
szt or szág an nak a Köz tes-Eu ró pá nak,
Ke let-Kö zép-Eu ró pá nak a leg észa kibb
ré sze, ame lyet a 20. szá zad ban né met
és szov jet-orosz nagy ha tal mi ver sen -

gés te relt kény szer pá lyá ra. Az or szá got szá mos
té nye zõ mel lett az is el kü lö ní tet te a nyel vi leg és
föld raj zi lag kö ze li Fin nor szág tól, hogy fél év szá -
zad ra gya kor la ti lag sem mi vé vált az at lan ti nagy -
ha tal mak be fo lyá sa a Bal ti kum ban.1 Ki kap cso lá -
suk az 1939-es Molotov–Ribbentrop-paktummal
kez dõ dött.2 Az 1940-91 kö zöt ti „hosszú má so dik
vi lág há bo rú ban” (David J. Smith), meg szûnt
Észt or szág önál ló sá ga: né me tek és szov je tek
száll ták meg. 1920–40 kö zött e két nagy ha ta lom
gyen ge sé ge, 1991 óta pe dig a nem zet kö zi eny hü -
lés tet te re á lis sá a füg get len észt ál lam lé tét.

A 20. szá zad je len tõs ré szé ben a Bal ti kum ál -
la mai nem tud tak ha té kony vé del met ki ala kí ta ni
vagy na gyobb re gi o ná lis tö mö rü lés hez csat la -
koz ni. Ez nem csak raj tuk mú lott: pa pí ron ma -
radt a „Nagy Bal ti Unió” Skan di ná via, Finn or -
szág, a Bal ti kum és Len gyel or szág be vo ná sá val.
A fin nek ne met mond tak a Szov jet-Oro szor szá -
got el szi ge te lõ fran cia po li ti ká ra,3 s a Bal ti-ten -
ger men ti or szá gok uni ó ját finn–svéd és
lengyel–litván ve tél ke dés is aka dá lyoz ta. Az ész -
tek szin tén tar tot tak a len gye lek tõl, Var só nél kü -
li balti–skandináv össze fo gást pár tol tak. A fin -
nek kel két ol da lú ka to nai együtt mû kö dést akar -
tak, s ha di ten ge ré sze ti bá zi so kat aján lot tak a bri -
tek nek – mind két szer hi á ba. Az észt–lett véd szö -
vet ség lét re jött, de ko mo lyabb ka to nai ko ope rá -
ció nél kül, akár csak az 1934-es észt–lett–litván
„bal ti an tant”.36
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Az észt elit új ra kezd te
1991 után 
a nem zet épí tést: a
hang súlyt ez út tal 
az et ni kai jel leg re 
tet ték. Ezért ne ve zi
David J. Smith et ni kai
de mok rá ci á nak az észt
po li ti kai 
be ren dez ke dést...
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Így német–szovjet-orosz ver sen gés pe csé tel te meg a „vé res öve ze ten” (Snyder)
be lül a Bal ti kum sor sát is. Há bo rú, de por tá lás, me ne kü lés, holokauszt, par ti zán há -
bo rú szed te ál do za ta it, szét ron csol va a tér ség et ni kai struk tú rá it. Meg ti ze del ték az
ész te ket is, aki ket az 1880-as évek tõl a vissza esõ szü le tés szám is súj tott.4 A „vi lág
leg ki sebb szá raz föl di nem zet ál la má ban”5 az ész tek még is meg õriz ték nyel vü ket és
kul tú rá ju kat, s a „mag nem ze tet” pre fe rá ló „et ni kai de mok rá ci át” kezd tek épí te ni
1991-tõl.6 A tra gi kus múl tat hang sú lyo zó tör té nel mi em lé ke zet be ezért ne he zen il -
leszt he tõ be le az észt-orosz ki egye zé sek po zi tív ha gyo má nya: 1920-ban a gyõz tes (!)
bé ké ben Szov jet-Oro szor szág nak biz ton sá gi ga ran ci át ad tak, amely így el is mer te
Ész tor szá got. Az ide gen csa pa tok nak a ha tá ron va ló össze vo ná sát is til tot ták az
„Észt Köz tár sa ság szü le té si anya köny vi ki vo na tá ban”.7 A tár gya lást ve ze tõ Jaan
Poska re ál po li ti ká ját ek kor Kons tan tin Päts, a ké sõb bi ál lam fõ is tá mo gat ta. E
„Realpolitik” je gyé ben ve zet ték be 1925-ben, vi lág el sõ ként a ki sebb sé gi kul tu rá lis
au to nó mi át is.

1890–1920: russzifikáció és az észt po li ti kai irány za tok

Az 1890-es évek ben még nem volt je le, hogy a ko ráb bi ak hoz8 ha son ló nép ir tás fe -
nye ge ti a Bal ti ku mot: az 1860-tól erõ sö dõ russzifikáció9 köz ben volt pél da észt–orosz
és német–orosz össze fo gás ra is – a ki ma ra dó har ma dik ká rá ra. Észt or szág önál ló sá -
gát elõ ször egy fran cia uta zó ve tet te fel 1855-ben,10 ami az öt let ir re a li tá sát jel zi. A
cá ri bi ro dal mon be lül bel sõ ön kor mány za tot él ve zõ há rom bal ti kor mány zó ság11 kö -
zül az észa ki Estlandban és a „kö zép sõ” Livónia észa ki fe lén él tek ész tek. A két tar -
to mány ban egy aránt öt szá za lé kot kép vi sel tek 1897-ben az oro szok. A bal ti ku mi pa -
rasz tok 1816–19-ben fel sza ba dul tak a job bágy ság alól, s a szá zad kö ze pé tõl föl det is
vá sá rol hat tak. Ez nyi tott utat a szel le mi eman ci pá ció elõtt, s a nem ze ti éb re dés sel
szü le tett meg az ön tu da tos észt nép.12

Az észt nem zet épí tés há rom pe ri ó dus ban zaj lott: a nem ze ti éb re dés kor
(1860–85), az el sõ (1920–40), il let ve a – jog foly to nos nak te kin tett – má so dik köz tár -
sa ság ide jén (1991–). Az ész tek a finn min tát és a herderi „Kulturvolk”-ideát kö vet -
ték,13 má ig hat ez, ahogy az új nyelv fej lesz té si terv mu tat ja.14 Bár esztofil né me tek és
ger ma ni zált ész tek ápol ták az észt nyel vet az 1830-as évek tõl, ké sõbb rom lott a két
cso port vi szo nya. A germanizáció el len lé pett fel Johann V. Jannsen is, aki lap já ban,
a Postimeesben be ve zet te az „észt” nép ne vet 1857-ben, a maarahvas („föld né pe”)
he lyett.15

A maarahvas nem volt el ma ra dott: a livóniai észt pa rasz tok két har ma da tu dott
ol vas ni a 18. szá zad vé gén. Ugyan itt orosz or to dox té rí tõ moz ga lom in dult az 1840-
es évek ben. A vi dé ki, dön tõ en evan gé li kus észt la kos ság 17 szá za lé ka tért át, ter he -
ik könnyí té sét re mél ték a „jó cár tól”. E „rej tett” russzifikáció ag rár lá za dá sok hoz ve -
ze tett a né met bir to ko sok el len, s el té rõ ha tást gya ko rol ha tott az egy aránt livóniai pa -
raszt csa lád ban szü le tett két észt po li ti kus ra, az evan gé li kus Jaan Tõnnisonra
(1868–1941?) és az or to dox Kons tan tin Pätsre (1874–1956). Az utób bi anyai ágon
rész ben orosz is le he tett, ere de ti leg or to dox pap nak ta nult.

A 19. szá za di russzifikáció nagy ha tal mi szin ten adott orosz vá lasz volt az egy sé -
ges Né met or szág meg te rem té sé re, de össze kap cso ló dott a cá ri bi ro da lom mo der ni zá -
ci ó já val is.16 Az oro szo sí tás az 1860-as évek ben a len gyel és a lit ván te rü le te ken kez -
dõ dött, de az 1880–90-es évek ben a bal ti – estlandi és livóniai – né me tek pri vi lé gi u -
ma it is meg nyir bál ták. A kö zép is ko lai és az egye te mi ok ta tás (1887–89), il let ve a
köz igaz ga tás nyel ve az orosz lett.17 A né me tek gyen gü lé se len dü le tet adott a
Tallinnban szer ve zõ dött észt cso port nak, amely az oro szok kal konk rét po li ti kai kér -
dé sek ben is össze fo gott. A tal lin ni ak ve zé re Päts volt, aki meg ala pít hat ta a Teataja
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cí mû la pot – az orosz cen zú ra bí zott az or to dox val lá sú po li ti kus ban. Tallinnban a
19. szá zad kö ze pén több észt la kott, mint né met, 1897-ben pe dig 89 szá za lé kos volt
az ará nyuk. A Päts és Poska ve zet te ész tek össze fo gá sa az oro szok kal csak 1904-ben
vál tot ta le a né met több sé get a vá ro si ta nács ban. Päts al pol gár mes ter lett 1904-ben.
Poska pe dig el sõ észt ként ké sõbb Tal linn pol gár mes te ri tiszt sé gét is be töl töt te
(1913–17). El len té tes volt ez a „tartui re ne szánsszal”. Az utób bi irány zat a né me tek -
kel mû kö dött vol na együtt, s az oro szok tól tar tóz ko dott. Hí vei a Postimees kö rül tö -
mö rül tek, me lyet 1896-ban szer zett meg Tõnnison. Päts az 1900-as évek ele jén az
orosz de mok ra ti kus moz gal mak kal va ló össze fo gást ja va sol ta: gyõ zel mük tõl az ész -
tek ügyé nek si ker re vi te lét re mél te.18

A de mok ra ti kus erõk gyõ zel me az 1905-ös orosz for ra da lom ide jén el ma radt,
Päts pe dig a rá ki sza bott ha lá los íté let elõl át me ne ti leg emig rált. A ré gi ón be lül
Tallinnban volt a leg ki éle zet tebb a hely zet: 1905. ok tó ber 16-án a kor mány csa pat -
ok 150 tün te tõt lõt tek le, s itt ala kult a Bal ti kum egyet len for ra dal mi szov jet je is.19

A cár po li ti kai jo go kat adott ugyan az egész bi ro da lom nak, de Estlandban és
Livóniában szük ség ál la po tot hir det tek 1905 vé gén. Par ti zá nok 184 ne me si ud var -
há zat éget tek fel, és 82 né me tet öl tek meg. Az orosz kor mány a bal ti né met elit tel
együtt ver te le a moz gal mat, amely ben ész tek is részt vet tek. Leg alább hét száz
sze mélyt vé gez tek ki, nyol cez ret Szi bé ri á ba szám ûz tek vagy le tar tóz tat tak. Így hi -
á ba en ge dett a né met elit az is ko láz ta tás ban, az et ni kai fe szült sé gek nõt tek. Ám
az anya nyel vi ok ta tás ma gán in téz mé nyek ben ter jedt 1906-tól, és se gí tet te az észt
kul túr nyelv vé vá lá sát.20

Az 1905–1906-os ese mé nyek után az észt eli tet az önál ló so dás kezd te fog lal koz -
tat ni, hi szen még a for ra da lom ide jén mér sé kelt Tõnnisont is há rom hó nap ra bör tön -
be ve tet ték (1907). Juhan Liiv köl tõ ál ma („egy na pon lesz észt ál lam”) 1910-ben még
me rész nek tûnt.21 De az el sõ vi lág há bo rú ban meg halt tíz ezer észt fér fi ál do za ta cse -
lek vés re bír ta az ész te ket: Petrográdban 40 ez ren tün tet tek au to nó mi á ért 1917 már -
ci u sá ban, így Raamot du ma kül dött nek si ke rült el fo gad tat nia az orosz kor mánnyal,
hogy az észtlakta te rü le te ket (nagy já ból a mai or szá got) egye sít sék, és kor mány biz -
tos alatt von ják össze. Poska ke rült a kvá zi-kor mány zói poszt ra, s mel lé tar to má nyi
ta ná csot (Maapäev) is vá lasz tot tak.22

1917 ok tó be ré ben Petrográd után Tallinnban is meg ra gad ták a bol se vi kok a ha tal -
mat. Poskát le vál tot ták, a Maapävet fel osz lat ták, át me ne ti leg egy plat form ra (nyu ga -
ti ori en tá ció és észt füg get len ség) te rel ve Tõnissont és Pätset. A bol se vik for ra dal mi
ka to nai bi zott ság élé re az orosz Rabcsinszkij ke rült. Az ipa ro so dott és a flot tá nak is
bá zist adó Tal linnt 1917–18 for du ló ján bol se vi kok ural ták, akik mun ká sok ból, mat -
ró zok ból szer ve zõd tek, így fe lül rep re zen tál tak vol tak köz tük az oro szok. A Ber lin és
Szov jet-Orosz or szág kö zött el hú zó dó al ku do zás köz ben a né met bi ro dal mi had erõ
kö ze le dett. 1918. feb ru ár 24-én, egy nap pal Tal linn né met meg szál lá sa elõtt, Päts
kor má nya ki ki ál tot ta az észt füg get len sé get, amit a né me tek nem is mer tek el, s le tar -
tóz tat ták Pätset. 

Az 1918. már ci u si breszt-li tovsz ki bé ké ben a szov jet-orosz kor mány le mon dott a
Bal ti kum ról. Ber lin a te rü let be ke be le zé sé re ké szült, a he lyi né met elit tel együtt. Ám
az 1918. no vem be ri vi lág há bo rús össze om lás után ki von ták a né met re gu lá ris se re -
get. A ha tal mi ûrt az észt nem ze ti erõk töl töt ték be: brit ha di ten ge ré sze ti se gít ség gel
és ka to nai szál lít má nyok kal, finn és svéd ön kén te sek kel, orosz „fe hé rek” csa pat ré -
sze i vel erõ söd ve az észt füg get len sé gi há bo rú ban (1919) le gyõz ték a bal ti né me te ket.
Ez után meg véd ték ma gu kat Szov jet-Oro szor szág tól. A Vö rös Had se reg el le ni gyõ ze -
lem et ni kai szí ne ze tû: a 35 vö rös ez red bõl négy volt észt, s kö zü lük az egyik át állt
az észt ol dal ra.23 A nem zet tu dat ré szé vé vált ez: 1944-ben a Fin nor szág ból vissza tért
ész tek ezért is mer tek is mét harc ba men ni a Vö rös Had se reg el len.2438
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Észt–orosz vi szony a két vi lág há bo rú kö zött

Az önál ló észt ál lam 1920-ban Né met or szág és Szov jet-Orosz or szág meg gyen gü -
lé se mi att jö he tett lét re. Az észt ka to nai si ke rek nek azon ban volt egy fon tos bel sõ té -
nye zõ je is: az al kot má nyo zó gyû lés 1919-ben meg sza vaz ta a föld osz tást. Ez moz gó -
sí tot ta a la kos sá got a Vö rös Had se reg gel szem ben. A bal ti né met ne mes ség bir to ka i -
ból 56 ezer gaz da sá got ala kí tot tak ki. A „pa raszt pol gá ri” bal ti ál la mok föld osz tá sa ik -
kal Eu ró pa legegalitáriusabb or szá ga i vá vál tak.25 A füg get len ség alap ja az ag rár re -
form volt. Az ipar orosz fel ve võ pi a ca vi szont 1918 után össze om lott. A sok kot idõ -
vel ki he ver ve, fõ leg an gol meg ren de lés re dol goz va, fel fu tott a tex til ipar, a fém fel dol -
go zás, a fa- és a pa pír ipar.26

A kom mu nis ta pár tot a füg get len ség után be til tot ták. 1924-ben kom mu nis ta
puccsot kí sé rel tek meg Tallinnban. Az észt kor mány ha di ál la po tot ren delt el, né -
hány óra alatt a puccsot le ver ték. Mind ez ki élez te az észt–szovjet vi szonyt, mi vel
szá mos puccsis tát a ke le ti szom széd ból csem pész tek az or szág ba.

A két há bo rú köz ti et ni kai és kul tu rá lis jel le gû nem zet épí tés si ke res volt: a la kos -
ság 88,2 szá za lé ka val lot ta ma gát észt nek 1934-ben. A tu do mány ban és a kul tu rá lis
élet ben a né met és az orosz he lyett az egy sé ge sült, hi va ta los nyelv vé vált észt ke rült
elõ tér be. 1925-ben kul tu rá lis au to nó mi át kap tak a ki sebb sé gek.27 Ez zel az oszt rák
Karl Renner és Otto Bauer ter ve it a vi lá gon elõ ször vál tot ták va ló ra.28 Az el szór va élõ
zsi dó ság és a né me tek elé ge det tek le het tek a de cent ra li zált in téz mé nyek kel, de az
egy tömb ben élõ oro szok és své dek nem. Päts te kin tély ural mi rend sze ré vel pe dig az
au to nó mi át is kor lá toz ták 1934-ben. Rend sze rét nem ele mez het jük, de észt tör té né -
szek vizs gál ják, hogy az or szág 1934–40 kö zöt ti ál lam fõ je a hú szas-har min cas évek
for du ló ján mi lyen for má ban mû kö dött együtt a szov jet olaj ex por tot bo nyo lí tó szin -
di ká tus sal. Je len leg el dönt he tet len, hogy Päts zsa rol ha tó vá vált-e emi att. 29

Észt or szág meg szál lá sai: gyil ko lás, de por tá lás, holokauszt

Sztá lin és Hit ler ve tél ke dé se a Bal ti ku mot is „vé res öve zet té” tet te (Snyder). Ezt
azon ban meg elõz te a tér ség német–szovjet fel osz tá sa 1939-ben. A nyu ga ti ha tal mak
passzí van néz ték a Molotov–Ribbentrop-paktum meg kö té sét. A pak tum tit kos zá ra -
dé ka nyo mán a Szov jet unió ka to nai fe nye ge tés sel el ér te, hogy Észt or szág elõbb tá -
masz pon to kat ad jon át (1939), majd a tel jes meg szál lás kö vet ke zett 1940-ben. Ezért
ér de kes Päts ko ráb bi „szov jet olaj kap cso la ta”, az, hogy mi ért nem állt el len Sztá lin -
nak. A fin nek ugyan is az 1939/40-es té li há bo rú ban be bi zo nyí tot ták: ez nem le he tet -
len. Ha nem is gyõz tek, ak ko ra vesz te sé ge ket okoz tak, hogy tár gya lás ra kész tet ték
Sztá lint, s Nagy-Bri tan nia mel lett Eu ró pa egyet len má so dik vi lág há bo rús had vi se lõ -
je ként el ke rül ték a meg szál lást.30

Eköz ben a két ség te le nül rosszabb geo po li ti kai hely zet ben lé võ bal ti ál la mok harc
nél kül ad ták meg ma gu kat. A be hó do ló Pätset a tör té ne lem utó lag sem iga zol ta. A
bal ti né pek (az ész tek is) ve ze tõ ik en ge dé keny sé ge da cá ra a leg sú lyo sabb em ber vesz -
te sé get szen ved ték el a tér ség ben, Len gyel or szág mel lett. Sõt bi zo nyos te kin tet ben
rosszab bul jár tak: önál ló sá guk 51 év re meg szûnt Sztá lin 1940. jú ni u si meg szál lá sá -
val. Ek kor Päts a lett Ulmanisnál is meg al ku vóbb nak bi zo nyult: he te kig hi va ta lá ban
ma radt, alá ír ta a szov jet meg bí zott, Zsdanov kor mány lis tá ját, le gi ti mál va a vál tást.
Olaj kap cso la tai ré vén al ku po zí ci ó ban lé võ nek hi het te ma gát, ám té ve dett, hi á ba fi -
gyel mez tet te ri vá li sa, Tõnisson. 1940-ben mind ket tõt le tar tóz tat ták. Ri vá li sát meg öl -
ték, Päts ta lán Szi bé ri á ban halt meg 1956-ban.31

A szov je tek 1940-ben „vá lasz tá so kat” tar tot tak, ahol csak a kom mu nis ták ra le he -
tett sza vaz ni. A par la ment szov jet köz tár sa ság nak nyil vá ní tot ta Ész tor szá got, és „si -
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ke re sen” kér te a Szov jet uni ó ba va ló fel vé tel ét. Köz ben ál la mo sí tá sok zaj lot tak,32 amit
1941-ben a ná cik ne he zen vagy egy ál ta lán nem for dí tot tak vissza. 

A meg szál lá sok em ber vesz te sé gét Smith a tel jes né pes ség 18, Lieven a 25 szá -
za lé ká ra tet te 1939–1944/45 kö zött. Egy észt ál la mi bi zott ság sze rint 1941-ben
42 800 ha lott ja volt Ész tor szág nak, kö zü lük 10 ez ren a há bo rú ban es tek el.33 Az el -
sõ szov jet ok ku pá ció vé gén, 1941-ben, a he lyi zsi dó ság ti ze dét, 419 em bert hur col -
tak el a szov je tek.34 Az észt or szá gi zsi dó ság há rom ne gye de a Vö rös Had se reg ki vo -
nu lá sa kor tá vo zott. Az 1941-es né met meg szál lás kor Omakaitse né ven ala kult új já
az észt paramilitáris szer ve zet. A né met meg szál lás alatt a zsi dók el len el kö ve tett
gyil kos sá go kat is rész ben az Omakaitse, il let ve az észt par ti zá nok és a he lyi rend -
õr ség haj tot ta vég re né met ka to nai pa rancs no kok uta sí tá sá ra. Ész tor szá got 1941
de cem be ré ben mi nõ sí tet ték „Judenfrei”-nak a ná cik, meg öl ve az ott ma radt zsi dó -
sá got.35 A meg gyil kolt ro mák szá ma 400 és 1000 fõ kö zöt ti. A ná cik ide jén hat ezer
ész tet és ezer észt or szá gi oroszt öl tek meg. A 30 ezer szov jet ha di fo goly fe le éle tét
vesz tet te.36

A má so dik vi lág há bo rú ban har co ló ész tek egy ré sze a né me tek és a fin nek, má -
sik ré sze pe dig a szov je tek ol da lán küz dött. Elõ for dult, hogy egy más el len is be ve -
tet ték a több nyi re kény szer rel be so ro zot ta kat. Ilyen volt a csa ta Tehumardinál
1944-ben.37

Újabb meg szál lás és a par ti zá nok: 
„ész te ket Szi bé ri á ba!” és a „szov jet Nyu gat”

A má so dik szov jet meg szál lás 1944-ben kö vet ke zett be. Egy észt ál la mi bi zott ság
sze rint 1944–89 kö zött har minc ezer sze mélyt tar tóz tat tak le, 23 ez ret pe dig de por -
tál tak. A szov jet ha ta lom 16 ezer em ber ha lá lát kö ve tel te.38 Az orosz Alekszandr
Gyukov tör té nész-új ság író sze rint a szov jet kor mány „in do kol tan és hu má nu san” lé -
pett fel a ná ci kol la bo ráns ész tek el len. Így „a rep resszió az észt la kos ság öt-hat szá -
za lé kát érin tet te”.39 Mertelsmann és Rahi-Tamm az 1940–51 kö zöt ti szov jet le tar tóz -
ta tá so kat, de por tá lá so kat, gyil kos sá go kat, mun ka tá bor ba hur co lá so kat, a ci vil la kos -
ság ir tá sát, a ku lák el le nes kam pányt, a tisz to ga tá so kat és a par ti zán há bo rút 12 ütem -
re bont ják. Úgy becs lik, 130-150 ezer észt la kost (min den nyol ca di kat) tar tóz tat tak le
vagy hur col tak el. A ha lá los ál do za tok szá ma 40 ezer le het. Fel idé zik Zsdanov fel -
jegy zé sét is: „Ész te ket Szi bé ri á ba!”40

Sztá lin nal csak fegy ve res par ti zán moz ga lom száll ha tott szem be. Az észt la kos ság
más fél-há rom szá za lé ka volt par ti zán, össze sen 15-30 ez ren le het tek.41 A szov jet ál -
lam vé de lem so ká ig nem ért el si kert el le nük. Ám az 1949-es kol lek ti vi zá lás el le he -
tet le ní tet te a par ti zá nok bá zi sát. A ha nyat lás hoz a nyu gat 1956-os tét len sé ge, a ma -
gyar for ra da lom ma gá ra ha gyá sa is hoz zá já rult: ki lá tás ta lan ná vált ek kor a to váb bi
fegy ve res küz de lem Ész tor szág ban is.42

1953-tól azon ban nem csak ezért ha nyat lott a par ti zá nok ak ti vi tá sa: a hrus cso vi
„ol va dás sal” le állt a tö meg ter ror. In nen da tá ló dik a „szov jet Nyu gat” mí to sza: a kul -
tu rá lis szfé rá ban az ide o ló gi ai nyo más csök kent, leg alább is az orosz nyel vû nagy vá -
ros ok hoz ké pest.43 Majd kö vet kez tek a hrus cso vi és koszigini szov jet gaz da sá gi re for -
mok. Ezek „kí sér le ti la bo ra tó ri u ma” a hat va nas évek tõl Észt or szág volt.44 A gaz dál -
ko dó egy sé gek nél be ve ze tett ön el szá mo lás min tát adott a ké sõb bi füg get len sé gi tö -
rek vé sek nek: az ön el szá mo lás egész Ész tor szág ra va ló ki ter jesz té sét négy köz gaz -
dász ve tet te fel 1987-ben. Egyi kük, Siim Kallas, ma az EU egyik biz to sa, akit po ten -
ci á lis észt kor mány fõ ként em le get tek 2014 feb ru ár já ban (e ta nul mány írá sa kor), a
tal lin ni ko a lí ció vál sá ga ide jén.45
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Oro szo sí tás újabb há rom sza kasz ban és az észt el len ál lás

A má so dik szov jet meg szál lás sal Ész tor szág ban foly ta tó dott a russzifikáció. Be te -
le pí tés sel és de por tá lás sal kez dõ dött az erõ sza kos oro szo sí tás a negy ve nes évek vé -
gén. Majd az ad mi niszt ra tív (1950–60-as évek) és az ok ta tá si-kul tu rá lis (1960–80-as
évek) mód sze rek kö vet kez tek. 

Észt or szág la kos sá ga az 1939-es 1,13 mil li ó ról 1945-ben 850 ezer re csök kent.
1955-re vi szont el ér te az 1,15 mil li ót. A be te le pí tés sel az oro szok ará nya 20 szá za -
lék ra nõtt (1959).46 A tag köz tár sa ság ve ze tõi fõ leg oro szok és „jésztek” – Szov jet uni -
ó ból vissza tért, ész tül rosszul be szé lõ el szár ma zot tak – vol tak. Az észt kom mu nis ta
párt ban 1946-ban az oro szok ará nya 52, az ész te ké 27, a jészteké 21 szá za lék volt. A
he lyi párt ve zért, Nikolai Karotammot 1950-ben le vál tot ták, ta lán a kol lek ti vi zá lás kor
mu ta tott erély te len sé ge mi att.47 Ez után az észt párt tag ok je len tõs ré szét le vál tot ták,
de por tál ták, s to vább nõtt az orosz–jészt be fo lyás.

A hat va nas évek ok ta tás be li oro szo sí tá sa ko moly el len ál lás ba üt kö zött. Ész tor -
szág ban ez után rit ka szov jet ki vé tel ként nõtt az egy más nyel vén nem be szé lõk ará -
nya. A be te le pü lõk szá má ra nem volt kény szer, hogy meg ta nul ja nak ész tül:
összszövetségi vál la la tok ban dol goz tak, gyer me ke ik orosz is ko lák ba jár tak. A nem
ész tek 12 szá za lé ka tu dott csak fo lyé ko nyan ész tül.48 Eva Tarm így em lék szik: „nem
tud tunk sem mit sem ten ni, hogy meg ál lít suk ezt a fo lya ma tot. Már azt sem érez tük,
hogy a mi ha zánk lett vol na. A ke rü le tünk ben egy re több orosz be ván dor ló élt. Oro -
szul be szél tek a vil la mo son és az üz le tek ben; a ki ra ka to kat orosz stí lus ban dí szí tet -
ték, ami ide gen volt szá munk ra, és amit én mé lyen utál tam. Ha az üz let ben az anya -
nyel ve men be szél tem, rám ki a bál tak, ha a fi a mat le küld tem a bolt ba, üres kéz zel tért
vissza, mert nem be szélt oro szul.”49

A het ve nes évek re a na ci o na liz mus vált az észt el len ál lás meg ha tá ro zó ele mé vé.
1972-ben két el len ál ló cso port az észt füg get len ség vissza ál lí tá sát kö ve tel te, és az
ENSZ-hez for dult, sza bad vá lasz tá so kért. Ezért négy sze mélyt el ítél tek. Az ész tek ez -
után kap cso lat ba lép tek a töb bi bal ti el len zé ki vel: 1979-es „bal ti fel hí vá suk” a
Molotov–Ribbentrop-paktum negy ve ne dik év for du ló já ra em lé kez te tett. Tallinnban
1980-ban kö zép is ko lás di á kok ez rei tün tet tek a ha ta lom el len.50 A rend õr ség le ver te
õket, ám negy ven észt ér tel mi sé gi nyílt le vél ben uta sí tot ta el az et ni kai fe szült ség fo -
ko zó dá sát. Az el len zé ki ség ek kor anti-modernizációs és kör nye zet vé del mi jel le gû vé
vált. A nem észt be ván dor lók tól fél ve a bá nyá szat fej lesz té sét és egy ki kö tõ bõ ví té -
sét is el le nez ték.

A glasz noszty le he tõ vé tet te, hogy a Molotov–Ribbentrop-paktum év for du ló ján,
1987. au gusz tus 23-án, a tal lin ni Hirveparkban tün te tést tart sa nak pár ez ren. Két év
múl va már kétmillióan al kot tak élõ lán cot az egész Bal ti kum ban, hogy az öt ve ne dik
év for du lón de monst rál ja nak.51 1987-ben ala kult meg az észt Kultúrtanács, amely azt
az 1988-as dal ün ne pet szer vez te, ame lyen 300 ez ren vet tek részt, és amely a „da lo -
ló for ra da lom” jel kép évé vált.52 Itt kö ve tel te Trivimi Velliste – ké sõb bi kül ügy mi nisz -
ter –  Észt or szág füg get len sé gét.

Oro szok és ész tek a füg get len ség (1991) után

Ész tor szág ban 1989-ben egy har ma dos volt az oro szok ará nya, a nem ész tek pe dig
40 szá za lé kot kép vi sel tek. Ve lük szem ben „rest rik tív ál lam pol gár sá gi gya kor lat”53 ér -
vé nye sült. A Szov jet unió 1991-es fel bom lá sa után, az 1992-ben ha ta lom ra ke rült
észt jobb ol da li elit az el sõ köz tár sa ság hoz akart vissza tér ni: csak azok kap hat ták meg
az ál lam pol gár sá got, akik 1940 elõtt is azok vol tak, vagy fel me nõ jük ren del ke zett ve -
le.54 Ki vé te lek vol tak, amit „nem rek lá moz tak” a ha tó sá gok: az észt ál lam nak tett
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szol gá la tok fe jé ben akár oro szok is kap hat tak ál lam pol gár sá got.55 A töb bi ek nek vi -
szont ne héz kes ha tó sá gi el já rá sok kal kel lett baj lód ni uk. 

Az észt tör vény ho zás óva tos volt: a par la men ti vá lasz tá so kon nem sza vaz hat tak
„hon ta la nok”, de ön kor mány zat ok ra vok sol hat tak a hely ben re giszt rál tak. Az észt
tör vé nyek bi zo nyos ide ig tar tó hely ben la kást ír tak elõ, il let ve észt nyelv tu dást az ál -
lam pol gár ság meg szer zé sé hez. Így 1992–99 kö zött 30 szá za lék kal emel ke dett a vá -
lasz tá so kon rész vé tel re jo go sul tak szá ma.56 A hon ta la nok ará nyá ról el lent mon dó ak
az ada tok: egye sek 12,4 szá za lék ra be csül ték õket 2000-ben (2006-ban pe dig nyolc
szá za lék ra).57 Má sok en nél töb bet sej te nek: fél mil li ó ból csak 113 ez ren vál tak észt,
szá zez ren pe dig orosz ál lam pol gár ok ká 2000-ig.58 1993-ban fel újí tot ták az 1925-ös
tör vényt a ki sebb sé gek kul tu rá lis au to nó mi á já ról, en nek azon ban nem az oro szok a
fõ ha szon él ve zõi, ha nem pa rá nyi ki sebb sé gek: pél dá ul a finn-ugor inkerik, akik
2004-ben él tek e le he tõ ség gel.59

Az észt elit új ra kezd te 1991 után a nem zet épí tést: a hang súlyt ez út tal az et ni kai
jel leg re tet ték.60 Ezért ne ve zi David J. Smith et ni kai de mok rá ci á nak az észt po li ti kai
be ren dez ke dést: az 1991 utá ni po li ti kai rend szer ter mé sze te ab ban rej lik, hogy egy
multietnikus ál lam ban a „mag nem zet” ma ga sabb in téz mé nyi stá tus sal bír, mint
amennyit a szám sze rû ará nya ma gya ráz na az ál la mon be lül. Az et ni kai de mok rá ci -
á ban bi zo nyos pol gá ri és po li ti kai jo gok min den kit meg il let nek, és bi zo nyos kol lek -
tív jo go kat ki ter jesz te nek az et ni kai ki sebb sé gek re.61 Ám Lag zi pa ra do xon ra mu tat rá:
az észt tör vé nyek sze rint ki sebb sé gi kö zös ség hez csak ál lam pol gár ság gal ren del ke -
zõk tar toz hat nak,62 már pe dig nem min den észt la kos ka pott ál lam pol gár sá got. Az el -
sõ jobb ol da li kor mány, Mart Laar ve ze té sé vel 1992-tõl pri va ti zá ci ót és li be ra li zá ci ót
kom bi ná ló re for mot haj tott vég re. Ez bur kolt et ni kai gaz da ság po li ti ka volt. Az ipa ri
szub ven ci ók gyors le épí té se nem csak a ha té kony sá got ja ví tot ta, ha nem hoz zá já rult
56 ezer orosz aj kú mun kás ki ván dor lá sá hoz.63

Laar egyik utód ja, Andrus Ansip kor mány fõ még me ré szebb volt: 2007-ben az
orosz is ko lák ban is meg nö vel ték az észt nyel vû órák szá mát a fel sõbb osz tá lyok ban.
Ugyan eb ben az év ben az észt ka bi net a Bronz ka to nát – az 1944-es „fel sza ba dí tók -
nak” ál lí tott szov jet vi lág há bo rús em lék mû vet – el tá vo lí tot ta Tal linn bel vá ro sá ból.
Az in téz ke dés ut cai össze csa pá so kat vál tott ki. Az 1991 óta leg sú lyo sabb et ni kai
konf lik tus ban egy sze mély –  orosz ál lam pol gár sá gú fi a tal – meg halt, 153 meg se be -
sült, nyolc szá zat pe dig le tar tóz tat tak. A szo bor a szov jet el nyo mást jel ké pez te az ész -
tek sze mé ben, ám az oro szok meg akar ták vé de ni. Az ügy dip lo má ci ai konf lik tust is
ki vál tott Észt or szág és Orosz or szág kö zött. Sú lyos internetes tá ma dás ért több fon tos
észt in téz ményt is ek kor.64 A Tal lin ni Egye te men ta ní tó né met tör té nész, Karsten
Brüggemann sze rint Orosz or szág nem volt haj lan dó a tör té nel mi di a ló gus ra a bal ti
köz tár sa ság ok kal, mi köz ben az észt kor mány po li ti kai fegy ver ként hasz nál ta a tör té -
nel met. Ám Észt or szág jö võ je „binacionális”, va gyis két nem ze ten ala pul
Brüggemann sze rint.65

Az 1991 óta zaj ló et ni kai nem zet épí tés ered mé nye ként 2013-ban 69,9 szá za lék volt
az ész tek ará nya (1989: 61,5 szá za lék) Ész tor szág ban. Az oro szok köz ben 30,3 szá za -
lék ról 25,2-re, az uk rá nok pe dig 3,1-rõl 1,7 szá za lék ra fogy tak. Az oro szok 86 szá za lé -
ka két olyan ré gi ó ban tö mö rült 2011-ben, ahol a Bronz ka to na el moz dí tá sa négy év vel
ko ráb ban za var gá sok hoz ve ze tett. Tallinnban és kör nyé kén a la kos ság 31,3 szá za lé kát
te szik ki. Narvában és kör nyé kén pe dig ab szo lút több sé get, 72,5 szá za lé kot al kot nak.66

Dön tõ vál to zást ho zott Észt or szág tör té ne té ben 2004: EU-taggá vált a há rom bal ti ál -
lam. Olyan re gi o ná lis együtt mû kö dés tag jai let tek, amely min den ko ráb bi nál na gyobb
biz ton sá gi ga ran ci á kat je lent. Észt or szág 2011-ben az eurózónához is csat la ko zott.67

Tal linn ki sebb ség vé del mi egyez mé nye ket is ra ti fi kált,68 ez azért fon tos, mert Orosz or -
szág fi gye lem mel kí sé ri a ha tá ra in tú li oro szok sor sát. Észt or szág és az észt nem ze ti42
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moz ga lom tör té ne te pe dig ar ra mu tat rá, hogy az iga zán si ke res kor sza ko kat az oro -
szok kal va ló tár gya lás és meg egye zés ké szí tet te elõ. 
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