta, atradās Judela Mindeļa (1873.) koloniālpreču veikals, kurā tirgojās viņa sieva Gite (1878.) un dzīvoja to meitas Hane (1908.), Gulde 
(1911.), Feige (1913.) un Eide (1914.). 
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          Beidzot arī šie sasniegti. Mazlaucnieki uz labu laimi iegriežas 
pirmajā sētā, kur tikko pāris ratus vēl var pievietot. Jāpiemin, ka 
Talsu iebraucamās vietas ir ļoti šauriņas, kur dažreiz ratus griežot pārlauž mēli, bet sētas puišiem ir sevišķa māksla tās tā piepakāt ar ratiem, 
kā mucu ar siļķēm. Mazlauks steigšus atdod zirgus puisim, lai pats dotos vēl uz muižas lauku, uz ārējo tirgu, noskatīties čigānu darbā. 
Mazlauciene turpretim paliek pie ratiem, gaidot aunu uzkupčus, jo tirgus dienās tie skraida no sētas uz sētu, lai pirmais sagaidītu, un dabūtu 
treknāko kumosu par mazāko maksu. Priclīze ar savu olu groziņu teicās aiziet uz ielas stūri pretim policijai, jo tur visdrošākā pārdošana. 
Jūlei tikai Juris stāvēja prātā, kā tikai viņu sadabūt rokā. Rokā varbūt dabūs gan, bet to īsto sadabūšanos kā izdarīt! Jūle bij braša, slaika 
meiča, sārtiem vaigiem, tāpēc tā uz puišiem allaž darīja iespaidu. Juris jau pērn, kad viņi dzīvoja vienās mājās, ar viņu lakstojās un pa jokiem 
solījās precēt; Juris viņai patika, jo bij noaudzis, kā ozols; šogad viņš bij pārnācis pie Ēstberga par puisi. Jūle šodien visādā ziņā grib ar Juri 
tikt skaidrībā, jo viņa baidījās, ka 
Juris neieķeras šādā tādā 
pilsētniecē, un tad ar Juri būtu 
beigas. Tāpēc no visiem četriem 
mazlaucniekiem Jūlei stāvēja prātā 
visgrūtākais, vissvarīgākais 
uzdevums priekšā; citiem mājas 
ļaudīm Māra bij tikai tāds 
uzbudinājums, pārmaiņa pelēkajā 
dzīvē, vajadzības vai izpriecas vieta. 
Jūlei še Mārā vajadzēja izšķirties 
liktenim: dabūt Juri vai nē. Taisnību 
sakot, Jūlei it baigi pukstēja sirds, 
kad viņa kāpa ārā no ratiem, 
baidīdamās papriekšu celt kreiso 
kāju, kā nelaimes nesēju: viņa 
nezināja, kā ar Juri sastāv. Jūle gan 
pa Jāņiem bija Talsos baznīcā, tad 
viņa Juri sastapa pie Ābrama kroga; 
tas tad it laipni ar viņu sarunājās un 
vēl sacīja, ka gaidīšot uz Māru. Bet 
arī tanī pašā brīdī gāja garām divas 

4. Ēka Talsos Lielā ielā 8, gaļas tirgotāja Juliusa Muldevica nams 
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cepurainas pilsētnieces, kuras Jurim it mīļi uzsmaidīja, un Juris arī, 
lai gan vilcinādamies, pacēla cepuri. Kauču Juris nav nekāds viegli 
grozāmais, bet ko var zināt, ka pilsētnieces viņu nemanot neievelk savos tīklos. 
           Visi mūsu paziņas devās tirgus mutulī, lai savus plānus izvestu, tikai Jūlei laiks priekš savām darīšanām izlikās par agru; bij tikai 
pulkstens desmit. Tāpēc viņa gāja pie radinieces Dundagas ielā, lai to apciemotu, kā saimniecei teica, bet, galvenais, lai apskatītos, vaj pie 
apģērba un matiem nav kas labojams. Un tiešām, kad Jūle atrada radinieci, viņa ne tikdaudz ar to sarunājās, cik nostāvēja spoguļa priekšā, 
kārtodama savas matu sprogas, kuras tā šorīt ar karstu dzelzi bija radījusi, desmit reizes pārsēja savu čaukstošo, puķaino zīda lakatu un 
taisīja dažādus vaibstus pilsētnieces mazā spoguļa priekšā. 
            Beidzot viss sakārtots, pielīdzināts. Laiks arī iet skatīties pēc Jura. Iedomājoties šīs dienas svarīgumu, Jūlei paliek savādi baigi ap sirdi 
– diezin, kas galu galā vēl iznāks. Drīzi Jūle atrodas uz ielas, kur mudžēt mudž cilvēku raibais pūlis. Tā visiem pārlaiž acis, meklēdama Juri; 
tā vēlas zibeņa ātrumā izskriet cauri visai pilsētai, lai meklēto atrastu: Jūle zin, ka Juris mīlē cilvēku barus, un tam patīk starp tiem dauzīties. 
Jūle patlaban stāv uz tējnīcas stūra, kur sākas bodīšu rindas ar visdažādākām mantām: cepurēm, zābakiem, grāmatām, bildēm, cepešu 
pannām, trumeļiem, audekliem, āboliem, - bet Jūli šīs mantas nesaista, tā visam tikai pavirši uzmet acis, vēlēdamās ar tām sastapt Jura 
prāvo augumu, sārto seju ar melnajām ūsiņām un labsirdīgām, dzirkstošām acīm. Par velti, ir kaut kas tamlīdzīgs, tomēr paša oriģināla nav; 
uz kopijām Jūle šodien negrib griezt ne mazāko vērību, tā alkst tikai pēc paša oriģināla, pēc Jura. Pie Sasmakas trumeļnieka Jūle pamana 
saimnieci ar gaļas pannu rokā; tā patlaban atrodas pašā līgšanas gaitā ar bārzdaino žīdu. Saimniece Jūli nepamanīja, un Jūlei ar nebij ne 
drusku vaļas iet saimniecei palīgā kaulēties, ko viņa citkārt darīja. Tagad vajadzēja doties tālāk. Viņa steidzās uz leju, garām abiem 
fotogrāfiem15, pie kuriem tā arvien apstājās izskatīties jaunizliktās „bildes” un pat pārgāja no vienas ielas malas uz otru. Nevaldzināja Jūli 
arī Šnikvalda jaunākās modes kurpes16, lai gan citreiz nekad nevarēja nociesties uz tā logiem nepaskatījusies. Viņa aizlidoja garām biedrības 
namam, aiz kura pūlis jau palika stipri biezs, tā kā nebij iespējams visu cauri skatīt. Vislielākais troksnis, kņada, spiešanās bij uz lejas tirgus 
laukuma, kur bez bodītēm un burvju riteņiem atradās teltis balagānu izrādēm un karusels, valdzināja arī pundurīšu izrāde un čūskas dīdītāja 
viesnīcas zālē. Jūlei bij stipri jāstrādā ar pleciem un elkoņiem, lai izspraustos cauri ļaužu puduriem, kuri dūšīgo meiču pavadīja ar ne visai 
glaimojošiem vārdiem. Tomēr Jūle izkļuva cauri un devās pa Lielo ielu uz augšu.. Bet viss velti – Juris nebij nekur redzams. Un nav nekāds 
brīnums: drīzāki atrast mežā ieskrējušu govi, nekā Māras tirgū vajadzīgo cilvēku. Te Jūlei iešāvās teicamas domas prātā: jāiet pavaicāt Jura 
saimniekam, teikšu, ka kas jāpasaka no radiem. Domāts – darīts. No Ēstberga Jūle dabū zināt, ka Juris laikam būšot biedrības namā, tur 
viņš teicās vispapriekš aizietam. Jūlei tas nav divreiz jāsaka; tā steigšus dodas uz „tautas krogu”, kur tā vienreiz jau bij bijusi – lielajā bazārā, 

                                                           
15 tolaik Lielā ielā Nr. 7 no 1910.gada atradās Teodora Celmiņa fotosalons, bet pirms tam šajā fotosalonā strādāja fotogrāfs Ādolfs Rīss. Ielas pretējā pusē 1910. gadā Ādolfs Rīss (1880.) atvēra 
savu fotodarbnīcu - Lielā ielā Nr. 8, gaļas tirgotāja Juliusa Muldevica (1864-1927) namā. 
16 kurpnieka Teodora Šnikvalda (1887) apavu salons atradās Lielajā ielā Nr. 21 blakus nesen, 1912. gadā uzceltajam Sadraudzīgās biedrības namam 
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kad to tikko nenospieda pa „Zagļu” izrādes laiku, bet toties visu 
vakaru pavadīja Jura sabiedrībā. Tāpēc Jūlei arī bij patīkami dzirdēt, 
ka Juris tur atrodas, ar ko viņai saistās visai patīkamas atmiņas. 
         Jūle, pienākusi pie biedrības nama durvīm, apstājās, jo viņai uznāca šaubas – vaj spert soli pār slieksni, vaj iemaisīties pūlī un dzīvot 
līdzi tirgus priekus. Bet kas tie būs par priekiem bez Jura? Pa nama trotuāru patlaban nāk bars puišu, iesilušām galvām, tie savādi uzlūko 
cēlo meiču; viens saka: „Nu, kas ir, nāci mums līdzi!” Jūle pietvīkst un ātri aizcērt aiz sevim durvis, atrazdamies pakrēslā koridorā. Mehāniski 
tā atvelk šūpoļu durvju kreiso pusi un sāk kāpt lēni pa ērtajām akmeņa trepēm uz augšu. Laimīgi tā pakļūst garām diviem brālīšiem, kuriem 
lejā kāpšana ir nepārspējami smags darbs. Augšā Jūle pagriežas pa labi un tepat atrodas pie lielām durvīm, aiz kurām dzirdama stipra 
dundoņa. Dūšīgai meičai uznāk bailes, tās stiprā roka nemaz negrib pacelties un nospiest mazo, apaļo kliņķi. Bet domas, ka Juris var būt še 
pat aiz šīm durvīm, ka no šā spiediena stāv atkarībā viņas liktens, tai iedod sparu, tā nospiež kliņķi, pavelk durvis – un Jūle atrodas uz 
sliekšņa. 
          Pirmā brīdī Jūlei acis apžilbst; tā piepīpētā zilā gaisā, zilā istabā redz pelēkus stāvus, kas ir sēd pie galdiņiem, ir stāv kājās, ir locas ap 
biljarda galdu. Visi sveši, tāli viņai; neviens pat viņu neievēro, jo katris nogrimis savā nopietnā darbā. Bet vai tas tiešam Juris, kas stāv durvīs 
uz otru istabu, ar muguru pretim? Jura zaļoksnais stāvs, kuplie mati – jā, tas viņš, to var no sāniem redzēt, jo viņš patlaban drusku pagriežas 
uz labo, ko interesantu, jautru novērodams, jo uz Jura labā deniņa un ap mutes kaktu parādās mazas, vienādas krunciņas, kuras viegli 
satrīsējas. Tomēr viņš nejūt, ka tam tuvumā Jūle, kura stāv, acis no Jura nenolaidusi. Jūle jau mana, ka daudzi viņu jau ievērojuši u zobgalīgi, 
jautājoši uz viņu skatās. Neko darīt, jāpārvar pēdējais kautrums un jāiet pie Jura. Viņa, vairīgi izlocīdamās gar galdiņiem, pieiet pie tā, un 
saka: „Labdien, Juri!” Šis kā sadzelts apsviežas apkārt un vārdus, ko teikt, neatrazdams, satver Jūles roku un sirsnīgi sasveicinājas. „Juri, 
jums labas dienas no tēvamāsas. Viņa liek jums sacīt, lai pilsētā lepni nepaliekot un viņu arī apciemojot.” Juris apgalvo, ka uz Miķeļiem viņš 
aizbrauks pie šās. Var redzēt, ka viņa skats labprāt kavējas pie daiļas, pietvīkušas meičas, bet vārdus, ko tagad viņai teikt, nav viegli atrast. 
It kā ko atgādadamies, viņš saka: „Paskat uz tiem tur, bufetes istabā. Tie, kas istabas vidū pie letes, ir divi kandavnieki, tie lielās ar savām 
sievām. Tas zemais, druknais, ābolainiem vaigiem pastāv, ka viņam tā labākā otra puse visā pasaulē, kamēr garais, melnīgsnējais tam 
nepiekāpjas. Citi ir talsenieki un sabilnieki, tie gaida, kas no šo gaiļu strīda iznāks”. Patlaban garais, žvidzinādams ar lielo pirkstu druknajam 
pie strupā deguna, to tāpēc neaizķerdams, tam iekaļ: „Kas tava sieva! Var iebāzt ķešā. Bet mana, kad man ir vezums, man nemaz nav ar 
savu pauri jādomā, tā domā priekš manim!” Druknais smalkā balstiņā ko atbild, bet ko, nevar sadzirdēt, jo viņa vārdi atduras pret citiem, 
tos nepārspēdami un tāpēc līdz Juram un Jūlei nokļūst sajauktā veidā. Šie arī nemaz tā neklausās. Jurī, liekas, mostas kas jauns, noteikts un 
dižs. Viņš skatās kur tālu, dziļi. Tad, ko iekšēji apņēmies, nopietni saka Jūlei: „Iesim citur, kur labāki izrunāties, iesim uz augšu!” Viņi aiziet 
garām sarkanajiem aizkariem un pa šaurām trepītēm, gandrīz blakus, kāpj uz augšu. Juris paver vienas, otras durvis, bet visur cilvēki, kā 
bites stropā. Tas šoreiz Jurim nepatīk, un viņš saka: „Mums būs jāiet citur!” Jaunieši pa īso koridoru iet uz lielajām trepēm, pa kurām abi 
štuceri gan ir nostūrējuši zemē, bet savu kuģi iestūrējuši nepareizā ostā: viens no viņiem atdūries pret drēbju noliekamo margām, pārliecies 
tām pāri un tādā neparastā pozā sastindzis, bet otris dudina tam apkārt, it kā pūlēdamies šo atdzīvināt. Mūsējie dodas tiem garām un drīzi 
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ir uz ielas ļaužu drūzmā. Juris dodas uz priekšu, retumis vārdus 
sacīdams Jūlei, kura cieši seko viņam līdzās. Juris ieiet Lapiņa 
viesnīcā, bet arī še visi kakti piebāzti. Augšā dibena istabā divi paresni kungi lepni caur brillēm noskatās uz jauno, biklo pāri, kuram no viņu 
skatiena auksts iziet caur kauliem. Tie klupšus izkļūst uz ielas, kur sajaucas ar citiem tirdziniekiem. Jūle tagad noprot tikpat gaiši, kā dienu, 
kas Jurim ir nodomā, un patīkami baigām jūtām viņa tam seko. Juris liekas nopietni saīdzis, ka viņa nodomam gadās šķēršļi ceļā. Liekas, ka 
viņš gribētu ko nopietnu runāt ar Jūli šepat uz ielas, bet ļaužu virknes, troksnis, spiešanās jauc viņa nodomu. Juris, kā bez cerības, apātiski 
šķeļ pūli, nelūkojoties nemaz uz to, kas viņam ceļā. Daži sūta viņam pakaļ stiprus vārdus. Viena vecenīte, kura dabū stipru belzienu pa 
kreiso pakrūti, nikni saka uz Jūli: „Tad ta sieva, kāpēc nemāci savu vīru, iet kā meža zirgs!” Jūle tikai drusku pasmaida pardzirdēto, bet Juris, 
kas šos skaļā, šķietošā balsī runātus vārdus arī dzird, nosarkst līdz ausu galiem.   
         Beidzot Jūle vīpsnādama saka Jurim: „Esmu dzirdējusi, ka Talsos ir pilsētas dārzs, aiziesim turp; varbūt, ka tur nav tik daudz cilvēku, kā 
arī nebūs jādzird tādi stipri vārdi.” Juris 
pēkšņi apstājas, cieši noraugās Jūlē, kuras 
acis šķiļ mazas, šķelmīgi jautras dzirkstelītes. 
„Jā, iesim turp, to jūs varējāt ātrāki teikt!” 
piekrīt Juris. 
          Jaunieši drīzi kāpa gar biedrības namu 
pa trepēm uz augšu un pa kraujas malu devās 
uz dārzu, kur pa augšējo celiņu gāja tālāk, līdz 
aizsniedza dārza restorācijas paviljonu. 
Cilvēku še nebij gandrīz nekādu. Te Juris 
pamet acis uz mazo aizslēgto palieveni 
paviljona galā, un viņš dzīvi teic Jūlei: „Ieiesim 
tur un izdzersim glāzi vīna!” Un viņš, var sacīt, 
vilkšus ievelk kautrīgo meiču palievenī. 
         Lasītāj, nesekosim tiem un 
nenoskatīsimies, kā abi iemīlējušies 
sadabūjas. Ir lietas, ja tās pārlieku tirzā, tad 
no tām nozūd viņu burvīgums un maigums, 
gluži kā no taureņa brīnumraibiem 
svārciņiem plūk viņu spīdīgums, ja tos 
saņem cilvēks ar saviem rupjiem pirkstiem. 5. Skats no Sauleskalna uz Eižena Majora vilnas pārstrādes fabriku un Pilsētas dārzu ar paviljonu ap 1900. gadu. 
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         Augusta saule pašlaik rāda pusdienas stundu; viņas mīlīgi 
sildošie, glāstošie stari rotājas ozolu un liepu lapās, krīt uz celiņa 
smiltī, mazgādami katru graudiņu, kas droši raugās acīs. Mazais, pelēkais čipstiņš, nosēdies liepas zara galotnē, bauda pilniem malkiem 
staru maigos glaudienus. Viņš sēd gluži omulīgi, tikai pa reizei aizvērdams plāno, dzelteno plīvuru acīm priekšā, kad devīgā saule par daudz 
bārsta savus starus. 
          Mūsu jaunieši viņu laikam bij piemirsuši, jo to viņiem nenesa. Kad viņi iznāca laukā, tad devās pa to pašu celiņu atpakaļ, pa kuru 
atnāca, bet viņu izturēšanās bij pārmaiņa: tagad viņi gāja roku rokās, viens otram uzsmaidīdami; agrākā kautrība un atturība bij zudušas, 
nu tie tuvi un mīļi. Viņi droši devās ļaužu jūrā, lai ar priecīgiem priecātos. Juris un Jūle nokļuva uz mazo tirgus laukumu, un še viņi gribēja 
visur iet, skatīt, braukt kamanās, tukšot izpriecas un tirgus baudu biķeri līdz dibenam. Vispirms viņi devās pie ķīniešiem, kur, skatoties viņu 
ākstos un kumēdiņos, tiem gandrīz vesela stunda aizgāja. Tad tie nogriezās pa kreisi pie karuseļa, bet tas bij pārpildīts un pašulaik pie 
leijerkastes spiedzoši griezīgās mūzikas, cilvēki atrada prieku skudināties riņķī. Patlaban tur griezās daktera kundze ar savām freilenēm un 
garais Indriķis, kurš, kājas žuburaini izstiepis, katru reizi, kad nāk pret „arendatoru” logu – tā sauc trešo viesnīcas logu – pakrata ar galvu. 
Aiz loga var redzēt trīs „baronus”: viens resnos pirkstos tura alus glāzi, otris omulīgi pīpo smalku cigāru, dūmus virtuozi izpūzdams gaisā, 
bet trešais, garākais, bezbailīgajam jātniekam nākot loga tuvumā, uzsauc: „Indriķi, pielūko, ka nekrīti!” Nākošā riņķī jātnieks tam parāda 
garu degunu. 
           Netālu no ķīniešiem, laukuma pašā labākā vietā, nostājies pulciņš kungu, kas izturas sevišķi apzinīgi un cienīgi, it kā sajuzdami savu 
lielāko pārākumu pār citiem mirstīgiem. Juris pastāsta līgavai, ka tie ir Talsu biedrības lielie pīlāri: lielais Leja, ķīlbārzdis Buksis, puķainā 
vestē mazais Ķirzīts un staltais Ikmans. Buksis, rokas mezdams, ko stāsta, kamēr citi, klausoties smejas pilnā mutē, griezdami uz sevi citu 
vērību. Karusels apstājas, un jāsteidz ieņemt vietas, lai citi neaiztiek priekšā – arī še jāiztur cīņa. Juris laimīgi savu Jūli vasaras laikā ieceļ 
kamanās, bet pats, kā kavaliers, nosēžas uz tuvējā pukša, lai savu dāmu braucienā pavadītu. 
            Kad varenais brauciens bij galā, tad nāca kārta kumēdiņiem viesnīcas zālē. Uz balkona prāģeri pūta maršu, vilinādami skatītājus; vēl 
vairāk pūlējās klauns, kurš, ar pulksteni zvanot un, nelabi rēcot, aicināja tirdziniekus skatīt pasaules brīnumus. Tam pašam nolūkam kalpoja 
pieķēdētais papagailis un sieviete ar čūsku, kura tai bij aptinusies ap viduci, krūtīm un kaklu. Daži aiz šausmām bēdza prom, tā kā iznākums 
bij pretējs domātam. Juris ar Jūli gan nebaidījās, bet spēra drošus soļus uz durvju pusi. Tomēr liktenis viņiem nebij lēmis šo tagadnes Ievu 
tuvumā apbrīnot, jo piepeši tie ierauga savā priekšā Mazlaucieni, ļoti uztrauktu. Šī lūdz, lai nākot jel viņai palīgā atšķirt pašu no čigāniem: 
šis jau esot pierijies un nu grib mainīt brūno ķēvi pret čigānu „ādu”. Viņa viena neko nevarot izdarīt, lai jel abi nākot palīgā, Juris lai. Neko 
darīt, mūsu jaunajiem bauda jāatstāj un jādodas pretim dzīves īstenībai, jo saimniece nav apmierināma, tā vaimanā un rij asaras. 
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            Notikuma vieta, uz kurieni Mazlauciene veda, atradās 
Jauntalsos uz stūra. Tur bij šeņķis, 
kur čigāni no lauka tirgus atpakaļ 
braucot pieturēja, lai sadzertu 
līkopus vai arī turpinātu savu 
veikalu. Mazlauks laikam uz lauka 
bij sācis ar meža pilsoņiem 
špāsēties, bet šie bij ņēmuši viņa 
vārdus nopietni un nu iesilušo 
saimnieku nelaida vaļā. Mazlauks 
tomēr vēl bij tik skaidrs, ka 
noprata, ka zirga „andele” priekš 
viņa būs pārāk neizdevīga. Tāpēc 
čigāni viņu ievilka krogā, pilināja 
medu uz lūpām un deva baudīt 
sīvo. Tomēr Mazlauks kā kraķis 
turējās pretim un neveda rādīt 
savu ķēvi. Iesākās strīds, kur katra 
puse centās otru pārbļaut, un 
grūstīšanās. Tanī brīdī, kad 
Mazlauciene pienāca ar palīgiem, 
pašam saimniekam gāja plāni: 
čigāni to bij iespieduši kaktā un 
apstrādāja ar dūrēm. Bet 
Mazlauks nebij tāds, kas viegli 
ņemams, sevišķi, ja pretinieks 
nebij no augstākas sugas cilvēkiem; viņš deva atdošas, cik tikai varēja. Bet kur tu viens atturēsies veselam baram pretim.  
           Kad Mazlauciene savu stipro pusi ieraudzīja, tā seja bij vienās asinīs, jo kāds jauns čigāns bij ļāvis pret to sašķīst pudelei. Čigāni 
pastāvēja, ka saimnieks pirmais sācis lietot dūres un pudeles, bet Mazlaukam nebij neviena, kas būtu viņa pusē. Arī kroģeris diplomātiski 
aizbildinājās ar nezināšanu. Tomēr glābējiem savu saimes tēvu izdevās atsvabināt no uzbrucējiem, jo šie arī izbijās, ka aizgājuši pa tālu. Ka 
nedabū sēdēt mūru muižā. Mazlauku izvilka ārā, nomazgāja, un pate nolaida no galvas raibo lakatu un ar to apsēja sadauzīto pieri un 

6. Lopu tirgus pie Grenčmuižas (tagad Darba ielā 1, šajā vietā uzcelta piecstāvu dzīvojamā māja) 
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degunu. Juris aizgāja pēc zirgiem, jo saimniece neparko ilgāki 
negribēja palikt. Jūlei bij pavisam grūti šķirties no Jura un Talsiem, 
jo vispārējā izdzīve bij sasniegusi savu kulminācijas punktu. Lai nu kā, bet braucot uz mājām no visiem mazlaucniekiem Jūle bij tā, kura ar 
šā gada Māras dienu bij visvairāk apmierināta. 
         Māras dienu paņēma likteņa tēvs un uzkāra vadzī līdzās citām gada dienām; šās vadzis bij stipri lielāks, jo tam arī daudz vairāk bij 
izturēt. Kas gan pie Māras dienas nekarājās klāt – ir laba ir ļauna. Vijot citas dienas, likteņa tēvs arvien paķēra pa šķipsnītim no Māras dienas 
vītnēm, lai cilvēki šo dienu neaizmirstu. Un neaizmirsa arī. 
         Mūsu mazlaucniekiem vien tā jau paliks ciešā piemiņā. Kad mazlaucniecei vaicāja, kur viņa to skaisto misiņa bezmeri pirkusi, ar kuru 
tā katru otrdienu un piektdienu iesvēra sviestu, tad tā smaidīdama labprāt atbildēja: „To nopirku Mārā no viena pakliba lībadznieka, kam 
tirgus galdiņš taisni pie tējnīcas durvīm: turpat blakus arī nopirku savu mazo slauktuvi un cepešu pannu.” 
         Pašam Mazlaukam Māras diena bij iegravējuse zīmes sejā: čigāna pudele bij pārsitusi deguna krimsli, tā ka tam savu mūža vakaru 
nācās pavadīt ar šķību degunu. Ja kāds vecs paziņa to satika un, ieraudzījis lielo pārvērtību šā parādes vietā, vaicāja: „Kur tu ellē savu okšķeri 
esi licis izlabot?” Tad uzrunātais, pametis nepatīkami ar roku un nokrekšķējies teica: „Eh, to čigāni tai nelaimīgā Māras tirgū.” 
         Tuvojas pļaujas svētki. Lauka augļi bij novākti un katris saņēma algu pēc nopelna. Atnāca tas laiks, kad mācītājam sprediķis jāsaīsina, 
lai atliktu vairāk laika priekš uzsaucamiem pāriem; jo bagātais rudens, sameties ar Māri un vienu roku, par tādiem gādāja. Taisni svētdienā 
priekš ražas svētkiem pār kanceles malu pirmo reizi pārviļņojās Jura un Jūles vārdi un aizplūda līdz tālākam kaktam plašajā baznīcā – un 
aizkļuva arī līdz Jūles radinieces ausīm, tās patīkami pārsteigdami. No baznīcas iznākot, radiniece tūjiņ uzmeklē Jūli, kura turpat stāv līdzās 
savam Jurim, pieiet pie viņas, bet pēc sasveicināšanās un laimes novēlēšanas pieliecas Jūlei pie auss un čukstošā, ziņkārīgā balsī vaicāja: 
„Pateici man ar, kur un kad jūs blēži sadabūjāties?” Jūle viegli piesarkst, bet no atbildes nebaidās un saka: „Tas bij Māras tirgū!”  
 

 Publicēts pirmajā „Talsu Almanachā” 1913. gadā 
 

 

Skolotāja Ismēne Grundule 
 

Es17 skolotāju atceros jau no pirmajiem pēckara gadiem. Viņa bieži ciemojās pie mūsu kaimiņos dzīvojošās Talsu rajona Centrālās slimnīcas ķirurģiskās 
nodaļas vadītājas Paulīnes Birzes Brīvības ielā 13. Vienmēr laipna, sirsnīga, ar labām zināšanām un bagātīgu dzīves pieredzi apveltīta skolotāja. Cik atceros no 
bērnības, vienmēr mēs viņu saucām par Grunduļjaunkundzi.  

                                                           
17 Imants Tamsons 
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 Dzimusi 1911. gada 31. jūlijā Rīgā. Tēvs Dāvis Grundulis strādājis 
tabakas fabrikā akciju sabiedrībā „A. G. Rūtenbergs” Rīgā, Dzirnavu ielā 33. 
Sākumā kā vienkāršs strādnieks, bet vēlāk kā meistars. Māte Jūlija, dzimusi Dankumkalns (1881-1969), bijusi mājkalpotāja. Tēvs agri mirst, kad meitenei palicis 
pusotrs gads. Ģimene nonāk lielā trūkumā, jo fabrikants atsakās maksāt pabalstu sakarā ar 
apgādnieka zaudējumu. Māte savu meitu nosūta uz Talsiem pie vecmāmiņas. Viņa, 
Nurmužas pagasta „Sviķu” mājas saimnieku Indriķa un Lavīzes Dzirnkalnu meita Katrīna, 
saukta par Sviķu Katriņu (1858-1942), ir tā, kas mazajai meitenei stāsta teikas, nostāstus un 
atmiņas. Vēlāk Ismēne šos stāstījumus pieraksta. 

Pirmā pasaules kara laikā Ismēne kopā ar savu māti Jūliju dodas bēgļu gaitās un 
Petrogradu, un 1919. gada vasarā abas atgriežas Latvijā. Ismēne iestājas Talsu pilsētas 
pamatskolā. Pēc tās beigšanas sāk mācības Talsu Valsts vidusskolā. 1929./30. mācību gadā 
vidusskolu pārdēvē par Talsu Valsts ģimnāziju. Ismēne ir ģimnāzijas 1931. gada 10. 
izlaiduma absolvente. Studiju gadi paiet Rīgā, Latvijas Universitātē studējot filoloģiju. 
Patstāvīgā darba gaitas viņa sāk 1937. gadā Varakļānu ģimnāzijā, mācot latīņu valodu un 
vienlaikus turpinot studijas. Vācu okupācijas laikā Kuldīgas ģimnāzijā viņa māca latīņu 
valodu līdz 1944. gadam. Pēc Otrā pasaules kara I. Grundule pārceļas uz dzīvi Talsos. Talsu 
vidusskolā viņa māca latīņu un latviešu valodu, bet tikai līdz 1950. gadam. Tā kā jaunajai 
okupācijas varai latīņu valoda nebija vajadzīga, to izslēdza no mācību programmas. 

No 1950. līdz 1967. gadam skolotāja māca vēsturi, latviešu un vācu valodas Talsu 1. 
Septiņgadīgajā skolā un vienlaikus arī Liepājas republikāniskās neklātienes vakara 
vidusskolas Talsu konsultāciju punktā – latviešu valodu. Viņa ir vienīgā skolotāja, kura 
absolvējusi Talsos pilsētas pamatskolu un Talsu Valsts ģimnāziju, un pēc tam abās šajās 
skolās strādā par skolotāju. 

1987. gada 11. aprīlī skolotāja aiziet mūžībā Tukumā Raudas pansionātā. Apbedīta 
Talsos Jaunajos kapos.  
 

 

 

 
7. Skolotāja Ismēne Grundule 1967. gadā aizejot pensijā 
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Ismēne Grundule. 

No vecās mātes „Sviķu” Katriņas stāstiem. 

Divkārt dzīvo tas, kas prot priecēties arī par pagātnes notikumiem. (Marks Marciāls)  

Māras jeb Dižmāras tirgus.18 

Pēc latviešu mitoloģijas pētītāju atzinuma, Laimas kults katoļu laikos Latvijā daļēji saplūda ar Dievmātes Marijas kultu. Tā laikam 

radās latviešu Māra, ko bieži vien minēja gan kopā, gan pārmaiņus ar Laimu. Abas bija jaunavu labvēles un mājlopu sargātājas. Māras 

vārdā nosauca dažas baznīcas, un šo baznīcu svētkos, kad pulcējās kopā daudz ļaužu, notika arī tirgus. Populāra bija lielā Māras diena, jeb 

Lielā Māra, jeb Dižmāra 15. augustā19  un mazā Māras diena, jeb Mazā Māra 8. septembrī20. Ar laiku Māras diena uzsūca sevī daudz 

senlatvisku paražu un ticējumu un zaudēja baznīcas svētku nozīmi. Dižmāras diena bija iecienīta Talsos un dažās vietās Vidzemē. Dižmāras 

jeb Māras tirgus augusta beigās Talsu novada ļaužu dzīvē bija svētki, prieka un pārdzīvojumu avots, tāpat kā karnevāls dienvidu tautām.  

Tirgum posties jeb „podžinoties”, kā paši talsinieki teica, sāk jau priekšvakarā. Vīrieši sukā zirgus, spodrina iemauktus, ieber kulēs 

labākās auzas zirgiem. Sievietes cep raušus, ko līdzi ņemt, lai mazāk izdošanas par ēdamo, greznojas, tolaik vēl pa lielākai daļai ar 

pašaustām un paškrāsotām drānām. Braucot garām ezeram vai kādam citam ūdenim, agrāk mēdza iemest sāls graudiņu, lai visu gadu 

turētos veselība. Ja nabagam iedod sīknaudu – visu gadu netrūks sīknaudas  

Māras dienas rītā visi ceļi, kas ved uz Talsiem pāri kalniem no dienvidaustrumiem un pa līdzenumu no ziemeļrietumiem, ļaužu 

pilni. Tālā senatnē starp abiem ezeriem bija kanāls. Te bijis jāceļas pāri ar plostu. Pie pārceltuves bijis Plosta krogs, vēlāk Ābramkrogs21 

(pēc krodzinieka vārda). Te Māras tirgus vakaros noritēja arī kultūras dzīve: jaunieši gāja rotaļās, dejoja un dziedāja krogus dibenistabā. 

Pats tirgus laukums atradās Lejastalsos, starp muižnieku viesnīcu (Hilmaņa nams)  un bijušo ugunsdzēsēju depo. Te rindās kārtojas tirgus 

būdas ar visādām precēm. Viena no pirmajām ir grāmatu telts. Uz aukliņām tur sakārti kalendāri, ziņģu grāmatiņas, mīlestības vēstuļnieki 

un sapņu grāmatas. Ir arī savā laikā aizraujoši sentimentāli stāsti (tulkojumi): „Grāfa lielmāte Genovefa jeb Cīnīšanās uz dzīvību un nāvi”, 

„Belgradas roze jeb „Uz tumšām takām”, „Kapsētas Urzula”- laupītāju stāsts”, „Lips Tuliāns” un citi. No ziņģēm savā laikā populārākā 

                                                           
18 Talsu skolotājas Ismēnes Grundules aprakstītā darbība Dižmāras tirgū norisinās ap 1900.- 1902. gadu 
19 Marijas Debesbraukšanas diena 
20 Marijas dzimšanas diena 
21 tas atradās kādreiz Lielajā ielā 25 tajā vietā, kur tagad novada dzimtsarakstu nodaļa 
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„Vilis un Jūle”. Laika gaitā tām pievienojas dzejoļu krājumiņš „Puķes 

un pērles”. Zem virsraksta sīkākā drukā: „Tiem tikušiem sievišķiem 

par košu goda vainagu sarakstījis Ernest Dinsberg”. Viena meita nopirkusi sapņu grāmatu – nu varēs uz jaungadu zīlēt. Stāsta:  

„Es tagac dzīve „Beltās” par meit. Cits mūsmāju meits redz visāds sapņs, Bet es guļ kā nosists un neredz 
neko. Bet nu man saimniekmāt iedev uz Jaungad stipr apīņ tēj, un es ar redze sapn. Mūs liele cūk bij uzkāps uz 
pagrab jumt un skait zvaigzns: „Ruk, ruk, ruk!” Meits teic, ka ka cūk i laim un zvaigzns i naud. Labs ir! 
Jaungad rīt mēs steidz uz baznīc, man pie vārtiem aizķeras kabat un izbirst sīknaud, ko mest ķesteram. Es 
notupās un las sav naud augšam. Puiš iet garan un vens teic: „Ro, tas meit šorīt vārtās pa snieg kā cūk.” Vo 
tā i laim? Nu es nopirk sav sapņ grāmat, kur var riktīg viss izlasīt.”  

 Visslavenākā no visām būdām ar visgarāko pircēju rindu ir siržu būda. Te dabūjamas visāda lieluma piparkūku sirdis. Vidū vislielākā 

nav pārdodama, viņai tikai jāparāda, ka te ir pēperkoku sirdis. Dažām vidū uzlīmēta mīlestības putna baloža bildīte-tās palīdz saistīt puišu 

sirdis. Laimīgas ir tās meitas, kam puiši Māras tirgū dāvina tā izgreznotu sirdi. Ja tāda dāvinātāja vēl nav, sirds jāpērk pašai, jānoslēpj pūra 

dibenā, virsū jāuzliek balta baloža spalviņa. Kas gan nezina, ka balodis ir mīlestības putns? Tā jāglabā līdz nākamā Māras tirgus rītam. Tad 

jāapēd un jāgaida, ko liktens sūtīs. Tepat arī pērk bērniem piparkūku gailīšus un zaķīšus. 

„Voi, mans Sjes, Spriclīz! (Vai, mans Jēzu, Friča sieva Līze!) Es tev tik ilg nav redzejs! Es mekle sov vec puik. Kā iebrauc no Duntk, 
tā šis aizskrēj kā spicvējš pa diže ceļ. Grib braukt ar to diž mašīnkarusel, kas skrej pa gais. Izkriss vēl āre un nosisses. Kas tad mums 
gans gojs un ajs (aitas). Voi, mans Sjess, to bēd!” - sūdzas kāda skaļa balss dundadznieka mēlē. 

Ap konfekšu vārītāju un cukurkliņģeru bodēm spindz lapseņu bari. Tās pareģo tirgus atnākšanu. Gan pārdevējs, gan pircēji novicina 

pretī lakatus un sauc: „Tiš,tiš!” Tomēr brīžam kāds sadzeltais nelabi iebļaujs. Netālu arī žīdiete Iršiene ar gardajiem ūdenskliņģeriem un 

bārdainais baranku tirgotājs – krievs, kā krelles sakrāvis sev virsū baranku virtenes. Teltīs, kur pircēji var ieiet un apsēsties pie galda, 

piedāvā karstas desiņas ar sinepēm un putojošu alu. Blakus būda pievelk tirdziniekus ar smaržojošām vafelēm, kas turpat uz vietas tiek 

ceptas. Tālāk uz Vilkmuižas ezera pusi novietojies karuselis un skatītājus ar zvanu aicina cirks. Pie ieejas uz paaugstinājuma laiku pa laikam 

šo to no savas mākslas demonstrē stiprinieks, ugunsrijējs ķīnietis un čūsku dresētājs. Vēl tālāk uz ezera pusi plešas lopu tirgus.  

Ikviens Talsu puses cilvēks centās būt pilsētā vismaz vienā no trim tirgus dienām. Pirmajā dienā prasti sabrauca saimnieki, puiši 

un meitas. Staprānu saime no Valdegāles „Staprāniem”22 vispirms dodas uz zivju tirgu kalnā pie baznīcas. Kad sapirktas gardās mazjūras 

                                                           
22 saimniecības īpašnieks Talsu skolotājs Jānis Staprāns (1869) un viņa ģimene 
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butes, sausreņģes un luči, nospriež braukt uz lielo tirgu taisni – 

lejup pa Neanderkalnu23. Vīrieši visu laiku spriež, kur gardāks alus 

– Ābramkrogā vai desu būdā. Sievieši pārrunā plātsmaizes un žograušu cepšanu. Ķēve prātīgā spolī dodas pa kalnu lejup, bet pie daktera 

G. Blāzes nama24  ilkss aizķeras aiz staba, un rati paliek stāvam. Zirgs nu jākāpina atpakaļ un visiem braucējiem jāraušas no ratiem laukā. 

„Staprānu” saimniece, dzimusi dundadzniece25, rājas, un dusmās viens otrs vārds izsprūk „dundžiņvalode”: „Voi man Sjess! (Vai, mans 

Jēzu!) Te, ro i vīrišķ. Nevīže braukt, bet tik pļere, pļere, kamēr ķēv iebrauc stabe.” 

Pēc valodas var saprast, ka tirgū ir arī tālāku novadu ļaudis. Sieva uzstāj vīram, kas vēl grib iedzert, ka jābrauc mā (mājās), jo jaunais 

„Ziergs negrib tierge vairs stāvt.” Tie ir kuldīdznieki. Ir arī piebaldzēni ar audekliem un ratiņiem, ir podnieki no Latgales. 

Māras tirgū cilvēki ne tikai pērk, pārdod un satiekas ar ļaudīm no tālienes. Tur sākas un noris arī svarīgi dzīves pagriezieni, it īpaši 

jauniešiem. Tirgū ir sākums jaunā ērģelnieka palīga un dzejnieka Blumbahu Bērtuļa traģēdijai. Skaistā lībadzniece Buļļnieku Marija bija 

salauzusi iepriekšējā gadatirgū ērģelnieka dāvināto piparkūkas sirdi, apprecēdamās ar bagāto, paveco Talsmuižas arendatoru Rasmani. 

Ērģelnieks baznīcā bija spēlējis tik skumji, ka vecākās kāzinieces sākušas raudāt. Talsu draudzes mācītājs K. Vībeks 26  sūtījis augšā 

pērminderi atgādināt ērģelniekam, ka jāspēlē nevis bēru, bet kāzu mūzika. Taisni Māras vakarā Talsmuižā svinēs atkāzas, bet jaunais pāris 

atnācis vēl uz tirgu un uzgājis muižnieku viesnīcas arendatoru galā. Arī nelaimīgais dzejnieks klejo pa tirgu un ierauga Mariju viesnīcā pie 

loga. Apakšā ir karuselis. Lai no augstākas vietas labāk redzētu, jauneklis sēžas karuseļa zirdziņā un, joņodams riņķī, veras mīlētajā Marijā. 

Arī viņa ierauga jātnieku, un atkal sirdī uzbango noliegtā mīlestība, taču te nekas vairs nav līdzams. Naktī no Talsmuižas pāri Vilkmuižas 

ezeram skan deju mūzika, bet atstātais ērģelnieks staigā gar krastu. Otrā rītā uz liela akmens ezermalā nolikti svārki un dzejoļu burtnīca 

ar šādu pēdējo rindu: „Kā brūtes gulta nu man zārks.” Bet no ezera dzelmes izvilka pašu dzejnieku27. 

                                                           
23 tagadējo Kalna ielu 
24 Kalna ielā 4, kur agrāk atradās pasts 
25 Emīlija Staprāne dzimusi Upmane Dundagas pagastā (1875) 
26 Talsu latviešu luterāņu draudzes mācītājs Teodors Kārlis Aleksandrs Vibeks (Wiebeck) kalpoja draudzē no 1871. līdz 1910. gadam (1839-1918) Apbedīts Mācītājmuižas kapsētā kopā ar sievu 
Mariju Šarloti Dorroteju dzimušu Karpinsky (1855-1937) 
27 Šeit minēts dzejnieks Bērtulis Blumbahs un viņa traģiskais liktenis. Viņš dzimis Talsu apriņķa Lībagu pagasta „Beltēs”. Mācījies Stendes pagasta skolā un Talsu apriņķa skolā. Irlavas skolotāju 
seminārā ieguvis skolotāja tiesības. Strādājis par skolotāju Laidzē, Strazdē un Ventspilī. Pēc smagiem pārdzīvojumiem, kad viņa mīļotā meitene Buļļnieku Marija izgāja pie vīra, apprecēdamās 
ar bagāto muižas arendatoru, tas zaudēja garīgo līdzsvaru. Viņš mira traģiskā nāvē, kā to aprakstīja savās atmiņās I. Grundule. B. Blumbahs rakstīja dzejoļus 80. gadu sentimentālajā garā. 
Sarakstījis dzejoļu krājumus „Līgas vēsts” 1884. gadā un „Dvēseles balss”1886. gadā. 
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Māras tirgus kā svarīgs notikums gada tecējumā dažkārt bija 

laika skaitīšanas mērs. Stāstot par A. Lerha-Puškaiša aprakstītā 

leģendārā stiprinieka Ojāra dēkām Māras tirgū, večiņa atminas: 

 „Tas bi pa Mār to gad, kad Ojars saseidine viss Talsmuižs meits kamanes un pa pļav gar ezer aizvilk uz 
tirg. Kāds puiss bi piekāres klāt un šļūcs kājs pa zem, lai šim grūtāk vilkt.” „Un te viš noripine zeme 
tirgsārg,”otra vecenīte atceras, rādīdama uz krauju, kur mūsu dienās ierīkotas kāpnes. „No rīt, kad vēl 
nedeļstirge vāc stunds28, Ojars bi nopircs maiss pūr29 milts. Vien vācieten viņam uzrīde tirgsārg. Tas ieķeres 
milt maise un grib atjemt. Bet Ojars abs uznes kalne un noliek zeme pret Kažmir māj. Saķērs sārg, viš to 
sašvunke un noripin leje un cepur a kokard pakaļ.”  

Ieklausoties tirdzinieču valodā, dzirdama šāda saruna:  

„Ro, ro, ku iet Ķeipiņ Emmens. Puišs viņam nopircs liel pēperkok sird.” „Cik vecs tad tas Emmens ir?” „” 
Vo tu vairs neatmin? Viš piedzim to gad, kad pa Mār uznāc tas lielais pērkons un kaimiņim nodeg vece pirt. Bet 
mūs vece balte ķēv kā pa brīnum vēl piedzim kumeļš. Un to paš nakt tas Emmens ar piedzim. Tagac viņam būs 
astoņpadsmit gad.” 

Pa tirgu steidzas jaunais barons Nolkens. „Baron Nolken von drei viertel”, kā paši vācieši viņu sauc, jeb dullais barons Nolkens30. 

Kreicskolas audzēkņi, kas jau buldurē vāciski, viņam iestāstījuši, ka tirgū šoreiz vislielākais gardums esot ķīseļa kauli. Baronelis tos visur 

meklē, līdz kāda attapīga krievradzniece apsola aizsūtīt savu puiku uz dārzu tos atnest. Pēc laiciņa lielais kārums ir klāt. Barons samaksā 

un nes ķēkšai – rabarberus. Bet šī smej: „Rudenī šie ķīseļa kauli vairs nav ēdami!” 

 Rokās saķērušies, tirgus būdas apstaigā divi čigānu jaunieši, meklēdami, kur lētāk nopirkt laulības gredzenus. Prčelis mīl Jūlēnu 

un Jūlēns – Pričeli. Abi grib mācītāja svētītu laulību, nevis tādu, kāda tajos laikos bija čigānu dzīvē; krūmiņš salaulāja, krūmiņš atlaulāja. 

Abi jau uzsaukti Vānes baznīcā. Lasījuši ogas un tepat tirgū pārdevuši, lai būtu nauda gredzeniem, un precību Ābramam vēl jānolaiž 

trūkstošās trīs kapeikas. Lai mainīgajā čigānu dzīvē gredzeni nepazustu, Jūlēns tos iešuj Pričeļa biksēs. Vēlāk, ar paunām braukājot, Ābrams 

zināja pastāstīt arī par pašām laulībām. Kad jaunajam pārim jāmaina gredzeni, dziļā baznīcas klusumā atskan Pričeļa izmisusī balss: „Jūle, 

kai angruška?” (Jūle, kur tie gredzeni?). „Čihu, Pričeli!” Jūle mierina. „Noli permessa, su džum an te holo.” (Klusu Pričeli! Vai neatmini, ka 

iešuvu tev biksēs?) Pričelis nu atceras gan, bet roka trīc un nevar no šuves izraut diegu. Jūlei nu jānometas uz celīšiem, jāpārrauj diegs, 
                                                           
28 latvieši drīkstēja iepirkties tikai pēc tam, kad tirgū tika uzvilkts sarkans karodziņš par zīmi, ka vāciešu iepirkšanās laiks beidzies 
29 Talsu novadā kviešus sauca par pūriem 
30 Eižens Nolkens (1905) 
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jāizņem gredzeni un jāpasniedz mācītājam. Tā patiesi bija uzticīga 

un svētīga laulība. Katru gadu, uz Māras tirgu braucot, ratos bija 

atkal viena melna galviņa vairāk.   

Kopā ar vecākajiem talsiniekiem izdevās noteikt toreizējo Talsu iedzīvotāju sociālos tipus. Savrup skatītājos kopā ar sievu stāv 

resnais veikalnieks Bergs. Cik augstprātīga stāja pret vienkāršās tautas priekiem ir Berga madāmai! Tikai turīgo ļaužu meitenes varēja 

apmeklēt freilenes Helēnas Krauzes „Tochteršūli”, bet dēli studēt 31 . Tāpēc šo skolu sauca 

Tochterschule - tulkojumā no vācu valodas - māsu skola. Visu šo ļaužu grupu uztur viens vienīgs 

Talsu gorodovojs Grūbe [Miķelis Grūbe]. Tas viņam kļūst ar katru dienu grūtāk, jo kapitālismam 

pretī rodas revolucionārie aizmetņi. 

Tirgus vakaros Ābramkrogā pretī tirgus laukumam Lielajā ielā iet varen jautri; jaunieši 

dejo, dzied, iet rotaļās līdz pat rīta gaismai. Ākenspici un kreicpolku lec tik sparīgi, ka „Sviķu” 

Katriņa un viena otra cita meita, mājās iedamas, jūt, ka drānas kamašas32 vienā naktī nodancotas 

cauras. 

Ākenspice. 

Trād, rīd, ākenspic,  

Padance ar kaimiņ Pric! 

Meitiņ tā kā spoliņ griežas 

Nez tik, kā tie darbiņ sviežas. 

Kreicpolka. 

Skroders sēd uz aku, Lāpa savu praku. 

Smuka meitiņ garām iet, Ūden grib tam virsū liet. 

Meitiņ, vai tu traka? Slapja būs man praka. 

Rīt man jāiet baznīcā, Praka jāvelk mugurā. 

 

                                                           
31 meiteņu skolu Talsos vadīja divas neprecētas māsas jaunkundzes Helēna un Elizabete Krauzes (Elizabete apprecējās ar jauno Talsu gleznotāju Fridrihu Fībigu). Helēna Amanda Krauze dzimusi 
Rūjienas muižā 1857. gada 4. februārī. Viņas tēvs muižas arendators Aleksandrs Dāvids Krauze. Mirusi 1944. gada 9. janvārī 87. mūža gadā. Apbedīta Talsu apriņķa Stendes Bungu kapsētā. 
32 viegli satīna zābaciņi 

8 Skolotāja Helēna Krauze meiteņu skolas („Tohteršules”) 

vadītāja 1922. gadā. 
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Trešās dienas pievakarē jauc nost teltis un būdas, pakojas 

karuselis un cirks. Mājup dodas pēdējie tirdzinieki, arī mazrunīgais 

„Jauviņu” saimnieks. Ko nu jūgt zirgu, ja „Jauviņi” tik tuvu pilsētai. Iedzēries saimnieks iet nedrošā gaitā, kaut ko pie sevis runādams. 

Kaimiņš viņu panāk un prasa: „Jauviņ, ko tu rune pats a sev?” „Ro, es teic: ir vai nav?” „Kas ta?” kaimiņš nesaprot. „Nu, ir grāvs vo nav?” 

Pēc laiciņa Jauviņš vajadzības pēc apstājas pie sava lauka un saka: „Pausare te vars sēt. Ja tie nāks, tad tie neuznāks, bet, ja tie uznāks, 

tad tie vairs nenāks.” „Jauviņ, par ko nu tu rune?” „Ro, ja tie balož nāks, tad tie zirņ neuznāks, bet, ja tie zirņ uznāks, tad tie balož vairs 

nenāks.” 

 

 

Dižmāras tirgus.33 
Herberts Segliņš. 

 
        Augusta pirmajā pusē Kurzemē notika lielie gadatirgi, kurus sauca par Māras tirgiem. 
         Tie izauguši no lielām ļaužu sanāksmēm Māras baznīcas svētkos un bija ļoti iecienīti daudzos Latvijas novados. 18. gadsimtā šīs ļaužu 
sanāksmes zaudēja baznīcas svētku nozīmi un palika kā gadatirgi. Kurzemē, arī Talsos, tas tika saukts par Dižās Māras vai – ļautiņu mēlē 
– Dižmāras tirgu. 
         Tas Talsos ieradās no Tukuma un parasti notika no 26. līdz 28. augustam. Citās vietās notika Mazās Māras tirgi, un tie iekrita 15. 
augustā un 8. septembrī pēc vecā stila, tad bija iespēja tirgoties ar lopiem un zemkopības ražojumiem. 
        Dižmāras tirgus bija skaļš, priecīgs, krāsains notikums trīs dienu garumā. Uz to gāja un brauca visi, kuri varēja uz savām kājām 
nostāvēt. Mājās palika tikai slimie un pavisam veci ļaudis. Bērnus nesa uz rokas, pičpaunā vai veda pie rokas, lai tie redzētu tirgus 
brīnumus. Visiem algotiem lauku ļaudīm – puišiem, meitām, puspuišiem, mazmeitām, tāpat ganiem – līgumā bija pielīgta viena brīva šī 
tirgus diena, ārpus pārējām brīvdienām. Ganiņiem brīva bija tikai ceturtā svētdiena. 

                                                           
33  Publicēts „Talsu Vēstis” 1995. gada 23. septembrī. Pierakstīja Imants Tamsons. 
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        Paši saimnieki, priekšstrādnieki, vaļenieki tirgu apmeklēja 
pirmajā dienā. Nebeidzamas braucēju rindas divjūga 
redeļu ratos, vienjūga federratos un droškās pa 
ceļiem no visām pusēm rikšoja uz Talsiem, jau agra 
rīta melnumā rībinādami pa ielu bruģiem, lai tiktu 
iebraucamās sētās tuvāk tirgum. Vistuvāk un otra 
lielākā Talsos bija pie Lapiņa onkuļa 34  Hercberga 
sētā. Tur bija nojume un divi staļļi zirgiem. Bagātākie 
un tālīnākie saimnieki palika arī uz otru dienu. 
        Kalto zirgu kājas šķīla dzirkstis pret akmeņiem, 
un iebraucamās vietas un paziņu sētas pildījās ar 
pajūgiem. 
       Liels vairums iebraucēju apmetās pie lopu tirgus 
Leču laukumā35, kur notika tirgošanās ar lieliem un 
maziem lopiem, ar dažādiem putniem. Pārdeva visu, 
kas mājā bija ražots vai audzēts, kalts vai pīts, vērpts 
vai adīts, dreijāts vai cepts. Un kur tad vēl visādas 
zivis, piena produkti, augļi un dārzeņi, olas un speķis. 
Visās Talsu ielās no deviņiem pakalniem veda ļaužu 
masas uz leju, uz varavīksnes krāsās zaigojošo tirgus 
placi. Tas sākās no Lielās ielas līdz ezera gala 
dūksnājam, kā toreiz teica – no Hilmaņa 36  līdz 
kautuvei37. 
         Septiņās rindās bija izvietotas tirgotāju 
nojumes un būdas, uz galdiem tūkstotis un viena prece. Daudz nojumju bija ar visādiem saldumiem, pat lielās skārda kārbās, pārsvarā 

                                                           
34 Lielajā ielā Nr. 24 dzīvoja namsaimnieks Kārlis Lapiņš (1875] ar sievu Lizeti (1879.) 
35 tagad šī teritorija apbūvēta un tā atradās starp Darba, 1. Maija un Avotu ielām 
36 ēkas Lielajā ielā Nr. 24 īpašnieks Dāvids Hilmanis (Dāniela Hilmaņa(1876) dēls). Lielās ielas apbūves numerācija 20.gs sākumā mainījās, pēc 1935. gada tautas skaitīšanas datiem Hilmaņa 
nama adrese ir Lielā iela 24. Atmiņās, kurās tiek aprakstīts laiks un notikumi pirms Lielās ielas numerācijas maiņas, Hilmaņa nama adrese uzrādās Lielā iela 26. Precīzs adreses maiņas iemesls 
un laiks nav noskaidrots, iespējams, saistīts ar Sadraudzīgās biedrības nama apbūvi 
37 Ezera ielā atradās lopkautuve un spēkstacija, tagad šajā vietā Ezera ielā Nr. 5 atrodas SIA „Nārone” pārvalde un veikali 

9 Vafeļu tirdzniecība Dižmāras tirgū. 
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viss bija no Ķuzes fabrikas. Lielas un mazas piparkūku sirdis un zirgi 
ar jātnieku. Garšīgākās bija Lodziņu ģimenei no Laidzes ielas38 . 
Kundze tirgojās ar piparkūkām, bet pats – ar ļoti meistarīgi darinātām pastalām un koka tupelēm. Lielās piparkūku sirdis lauku puiši pirka 
un dāvāja savām sirdspuķītēm.   
          Neskaitāmas Laimes akas. Bungām līdzīgs daikts, kur virsū redzami ar papīru pārlīmēti caurumiņi. Samaksā 10 santīmus un ar irbuli 
dur, kurā caurumiņā vēlies. Bungas apakšā renītē izripo lodīte ar numuru, pēc kura saimnieks atrod plauktā saliktās mantas. Tur atrodas 
gan šokolādes lāči un zaķi, māla mopši un kaķi, raibas cūkas (krājkases), naži, ķemmes, zīmuļi un spogulīši ar pliku meitieti otrā pusē. 
           Tad pa bodes starpām, kur pārdod dzeramos un uzkodas, gan aukstās, gan karstās, var redzēt leijerkastnieku. Tas bija melnā frakā 
ar okstiņu39 galvā. Uz pleca tam sēdēja pērtiķītis, īsā bruncītī un sarkanā šlipsē uzpucēts. Pasniedza pērtiķim 15 santīmus, un viņš no 
kastes iedeva smuku cedeli ar laimes vēlējumu. Saņēmēji lasīja, smējās un priecājās vai arī nospļāvās. 
           Mazpuisis Ivans no Jaunpagasta neprata lasīt, un man nācās viņam palīdzēt. Vēl tagad atceros to pantu: 
 
                  No agras bērnības man tante mācīja, 
                  Ja, dēls, tu precēsies, tad labi apskaties. 
                  Es saku – neņemi tik tukšu meiteni. 
                  Jo dzīves ceļš ir tāds, kur vajag kapitāls. 
 
             „Vot, tas gan labs!” noteica Ivans. Bija arī vēl otrs neredzēts muzikants, kas priekšā spēlēja ģitāri, pūta harmonikas, bet uz muguras, 
ar kāju papēžiem piestiprinātām auklām, rībināja divas bungas un sitamos šķīvjus. Šādu orķestri apbrīnojām vaļējām mutēm. Tālāk aiz 
spricnama40 pretī pirtij (pēc agrākā nosaukuma - žīdu pirts) bija gaisa karuselis un divi zemes karuseļi. Viens ar laivām, otrs ar zirgiem un 
zebrām. Zirgi bija aplī pa pāriem, balti, melnām krēpēm, ādas ausīm, sarkanām nāsīm un skrējienā izmestām kājām. Kad iesēdās seglos, 
ielika kājas kāpšļos, braucot pa apli, bija iespēja arī šo lepno rumaku šūpot piemērotā mūzikas taktī. 
             Tālāk pa gabalu varēja redzēt uzrakstus „Salamonska cirks”, „Baloža cirks”. Jā, bija pat divas cirka lielās teltis. Tās bija no brezenta 
divstāvu mājas augstumā, kuras apaļveida formā iekšpusē bija 7 – 8 solu rindas skatītājiem. Tālāk uz Rodes dārzniecības pusi bija zemāka 
telts – zvērnīca. Tur nepārtraukti varēja dzirdēt dažādu nedzirdētu zvēru rūcienus un krācienus. Tur bija gan ziloņi, lauvas, tīģeri, kamieļi, 
lāči, gan arī milzīgas čūskas un dažādi pērtiķi. Tai blakus bija tirgus nagla – nāves braucējs. Tā bija lielai, resnai un augstai mucai līdzīga 
celtne ar brezenta jumtu un neskaitāmām dzelzs atsaitēm. Gar augšmalu visapkārt bija skatītāju balkons. Pie durvīm – kase un zvans. Vīrs 

                                                           
38 Kārlis un Anete, Šarlote, Magdalēna Lodziņi, pēc 1935. gada tautas skaitīšanas datiem, dzīvoja Laidzes ielā 17 
39 cieta platmale 
40 par Spricnamu kādreiz dēvēja Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības depo Ezera laukumā Nr.1 
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ādas biksēs, baltā kreklā reizēm padauzīja zvanu un spalgā balsī 
sauca: „Sanāk, sanāk, šeit nav ne kino, ne cirks, ne opera, šeit ir 
nāves braucēji!” Bija arī mums Talsos ātrs braucējs. Garš vīrs ar brillēm Timofejevs41. Viņš arvien piedalījās Talsu pilsētā rīkotajās 
motosacīkstēs pa slēgto ceļa trijstūri – Talsi - Ērgļu krogs – Stendes baznīca – Talsi. 15,8 kilometrus garais aplis bija jānobrauc sešas reizes 
tā, lai katra apļa apbraukšanas laiks būtu vienāds. Plus punktus piešķīra tiem, kuriem vidējais ātrums augstāks. Laikraksts „Talsu Balss” 
1936. gada 31. jūlijā rakstīja, ka šajās sacīkstēs piedalījās 7 motocikli un 3 automašīnas, tai skaitā arī mūsu pašu dižbraucējs L. Timofejevs 
ar daudzredzējušo „D” un Eduards Vizbelis ar 
Arnolda Jurkas „Ariēlu”.  Diemžēl, L. 
Timofejevam jau pirmajā aplī pie Ērgļu kroga 
notika klizma, kuras dēļ no sacīkstes viņam bija 
jāizstājas - dūšīgs braucējs. Reiz finišā pie Soda 
priedes viņš bija pirmais, bet zābakiem nebija 
vairs zoļu, zeķes vien rēgojās. 
              Sanāk, sanāk, - zvanu raustot, sauca 
vīrs, un gribot, negribot meklē 30 santīmus no 
tiem diviem latiem, ko saimnieks dāvājis tirgus 
izdevumiem par labu ganīšanu, saņem biļeti 
un dodies pa kāpnēm augšā uz balkona, kur 
virs galvas vējš rausta brezenta jumtu. 
             Uz sastatnēm pie „Salamonska cirka” 
trīs vīri raujas vaiga sviedros, tie ir klauni jeb 
augustiņi. Viens sit bungas, otrs pūš ragā, bet 
trešais, tur rokā garu, spožu misiņa pīpi ar 
visiem knaģiem un mēlītēm, un dzen savu 
dvašu iekšā, bet pīpe vaid un smejas. Tad vēl 
viens tāds ar nosmiņķētu ģīmi un degunu kā 
kartupeli izved trīs sievišķus plikiem pleciem, 
pliku nabu, bet kājās zeķes. Tās esot 
Kleopatras un sākšot dejot. Bungas atkal rīb, 

                                                           
41 Leonīds Timofejevs (1908-1970) 

10. Talsu meitenes karuselī.  (no kreisās Anna Smukkalne, Ilga Biezbārde, stāv Zelma Smukkalne, Meta Šnikvalde, 

5. neatpazīta) 



 
 

24 
 

 

 
taure kunkst, bet pīpe smejas, bet Kleopatras sāk griezties un 
augstu mētāt kājas. Īsie brunči plīvo, te redzamas špices, te 
štrumbantes... Puiši un vīri, arī puikas, skatās, mutes iepletuši, bet mātes savas meitas rauj tālāk. Viss ir ļoti interesanti un brīnumaini. 
Pašās beigās bērnus aicina pajāt ar divkupru kamieli un pēc tam arī ar ziloni. Uz ziloņa pakauša redzu uzstumto draugu Riču42 un dodos 
es arī. Zilonis, protams, guļ. Kad kādi seši esam sasēdināti, ziloni pieceļ, un tas mūs nes apkārt rampai. Jā, tas jau ir kaut kas cits nekā uz 
koka zirga karuselī, kaut arī ātrums mazāks. Nu es varu iztēloties, ka esmu Indijas radža...  
             Rodu pļava43 līdz pašam žogam kalnu pakājē pilna grupiņās sasēdušiem tirdziniekiem. Katram sava uzkoda no tirgus labumiem pēc 
izdzertās čarkas. Bērneļi kūņojas pa zāli, un sit tikko nopirktās krāsainās gumijas bumbas vai arī mielojas ar saldumiem, pētot iegūtās 
mantiņas. 
             Vienā laukuma malā, salikuši dažādas dekorācijas, rosās fotogrāfi. Te ir guļošs kamielis, lauvas, kuģis, laivas, dažādi braucamrīki, 
pat kariete. 
              Meistari, kreklos izmetušies, ar melniem lakatiem uz pleca, ar ko piesegt savu aparātu, nostellē foto gribētājus. Bet mūzikas 
skaņās griežas karuselis, tās pat reizēm apslāpē motora pukšķus. Un kas tu būtu par tirgus apmeklētāju, ja neiekāpsi gaisa karuselī?   
              Apstājos, kur puiši, frakas nometuši un plaukstās iespļāvuši, ar apkaltu āmuru sit gaisā pa speciālu sliedi čuguna velnu. Dūšīgs 
saimniekdēls uzdzen velnu knapi pāri pusei. Bet sīkalīgs kalps uzsit to līdz galam. Notiek arī derības – kurš augstāk, tam izmaksā. Ir arī 
gara būda mērķī šaušanai. Tikai grūti trāpīt, jo īpašniekam ne sevišķi gribas atdot balvas... bet ir, kas zina mērķēšanas knifu; kad trīs, četras 
reizes ir trāpīts desmitniekā, īpašniekam steidzīgi kaut kur jāaiziet. Ir arī smieklu būda ar dažādiem spoguļiem. Tur vari redzēt sevi apaļu 
kā mucu vai izstieptu kā nūdeli, vai galīgi plakanu.. Arī ar lielu ģīmi, šķību galvu un īsām kājām. Reizēm bail un žēl uz sevi skatīties, tomēr 
tas ir jautri. 
              Pie vienas būdas nolūkoju sev nazi ar diviem asmeņiem un korķu viļķi. Pēdējo jau man nevajadzēja, bet ko lai dara, ja tas nāk līdz 
uz magaričām. Tad vēl iegādājos pugaču un divas kastes ar korķiem. 
              Aizgāju aiz spēkstacijas malkas šķūņa, lai pārbaudītu munīcijas un ieroča darbību. Iebāzu vienu korķi stobrā, notēmēju uz sēdošo 
vārnu liepā un nospiedu gaili. Blīkšķis bija lielisks, zili dūmi vien pajuka, bet vārna, protams, aizlidoja gandrīz triekas ķerta. Ausis džinkstēja, 
Tātad pirkums uz „ef, ef”. 
              Kā pa Jāņiem pilsētas dārzā sitās ar kalvēm, tā pa Dižmāras tirgu ar ponguļiem – gumijas diegā iesietām glītām, krāsainām 
bumbiņām, kuru otrs gals bija uzmaukts metējam uz pirksta. Trāpīja vai netrāpīja, pongulis atgriezās pie metēja. Ja divi metēji iegāja 
azartā, tad bieži vien pašķīda zāģu skaidas. Ar tām bija pildīts pongulis. 

                                                           
42 Rihards Kalniņš (1928-2008) 
43 dārznieka V. Rodes, tur kur vecais sporta laukums (skeitparks, bērnu laukums) 
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              Krēslai metoties, kņada pierima, karuseļi apstājās, būdas 
aizvērās, un preci piesedza līdz nākamajai dienai. Ar mietu neviens 
tām klāt nestāvēja, jo tad nebija parasts palaist nagus. 
              Tirgus laukumā, pretī D. Hilmanim, Hercberga mājā44, atradās Andžāna krogs kurā tad sākās tirgus dalībnieku un viesu lustes. 
              Arī lopu tirgū bija pagājusi diena un nakts. Citi aizbrauca, citi atbrauca. Vienīgi vakarējais bullis ar īsajām priekškājām un vareno 
krūti, bravūru zaudējis, bezcerīgi gaidīja savu beigu cēlienu. Varens, melns ērzelis laužņos, putas mezdams un kājām zemi kārpīdams, pa 
reizei izlaida varenu kaujas saucienu. Blakus saimniekam vadmalas kārtā stāvēja zirgu speciālists čigāns Fenga ar dēlu Jāni, dzeltenu 
niedras pātagu aiz stulma, un neturēja par vajadzīgu rumakam zobos skatīties. Arī šeit risinājās nopietna padarīšana. Laukumā pie 
luterāņu baznīcas zvejnieki no mūsu jūrmalas ciemiem tirgoja toveros ietaisītus nēģus un citas zivis, gan svaigas, gan žāvētas. Pārsvarā 
gan žāvētas un sālītas. Kūpinātas butes, luči un reņģes izgaroja alkšņu dūmu rūgtenumu. Otrā dienā tirgus karuselis agri no rīta sāka 
griezties tālāk 
             Dižmāras tirgus ir tikai reizi gadā, un tad vēl tikai viena diena tev atvēlēta... Bet, kas gan ir viena diena puikam ar divasmeņu ģelzi 
vienā ķešā, pugača revolveri otrā un divām pugača korķa astēm padusē? 
             Tas ir tikai simts blīkšķu saimnieka alkšņu ganībās. 

 Pierakstīja: Imants Tamsons. 
 

Dižmāras tirgus.45 
Rihards Kalniņš 

 
Parasti augusta pēdējās dienās, mēneša 26.-28. dienā Talsos notika Dižmāras tirgus. Tad pilsētā saplūda ļoti daudz cilvēku no malu 

malām. Visas iebraucamās vietas tika pārpildītas un, ja kādam mājas īpašniekam bija draugi vai paziņas, arī šīs sētas nestāvēja tukšas. Tie bija 
lieli tautas svētki, kad no visām lauku sētām, kaut uz divām dienām, uz pilsētu tika laisti arī visi kalpi, kalpones un gani. Tāpat sabrauca arī viesi 
un tirgotāji no tuvākām pilsētām un apriņķiem, Kuldīgas, Tukuma, Kandavas, Rīgas un Ventspils. Sešās rindās tirgotāju galdi un būdas stiepās 
no pašas Lielās ielas līdz akai46. Tālāk izpriecu vietas Baloža, Salamanska u. c. cirkus, gaisa un zirdziņu karuseļi, „Nāves brauciens” muca, vellu 
sitamie, šaušanas un dažādu loteriju būdas. 

                                                           
44 mājas īpašnieki Josifs un viņa atraitne Estere Hercberga (1869.), šajā ēkā, Lielajā ielā Nr. 22, kur izvietojās a/s „Swedbank” Talsu filiāle, atradās Ernesta Anžāna (1885.) viesnīca un krogs 
45 Publicēts grāmatā: Rihards Kalniņš „Nolemtība” 2002. 43. – 49. Lpp 
46 apmēram, kur tagad piemiņas vieta, bojā gājušiem Talsu iedzīvotājiem 
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Tās visas, protams, bija par maksu, bet vienu gadu, 1938. gadā, 

man gandrīz viss tika par velti. Dienu pirms tirgus ieradās šo 
izpriecu vietu īpašnieki, lai mērnieks iezīmētu vietu, kuru viņi izmantos. Ar skaistu, interesantu, vēl neredzētu motociklu ar blakusvāģi atbrauca 
pats Balodis. Mēs, puikas, bijām mēmi, šādu dampi ieraugot. Balodis nokārtoja visus mērījumus, samaksāja, kāpa uz dampja un laida prom. 
Vietā, kur stāvēja mocis, palika kaut kas melns. Piegāju tuvāk - tas bija kabatas portfelis. Kliedzu, bet braucējs to vairs nesadzirdēja. Paverot 
maku, ieraudzīju dažādus dokumentus, bet otrā pusē daudz papīrnaudas. Man acis vien iepletās-tik daudz pat nebiju redzējis veikala kasē! 
Bars puiku saskrēja apkārt, un skanēja visādi priekšlikumi-pat sadalīt naudu un maku nomest pie akas. Labi, ka negadījās kāds no lielajiem 
puikām. Kas zina, kā būtu bijis, bet es pabāzu maku aiz krekla un prom pie mammas. Tolaik iebraucamajā sētā gatavojās rītdienas ēdiena 
vārīšanai cirkus ļaudīm. Tā notika katru gadu – trīs saimnieces apkalpoja cirka un karuseļu darbiniekus, jo tanī laikā tādas ēdnīcas nebija, tikai 
traktieri (restorāni). Mamma bija viena no viņām. Atdevu un izstāstīju par atradumu. 

No rīta puses, kad sāka ierasties smagās mašīnas ar cirkus mantām un zvēru būdām, arī Balodis bija klāt ar savu moci. Es viņu tūlīt vedu 
pie mammas. Tas viss beidzās ar to, ka dabūju 25 latus un 
pusdienas laikā vēl kādu kartīti ar viņa parakstu, ka varu 
apmeklēt viņa būdas un karuseļus bez maksas. Cirka ļaudis mani 
pazina arī mammas dēļ, jo katru gadu biju un palīdzēju barot 
dzīvniekus. Par to vēl izrādes laikos, ja biju tur, mani pirmo ņēma 
jāt pa arēnu vai nu uz ziloņa, vai uz divkupra kamieļa. Tas bija ļoti 
patīkami. Varēju iztēloties, ka esmu traperis un jāju pa 
džungļiem. Par to tika lasīts un redzēts bildēs žurnālā „Atpūta”. 

Jā, par lasīšanu. To man māsas bija iemācījušas vēl pirms 
skolā iešanas. Arī „veco druku”, un pirmā grāmata, ko es izlasīju, 
bija „Spartaks”. To lasīju priekšā Lapiņa tantei, jo viņai tās ļoti 
patika Viņa, diezgan korpulenta, parasti klausoties aizsnaudās, 
bet es tad pārtraucu un gāju laukā, lai pēc pusstundas turpinātu, 
jo zināju, ka viņa būs pamodusies un mani meklēs. Mēs abi ļoti 
dzīvojām līdzi notikumiem grāmatā 

Līdz vakaram visas būdas bija saslietas, tirgus galdi 
piepildīti, bet karuseļi, bērniem par prieku, sāka darboties, it kā 
iesildami garajam rītdienas darbam. Daži no viņiem netika 
darbināti ar motoru (tā vispār nebija), tos darbināja puikas ar 
savu roku spēku, iedami apkārt pa augšējo rampu. Tā bija kā liels 11. Pie nāves braucēja mucas Dižmāras tirgū. 
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ratu ritenis. Puikas saķērās (savi desmit) pie spieķiem un, mūzikai 
skanot, karuselis sāka griezties. Kad divas reizes bija pastrādāts, tad 
trešajā rampas darbinātāji varēja braukt bez maksas. Gribētāju ietaupīt naudu netrūka, un karuselim dīkstāves nebija. 

Mūzika skanēja visos stūros. Kaut kur ermoņikas spēlēja un dziedāja aklais Pāvels Rozītis. Bija vēl viens ar ģitāru, kur uzmontētas mutes 
ermoņikas, bungas uz muguras, un šķīvji pie kājām. Gandrīz vai vesels ansamblis. Lielāku vērību piesaistīja leijerkastnieki ar mērkaķīti, kas no 
kastītes vilka tev laukā laimes vēlējumus, bet otram muzikantam to darīja jūras cūciņa 

Pie cirkus būdām pūta trompetes, augustiņi staigāja uz augstām koka kājām un aicināja visus uz izrādi. To visiem par lieliem priekiem darīja 
arī divi runājoši papagaiļi. Viens iekšā sauca: „Flora, Flora!” Otrs, ārā pie staba piesiets, atsaucās: „Ko grib, ko?” Bet iekšā atbild: Nāc iekšā, nāc 
iekšā!”  

Izrādes starplaikos gāju palīgā barot zvērus. Abiem ziloņiem – vingrotājiem devu rudzu maizi, un klaipi tika pārgriezti uz pusēm. Pērtiķiem 
deva augļus un zaļumus. Tīģerus un lauvas baroja vairāk vakaros, lai viņi izrādes laikos nebūtu miegaini un slinki. 

Mēs, puikas, ļoti sadraudzējāmies ar lauvu dresētāju Kviesi. Viņam bija meita Ruta manā vecumā. Ruta kļuva par māsas draudzeni, jo visu 
tirgus laiku dzīvoja pie mums un gulēja ar Birutu vienā gultā. Arī viņas mamma strādāja cirkā kopā ar burvju mākslinieku (iluzionistu) un priecājās, 
ka meitenei nav vientulīgi. Garas rindas stāvēja pie „nāves braucēja” lielas mucveidīgas celtnes, divstāvu mājas augstumā. Tās galā ārpusē bija 
izveidots balkons, kur stāvēja visapkārt skatītāji. Mucas apakšdaļā bija izveidota slīpa siena uz iekšpusi, kāda metra augstumā. Tur atvērās durvis 
un arēnā iebrauca motocikls, un ienāca vēl viens vīrs. Tas nosvilpās un mocis sāka riņķot pa grīdu, pamazām pa slīpumu uzbraukdams līdz vertikālai 
sienai, kur divu metru augstumā bija plata melna svītra. Sekoja otrs svilpiens un sākās riņķošana arvien augstāk. Arī pāris metru no augšas bija 
uzzīmēta sarkana svītra. Kad braucējs bija ticis līdz viņai, atskanēja trešais svilpiens un braucējs devās lejup. Likās, ka muca brakšķ un līgojas, bet 
skatītāji, elpu aizrāvuši, pārsteigti skatījās. Ne viens vien nodomāja, kāpēc viņš nekrīt. Bailīgākie rāvās atpakaļ – ja nu mocis pārskrien pāri? 
Nākamajā gadā bija vēl interesantāk. Līdz melnai svītrai brauca arī velosipēdists aiz moča, bet pēc tam līdz pusei arī neliela automašīna bez jumta, 
tās motors atradās vienā sānā. Līdzīga mūsdienu gokartam, tikai ar slēgtiem sāniem. Ļoti smieklīgi izskatījās būdā ar greiziem spoguļiem.  Tur 
tiešām varēja smieties līdz asarām, skatoties vienam uz otru. Arī pašam uz sevi, savām ķēmīgām pozām. 

Izpriecu piedāvājumi bija skaļi, raibu raibie, tāpat kā pati publika. Cits sita vellu gaisā ar lielu koka āmuru. Tur nevajadzēja milža spēku, kā 
bieži iedomājās dūšīgs lauku puisis, bet – prasmi – pareizi uzsist. Arī tie, kas šaušanā tēmēja centrā, nekad tur netrāpīja un palika bez balvas. Kas 
bija īsto knifu uzķēris, tam laimējās. Kad viņš jau trešo reizi trāpīja, tad īpašniekam tūlīt kaut kur vajadzēja „iet”, bet palikusī vietniece „neko 
nezināja”. Tam, kurš trāpīja, pienācās liela balva. Tās bija gaisa šautenes, un lodes vietā bija tāda kā adata ar spalvu kušķīti galā. Pats saimnieks 
arī rādīja trikus. Kad apmeklētāji neprata trāpīt, viņš nostājās pret mērķi ar muguru, uzlika šauteni uz pleca un, skatoties mazā spogulītī, iešāva 
mušiņu centrā. 

Šādi kumēdiņi notika daudzās vietās, kur darbojās triku meistari. Bija zobenu un uguns rijēji, kāds ar kailu muguru nogūlās uz stiklu lauskām, 
divi vīri ar nestuvēm uzlika lielu akmeni uz vēdera un trešais zvēla ar lielo dzelzs veseri. Dāma melnā tērpā iekāpa tādā kā metāla mucā uz trijkāja. 
Tad mucā no visām pusēm caurdūra zobenus, pa vidu galiski izdūra cauri šķēpu. Tad visu to ātri izrāva laukā, notika sprādziens un, vākam atlecot, 



 
 

28 
 

 

 
mucā piecēlās dāma sudrabotā tērpā. To visu vēroja tūkstošiem acu, 
gan pilsētnieki, gan lauku ļaudis. Meičas staigāja piesarkušiem 
vaigiem ar lielām piparkūku sirdīm, kuras bija grezni rotātas un saņemtas no tīkamu puišu rokām. Draugi, soļodami viņām blakus, pārākuma apziņā 
un lielīgi lūkodamies apkārt, pa bairīša mēram ierāvuši, it kā lika noprast – tā ir manējā. 
Lodēja katlus un pannas, piedāvāja visādus virtuves piederumus, apģērba gabalus un bezgala daudz visādu saldumu, virs kuriem bariem lidinājās 
lapsenes. 

Pie zīmētām dekorācijām – mājām, arī pilīm, automašīnām, karietēm, laivām, lidmašīnām, figūrām un ainavām stāvēja gan lielie, gan mazie. 
Arī – veselas ģimenes, lai iemūžinātu savu klātbūtni Dižmāras tirgū. To veica vairāki fotogrāfi. Tie, grupu sakārtojuši, palīda zem melna lakata, kas 
apsedza aparātu, ielika rāmī fotoplati un nospieda pogu. Uzliesmoja magnēzijs, un bilde pēc laika gatava. Protams, arī es ar māsām nebiju 
izņēmums. Uz vienas kopā esam visi pieci, man četri gadi, Fricim divarpus. Tas bija kopējais uzņēmums, jo oktobrī viņa vairs nebija… 

Neatceros, ka tirgus dienās būtu lijis. Šīs trīs dienas vienmēr bija jaukas un saulainas, kas, protams, vairoja šo tautas lielo svētku prieku. 
Tajās pašās dienās atsevišķi uz baznīcas laukuma bija tikai zivju tirgus, bet Leču laukā – lopu, tur tika pirktas un pārdotas govis un aitas, pārdoti 

vai mainīti zirgi. Visapkārt skanēja visādi blīkšķi un sprādzieni. Puikas, sapirkušies melnas bleķa pistoles, šāva „pugačkorķus”. Korķiem bija izdobts 
vidus un iekšā ielikts mazs dinamīta graudiņš. Korķi iebāza pistoles galā un, nospiežot mēlīti,, dzelksnis sita pa dinamītu. Sprādziens bija spēcīgs, 
arī dūmu mutulis, kurā lidoja korķa gabaliņi. Kam neiznāca naudas pistolei, tie bija izgudrojuši aptīt stiepļa gabalu ap korķi un otru galu ar loku 
iebāzt caurumā tuvu dinamītam. Tad to varēja sviest kā granātu un, kaut kur atsitoties, tā sprāga. Tādus spridzekļus lietojām arī savās kara spēlēs 
Antiņu eglēs. Pilsētā, izņemot tirgus dienu, nebija pieņemts spridzināt vai šaudīties. Vienkārši – varēja dabūt pa ausīm. 

Visādi jautri atgadījumi bija arī pie karuseļiem. Cits, nokāpjot no braucamā, nevarēja tūlīt doties uz vēlamo pusi. Gaisa karuselī dažam labam 
palika „slikti ap dūšu” un tad apakšā stāvētājiem ne vienmēr izdevās izvairīties no nepatīkamām situācijām, jo daudzo cilvēku dēļ nebija iespējams 
pamukt sāņus. Bija arī tādi vagoniņi, kas brauca augšā – lejā, it kā pa kalniem un pie tam vēl griezās ap savu asi. Tur nu vajadzēja labu galvu un 
iekšas. 

Vakaros pilsētas dārzā sākās balle. Tirgus prieki brauca no vienas pilsētas uz otru. Pie mums tie atnāca no Tukuma un tad tālāk steidzās uz 
Kuldīgu. Pēc tam vairākas nedēļas tika runāts tikai par šīm tirgus izdarībām, piedzīvojumiem un „varoņdarbiem”. Un kā gan nē, tie bija vislīksmākie 
svētki, gan žīdiem, čigāniem un citu tautību pārstāvjiem. Tajos gados Kurzemē bija daudz viesstrādnieku, kā tagad saka,, jo pie saimniekiem par 
puišiem un meitām strādāja daudzi no Polijas un Lietuvas. Visi bija viena kopība. Visi, kaut dažs lauzīti, tomēr runāja latviski. Piemēram, poļu puisis 
vai meita, pavasarī saderēti, rudenī vairs nebija mācāmi. Daudzi no viņiem palika te uz pastāvīgu dzīvi, arī ieprecējās. 

Dažiem mūsu pilsētas kultūras darbiniekiem ir iecere atjaunot Dižmāras tirgus izdarības, bet es domāju, ka tas nav iespējams. Varbūt kaut ko 
līdzīgu, bet tad ļoti minimāli. 

Nav vairs tās iekārtas, nav vairs to bezbēdīgo puišu un meitu, arī pusaudžu, kuri prata, nu kaut vai pa šīm trim dienām nepiedzerties, kā tas 
tagad notiek ikvienā viendienas pasākumā. Mēs vairs neprotam, pareizāk sakot, vēl neprotam, ar kopības sajūtu priecāties. 
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Visiem bērniem šajās dienās tika arī pa kādai lielākai, sen kārotai 

mantai, ko ikdienā varbūt dažas ģimenes nevarēja atļauties. Šajās 
dienās atmaiga sirdis, šajās dienās tika kārots un arī daudz kas piepildīts. Bija arī skumji brīži, atvadoties no iemīļotiem dzīvniekiem un 
jauniegūtajiem paziņām. Arī pilsēta pāris dienās likās tik savādi klusa, it kā pavisam tukša.  

 

 

Rihards Kalniņš un Herberts Segliņš. 
 

Rihards Kalniņš dzimis Talsos 1928. gada 13. janvārī Talsos. Viņa tēvs Jānis Kalniņš dzimis Ugāles „Puzniekos”. Māte Lizete, dzimusi Lodziņa, Puzes 
pagastā, 1943. gadā absolvē Talsu pilsētas tautskolu. 

Herberts Segliņš dzimis 1927. gadā Talsos. Viņa tēvs Jēkabs Segliņš dzimis 1904. gadā, pēc profesijas podnieks. Māte Jette dzimusi 1893. 
gadā. Absolvējis Talsu pamatskolu. Viņu ar Rihardu saistīja draudzība. 1943. gadā viņi abi kārto iestājeksāmenus Talsu valsts ģimnāzijā. Par šo 
periodu viņš raksts savās atmiņās: „Eksāmenu laiks pagāja vienos satraukumos, - ja nu netieku? Bet tā bija sapņots – ģimnāzija un karaskola. Esmu 
sapņojis kļūt par lidotāju kara aviācijā. . . Pēc pēdējā eksāmena nakts pagāja negulēta un pāris stundu agrāk, nekā bija teikts, jau grozījāmies pie 
ģimnāzijas ārdurvīm, kur bija apsolīts izlikt rezultātus. Bars savācās liels. Eksāmenus ir kārtojuši gandrīz divreiz vairāk gribētāju, nekā tiks uzņemti, 
un tāpēc bija tādas bažas. Saprotu, ka daudz kļūdu man nav bijis, bet kas zina, varbūt citiem visiem ir labāk? Beidzot uzņemto saraksti tiek 
piestiprināti. Mēs ar Herbertu esam klāt gandrīz pirmie. Es savu uzvārdu neredzu, bet redzu viņa, viņš atkal saka – redzi, Rič, tu esi! Un arī es redzu 
savējo. Prieki lieli. No Mūsu klases zēniem esam pieci gabali, arī meiteņu tikpat daudz. Daudz draugu ir no valsts pamatskolas. Tiek uzņemti 46, bet 
liela daļa ir aiz borta. Arī mamma mājās laimīga, bet tētis ir jau karā.” Pirmais mācību gads noritēja sekmīgi un abus zēnus pārcēla uz nākamo klasi. 
Tālākās savas dzīves gaitas R. Kalniņš aprakstīja 2002. gadā izdotajā grāmatā „Nolemtība”, bet par viņa draudzību ar H. Segliņu var izlasīt 2003. gadā 
izdotajā grāmatā „Sveiks brāl!” R. Kalniņš izdevis vairākas dzejoļu grāmatas. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa 5. šķiru. Aizgāja mūžībā 2008. gada 
13. novembrī. Apbedīts Talsos Jaunajos kapos. 

 Herberts Segliņš dzīvo Ventspilī. 
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Lielais Dižmāras tirgus. 
Mirdza Ābele. 

 
 

 „Dzīvot Talsu apriņķī un neredzēt Dižmāras tirgu – tas ir liels zaudējums vismaz gada garumā, līdz citai Dižmārai,” sprieda mūsmājas mutīgais 
puisis Arnolds. „Un tu, kā tāda muļķe zoss, neesi pielīgusi brīvu tirgus dienu. Nu varēsi viena pati nīkt mājās,” viņš mani ķircināja. 

„Vai es varēju zināt, ka tirgus diena jāpielīgst? Un vispār man te jāstrādā tikai līdz 1. septembrim, kā esmu līgusi, bet tu te varēsi nīkt līdz 
nākamā gada Jurģiem vai vēl ilgāk,” nepaliku atbildi parādā.  

„Nekašķojieties nu atkal, gan jau tēvs mūs visus palaidīs uz tirgu,” ķildu izlīdzināja Ernests. 
Tā bija 1940. gada vasara, saulaina un silta. Jo tuvāk nāca tirgus diena, jo biežāk dzirdējām saimniekus runājam, ka līdz Dižmārai vajadzētu 

ievest labību šķūņos un nokult, līdz Dižmārai jāiesēj rudzi un vēl labāk būtu, ja līdz Dižmārai rudzu lauks jau būtu sazaļojis 
To, pateicoties labajam laikam un mūsu čaklumam, arī paspējām. Un tad jau lielā Dižmāras tirgus diena bija klāt. 
„Mēs ar saimnieci brauksim uz tirgu no paša rīta, patirgot ābolus un medu. Jūs, jaunie, varēsiet braukt pēcpusdienā, kad mēs būsim atpakaļ. 

Māju tukšu nevar pamest, un govis arī pusdienā jāslauc.. Pie vakara slaukšanas atnāks palīgā kaimiņu Zetens. Alfredu, ganiņu, palaidīsim uz tirgu 
otrajā dienā,” norīkoja saimnieks, un tur nebija, ko piebilst. 

Mēs, jaunie, bijām četri: Anna, Arnolds, Ernests un es. Šo brīvo pēcpusdienu bijām godam nopelnījuši ar visu saimnieka iedoto tirgusnaudu, 
katram pa sudraba pieclatniekam. Pēc vairāku mēnešu smaga darba pļavās, druvās un kūtīs jutāmies viegli un brīvi. Ar saviem spožajiem divriteņiem 
traucāmies uz Talsiem, uz lielo tirgu, lai izklaidētos un patērētos. 

Divriteņus atstājām kādā K. Mīlenbaha ielas iebraucamā vietā un tad gar Baznīckalnu kāpām lejup uz tirgus laukumu (tagad to sauc par 
Ezeru laukumu). Ak, kāda tur bija cilvēku jūra! Tāpat visa Lielā iela bija ļaužu pārpilna. Būdas un būdiņas stāvēja rindu rindās. Divi cirki, divu veidu 
karuseļi, „nāves braucēja” tornis, tirgotāji būdās un zem klajas debess, varēja just dažādu ēdienu smaržu sajaukumu. Netālu no vārtiem vecs 
leijerkastnieks grieza savu mūzikas kasti, uz kuras būrītī sēdēja jūrascūciņa. Ja veča kastītē iemeta dažus santīmus, mazais dzīvnieciņš ar zobiem no 
kastītes izvilka papīrīti ar likteņa zīlējumu. 

Šajā cilvēku burzmā mūsu četrinieks ātri vien pajuka. Turējos Ernestam pie rokas, lai nepaliktu gluži viena kā nomaldījusies avs. 
Ārpusē pie cirka būdām uz paaugstinājumiem grozījās briesmīgi izkrāsojušies klauni un aicināja uz izrādi. Cirka trikus gribējās paskatīties 

daudziem, arī mums. Nepārtraukti smiekli atskanēja greizo spoguļu telpās. Bija jāredz arī pārgalvīgais motocikla braucējs. Un tad vizināšanās 
karuseļos! Kamēr vēl gaišs bija jāpaspēj nofotografēties finiera laivā vai automašīnā. Bilde drīz vien tika gatava, samaksā un liec kabatā, būs par 
piemiņu no tirgus dienas. Ernests nopirka kabatas nazi, es – rokdarbu kastīti ar atslēdziņu. Bez piparkūku sirdīm arī nevarēja mājās braukt. Vienu 
nopirku saimniecei, otru – lādzīgajam ganuzēnam Alfredam, kurš man šad tad palīdzēja govis izslaukt. 
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Metās jau krēsla, bet cilvēki tirgus laukumā nemazinājās. Vēl 

arvien bija, ko pirkt, vēl arvien bija, ko pārdot. Dažs tēvadēls jau tā bija 
piekusis, ka turpat netālajā grāvmalā aiz tirgus būdām nolicies garšļaukus un aizmidzis, cits vēl turējās sēdus ar alus vai stiprāka dzēriena pudeli 
rokās. Diemžēl dzēra visos laikos, labos vai sliktos, kara vai miera apstākļos. 

Kā par brīnumu, šajā raibajā ļaužu mudžeklī mēs tomēr sastapāmies ar Annu un Arnoldu. Nospriedām, ka jāiet paēst vakariņas, jo turpat 
netālu kādā būdā kārdinoši smaržoja sautēti kāposti. Apsēdāmies pie galdiņa, un drīz vien mūs laipni apkalpoja. Ēdām kāpostus, siltas, sulīgas 
desiņas. Anna pieteicās, ka gribot vienreiz saēsties tik daudz kūku, lai veselu gadu vairs negribētos. Pirkām un ēdām. Vai mums tādā dienā naudas 
bija žēl . . . 

„Nu, pēc tādām vakariņām jāiet padejot,” ierosināja Arnolds. Devāmies pa kāpnēm augšā uz pilsētas dārzu, kur taurinieki pašlaik spēlēja 
„Jūličku”. Tikai deju laukums tik pārpilns, ka pie labākās gribas vairs nebija vietas, kur iespiesties. Apsēdāmies uz soliem ar cerībām uz nākamo deju. 
„Kāpēc tik maza dejasgrīda?” šķendējās Arnolds. „Un tomēr te ir laba dēļu grīda, nevis kā lauku zaļumballēs, ku jālēkā pa nelīdzenu laukumu kā 
tādiem kazlēniem,” Anna centās aizstāvēt Talsu pilsētas godu un gari nožāvājās. „Vai nebrauksim labāk uz mājām? Ir jau vēls, un diendusa arī nav 
gulēta.” „Kāda nu tev vairs diendusa? Vai aizmirsi, ka pēc Dižmāras tirgus diendusu vairs neguļ?” Arnolds atgādināja šo lauku ļaužu likumu. „Bet tu 
Arnoldiņ, neaizmirsti, ka citrīt tava kārta pienu vest uz pienotavu un mums puspiecos jāceļas!” „Jābrauc jau būs gan, lai iznāk kādas pāris stundas 
nosnausties,” teica Ernests. 

Arī es biju nogurusi, tikai negribēju to izrādīt, lai Arnoldam nebūtu, ko zoboties. Cēlāmies un gājām pēc saviem divriteņiem, un drīz vien aiz 
mums palika Talsu trokšņi un ugunis. Tikai zvaigžņotā debess rādīja blāvu gaismu ceļam mājup. „Citgad brauksim atkal,” apņēmīgi noteica Arnolds, 
iebraucot „Druviņu” pagalmā. 

Bet citugad . . . citugad Dižmāras tirgus vairs nebija. Man tas bija pirmais un arī pēdējais. Varbūt tāpēc tik labi palicis atmiņā. 
Kad 1940. gada 17. jūnijā Latvija zaudēja neatkarību, pirmajos mēnešos te, klusajos Talsos un apriņķī, sevišķi lauku sētās, to daudz 

nemanījām. Vēl derēja lati, vēl veikalos netrūka preču. Vēl nezinājām, ka pēc nepilna gada sāksies karš, kas daudzus aizraus uz Krievzemi, arī Alfredu, 
citus uz Vāczemi, vēl daudzi jau būs zemzemē. Vācu laikā, t. i., kara laikā, brīvu tirdzniecību neatļāva. Nezinājām, ka tāda Dižmāras tirgus vairs 
nebūs. Bet varbūt tomēŗ būs?  
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Mirdza Ābele. 

 
Dzimusi 1921. gadā Ventspils apriņķī Staldzenē. Viņa apprecas ar Nurmuižas „Druviņu” saimnieka Kārļa Ābeles (1870) dēlu Ernestu (1909). 

1949. gadā, sākoties sarkanajam teroram, Ābeļu ģimeni kā daudzus citus Latvijas iedzīvotājus izsūta uz Sibīriju. Ābeļu ģimenē jau ir trīs mazgadīgi 
bērni - Aivars (1941), Dzintra (1943) un Raimonds (1947). No izsūtījuma ģimene atgriežas tikai 1956. gada 14. februārī. 

 
Publicēts „Talsu Vēstis” 1998. gada 29. augustā. 
 
Pierakstīja: Imants Tamsons. 

 

 

DIŽMĀRAS TIRGUS TALSOS  47 

Atis Freināts 

 

Talsu Dižmāras tirgus iesākās tik siltā augusta vakarā kā reti kad. Es pakāpos kādus simts vai vairākus pakāpienus pa stāvajām kāpnēm uz 
augsto krauju un paskatījos atpakaļ: lejā gulēja Talsu pilsētiņa sarkaniem dakstiņu jumtiem. Dažu māju logos spīdēja ugunis, bet citas bija tumsā, no 
turienes visi bija jau aizgājuši uz tirgu, kur palagu teltīm visām blāvoja gaisma cauri, un ļaudis pa vidu mudžēja. Kāds klibs dēlēns ar māti kāpa pa krauju 
uz augšu. Māte prasīja: «Ko tu klibe, tev tie jaunie kurpiņš ir par šauriem?» «Par šauriem nav, bet jāklibe,» dēlēns atbildēja, atpakaļ skatīdamies, kur lejā 
ieskanējās gaisa karuseļa leijerkastes pazīstamā dziesma: «Šūpo mani, mīlā, šūpo» un karuselis sāka griezties. Piepeši pašā brauciena laikā leijerkastes 
griezējs — mūsu Liepājas ceļa biedrs bija miris. Jautrie braucēji to nemaz nemanīja. Kad piecas minūtes bija braukts, karuselis apstājās, un iekšā saklupa 
atkal citi braucēji. Tie nemaz nezināja, ka zem grīdas gul mironis. Tikai vēlāk, kad policija to novāca, izplatījās vēsts pa visu tirgu, ka leijerkastes griezējs 
miris, bet tūliņ gadījās jauns griezējs, blondiem kupliem matiem, un leijerkaste skanēja atkal. 

Dižmāras tirgū bija saradušies gandrīz visi ceļojošie grāmatnieki. Dziesmas lapiņas: «Pīpāpūpēdīša» izdevēja māceklis, kā jau vietējais cilvēks, 
savu garo galdu bija ierīkojis visredzamākā vietā. Pats pamaz lasījis, bet toties, kā noskatījos, viņš prata lieliski tirgoties. Kad kāda sieva, šķirstīdama Džeka 

                                                           
47 Publicēts  “Dzimtenes ārēs” (A.Freināts, Latvijas Kultūras fonds, 1990), 141.lpp – 143.lpp 
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Londona bokseru stāstu «Spēle», jautāja: «Vai tā grāmata ir ko vērts?» 
viņš teica: «Ņemiet, mammiņ, to uz galvošanu, tur ir aprakstīts, kā viens 
bagāts dzērājs kapteinis uz kārtīm paspēlē visu naudu un nodzer kuģi.» 

Paukšu Kociņš, staigādams pa ļaužu baru ar lētajām grāmatām uz rokas, sauca: «Paķeriet nu, pieci romāni par vienu latu.» 
Kolportieris, saukts «Jātnieks uz koka zirga», tirgojās vairāk ar kādas paputējušas izdevniecības madāmiņu romāniem un kādas citas — 

atlikušām nepilnīgām daļām 50 santimi 
buntē. Starp tiem viņam bija viens vienīgs 
Vollesa romāns «Trīs taisnīgie vīri», visi trīs 
uzbildēti uz grāmatas vāka. Kāda jaunkundze, 
tos skatīdamās, noteica: «Tie nu gan 
neizskatās nemaz taisnīgi, es viņiem 
neuzticētos ne par pieci santimi.» — «Es arī 
nē,» draudzene piebalsoja un lika ietīt Kurts 
Māleres «Nedar manai sirdij grūt». 
Turpretim kāds puika paķēra «Trīs taisnīgos 
vīrus», nemaz neļaudams tos ietīt, un vēl 
noprasīja: «Pārdevēja kungs, vai jums nav arī 
tāds Vollesa romāns: «Nāve ieiet viesnīcā»? 

«Tas, puisīt, nemaz neiznāca. 
Tikko kā bija izsludināts, tā izdevniecība 
izputēja.» 

«Jā, šis mans vecais draugs no 
divu nelaimīgo petrolejas mucu pārdošanas 
laikiem ir lietas kursā. Prot paskaidrot 
katram, un grāmatniekam tādam ir jābūt,» es 
nodomāju, iedams pie citiem galdiem. 

Ulle, Telēns un Čabučabu pie 
saviem galdiem uzstājās ar puslīdz 
nopietnākām grāmatām, kur gan apkārt bija 
mazāk pircēju. «Visiem pietiks,» viņš teica. «Talsos grāmatas pērk, tikai jāgaida vairāk uz vakara pusi, jo visu dienu tās neviens negrib nēsāt.»  

 12. Tirgus, 30tie gadi 
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Garajā tirgus malas krogu magariču dzeršanas un 

uzjautrināšanās tīri sporta nolūkos gan gāja vaļā. Kā viņiem tur iekšā tie 
strīdi cēlās, kā necēlās, to ārpusē stāvot no galvas nevarēja zināt. Laiku pa laikam pa durvīm vēlās ārā pa priekšu mucēju bars: sievas, kliegdamas, 
brēkdamas, vīri cepures saķēruši, lai tās kāds nenosit un nesamin, pašās beigās — kaušļu pāris, abi asiņaini, zvetēdami viens otram pa galvas vidu. 

Liepa, kas savu grāmatu galdu bija ierīkojis iepretim krogus durvīm, apgalvoja, ka tāda uzjautrināšanās veicinās praktisko grāmatiņu 
pārdošanu vairumā, sevišķi sporta nozarītē. 

Otrā mucēju pulkā bija arī grāfs Olivjē. Viņš gan sauca: «Liekat viņus mierā, tie ir mīļi cilvēki,» bet tomēr kāds bija arī viņam nositis cepuri. 
Ieraudzījis mani ar Liepu, viņš dzejiski teica:  

 

«Tas bija Ķikuros vakar vakarā, 
Daiļš meitēns man iznāca pretim priekšnamā 
Ar matiem tik melliem kā no kraukļu cilts ...» 

 

Tālāk nevarēja vairāk neko saprast, jo sporta uzjautrināšanās bija dikti trokšņaina, jeb, kā Sīkumtirgus grāmatnieks Zāle teiktu: 

«Pūļa cikaloģija sasprindzināta mākslīgā ceļā.» Tai pašā brīdī arī man kāds nosita uti un apgāza Liepas mazāko grāmatu galdiņu ar viņa 

pašizdotām Sievietes veselibiņām un godalgotām Pavāru grāmatām. 

Lai nebūtu jāiet par liecinieku, es steigtin steidzos uz ielas, cerībā pie vienas reizes apciemot, lai tūkstotis tiek ātrāk pilns, trīs Talsu 

grāmatniekus — Kultūru, Jeruchmanovu un Bekeres jaunkundzi. Bet tiem bodes bija tik pilnas laužu, ka sasveicinājāmies tikai mazliet 

palocīdami galvas. Un es gāju ārā pa lielceļu, kas iet uz Valdemārpils pusi, reizē ar kādu jautru tirgus braucēju. Tas cepuri uz vienu aci, 

lēnos rikšos braukdams, smukā baritona balsī gandrīz pus ceļu sadziedāja vienu un to pašu pantiņu: 

«Ir vakars vēls un lietus līst, 
Pa lielceļu kāds ceļnieks klīst.» 

 

Krustceļos viņš nogriezās uz Dundagas pusi, bet es pa labi roki. 

A.Freināts  “Dzimtenes ārēs” 
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 (1882. 26. nov. Tukumā – 1955. 22. dec. Rīgā, apbedīts Meža kapos) –  rakstnieks, grāmatu izdevējs un tirgotājs. 

Dzimis zemnieka ģimenē. Mācījies Tukuma pilsētas un Rīgas vācu amatniecības skolā. No 1910. gada Rīgā izglītības biedrībā 

“Laboremus” iekārtojis grāmatu galdus un pārdevis grāmatas. Pēc viņa parauga līdzīgi grāmatu galdi iekārtoti arī citās strādnieku 

biedrībās. 1919. gada 29.sept. atvēris savu grāmatu veikalu Rīgā, Aleksandra (tagad Brīvības) ielā 90. Vasarās kā kolportieris apstaigājis 

laukus un mazpilsētas, pārdevis grāmatas tirgos un piedāvājis atkalpārdošanai provinces tirgotājiem, vienojies  par savu izdevumu 

pārdošanu. Darbojies Grāmatu izdevēju un tirgotāju biedrībā. Tās ietvaros vērsies pret lubu literatūras izplatību pusaudžu vidū.  Sākot ar 

1929 organizējis lēto grāmatu tirgus Vērmaņdārza koka paviljona 2.stāvā,  īpašu vērību pievēršot bērnu un jaunatnes grāmatu izplatīšanai. 

Šie izdevumi tirgoti pat par 1/10 daļu no sākotnējās cenas. Tirgi deva pircējiem iespēju iegādāties grāmatas par zemām cenām, izdevējiem 

– atbrīvoties no vecu grāmatu krājumiem. 1922–1940. gados pievērsies izdevējdarbībai. 
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