
Az ész tek gyak ran azt mond ják ma guk ról, hogy
õk „ének lõ nép” (laulurahvas). A 19. szá zad má so -
dik fe lé tõl ez az ének lés re va ló haj lam lát vá nyos
for mát öl tött azo kon a sza bad té ri ren dez vé nye ken,
ame lye ken az or szág min den tá já ról ér ke zõ kó ru sok
fel vo nul tak. Az „ének ün ne pé nek” ez a ha gyo má -
nya, amely bi zo nyos komp ro misszu mok árán át vé -
szelt min den rend szer-vál tást, vé gig kí sé ri a nem ze -
ti ér zés szü le té sét és ala ku lá sát, s egy ben tük rö zi a
tör té nel mi kö rül mé nyek ala ku lá sát is.

1869, a nem ze ti ér zés éb re dé se

A 19. szá zad kö ze pén az ész tek kul tu rá lis és
gaz da sá gi szem pont ból alá ren delt hely zet ben vol -
tak az zal a né met aj kú bal ti elit tel szem ben, amely
a 13. szá zad ban te le pe dett le az or szág ban, és még
nem éb redt iga zán sa ját nem ze ti lé te tu da tá ra. Az
is ko lá zott ság és a tár sa dal mi fel emel ke dés kö zü -
lük so ka kat ar ra kész te tett, hogy et ni kai ere de tük -
nek há tat for dít sa nak, és be ol vad ja nak a né met
kö zös ség be. Ám ek kor tájt kez dett fel len dül ni  az
észt nyel vû kö zös sé gi mû ve lõ dés.  A kó rus-ta lál -
ko zók azért ju tot tak eb ben fon tos sze rep hez, mert
szo ros szá lak kal fû zõd tek nem csak a re for má tus
egy ház ha gyo má nyá hoz, ha nem a „mor va
testvérek”1 moz gal má hoz is, amely erõ tel je sen át -
jár ta a fal vak vi lá gát. Ta ní tók, lel ké szek, kán to rok
irá nyí tá sa mel lett igen sok fa lu ban ének kar ok ala -
kul tak. Johann Voldemar Jannsen új ság író
(1819–1890) , a Vanamuine ze nei tár sa ság el nö ke
volt az, aki nek kez de mé nye zé sé re 1869 jú ni u sá -
ban meg ren dez ték „az ének ün ne pét”, amely re
egész Ész tor szág ból el jöt tek az ének kar ok és fú - 2014/4
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vós ze ne kar ok. A pél dát la nul nagy rész vé tel nek kö szön he tõ en (878 kar éne kes és ze -
nész, 15 ezer re be csült kö zön ség) ez az ese mény az észt  nem ze ti tu dat ala ku lá sá nak
egyik fon tos ál lo má sa lett. A ze ne hall ga tás él mé nyén túl po li ti kai szí ne ze te is volt:
hi va ta lo san is meg em lé kez tek ugyan is ar ról, hogy 50. év vel ko rá bban tö röl ték el a
job bágy sá got Livóniában (a je len le gi Észt or szág dé li ré szén, amely ak kor a cá ri bi ro -
da lom hoz tar to zott). Az ün nep lés te hát va ló já ban „az észt nép fel sza ba dí tá sá nak”
szólt, en nél fog va az ese ményt  a részt ve võk és a nagy kö zön ség egy aránt en nek fé -
nyé ben él ték át. Emel lett el sõ íz ben for dult elõ – ha a pa raszt fel ke lé se ket le szá mít -
juk –, hogy az or szág min den sar ká ból össze se reg lett em be rek ek ko ra lét szám ban
vet tek részt egy kö zös sé gi ren dez vé nyen. Pusz tán ez a tény a nyelv já rás okon és táj -
egy sé ge ken túl mu ta tó szo li da ri tás, a kö zös sé gi össze tar to zás ér zé sét táp lál ta az egy -
be gyûl tek ben. Ezt csak to vább fo koz ta az a kö rül mény, hogy a mû sor ban fel csen dült
az a há rom, lelkesító ere jû ha za fi as dal,2 amely az ész tek szá má ra tel je sen új nak ha -
tó ékes szó lás sal és ké pek kel szó lal tat ta meg a ha za sze re tet ér zé sét („Sze ret lek té ged,
ha zám, ti éd a szí vem...” stb.), ami nagy ha tást gya ko rolt min den ki re.

Ami kor pe dig Jakob Hurt lel ki pász tor (1839–1907) emel ke dett szó lás ra, aki ar ról
be szélt, hogy az ész tek nek mi e lõbb még szo ro sabb össze fo gás ra kell tö re ked ni ük az
éb re dõ nem ze ti tu dat je gyé ben, va ló ság gal fel tü zel te hallgatóságát.3

En nek az ün ne pi ren dez vény nek a kez de tek tõl fog va pa ra dox vo ná sa, hogy mi -
köz ben a nem ze ti ér zés kul ti vá lá sa a cél ja, és ha gyo mány te rem tõ erõ vel ala poz za
meg az észt ön azo nos ság ápo lá sát, va ló já ban egy kül föld rõl szár ma zó mo dell át vé te -
le, és a nyel vet le szá mít va nincs ben ne sem mi sa já to san észt. Mind az ün nep ség
gon do la ta, mind a le bo nyo lí tás mód ja  a né met kul tú rá ból vett köl csön zés. Né me tor -
szág ban és Svájc ban a 19. szá zad negy ve nes éve i tõl kezd ve ren dez tek Sängerfest né -
ven ha son ló kó rus ta lál ko zó kat. A bal ti or szá gok ban mû kö dõ né met kó ru sok az el sõk
kö zött ho no sí tot ták meg ezt a szo kást (Ri ga: 1836, Tal linn: 1857).4 Pél dá ju kat 1855-
tõl5 az észt kó ru sok is kö vet ték, ele in te azon ban csak egy-egy táj egy ség szint jén.
Jansen volt az, aki el sõ ként szer ve zett or szá gos mé re tû ze nei ta lál ko zót. Meg jegy zen -
dõ azon ban, hogy a ke re tek tõl el te kint ve a ren dez vé nyek prog ram já ban mind vé gig
az eu ró pai ze ne mû vé szet al ko tá sai sze re pel tek, a ha gyo má nyos észt nép ze ne
(regivärss) da rab ja it szin te alig tûz ték mû sor ra, ho lott azok kép vi sel het ték vol na a
hi te les nem ze ti ha gyo mányt.  Ami az el sõ ren dez vé nye ket il le ti, e hi ány oka az észt
ének kar ok re per to ár já ban ke re sen dõ: a ré gi nép da lo kat nem sok ra tar tot ták, nem te -
kin tet ték õket ma gas mû vé szet nek. Szá mí tott to váb bá a kar nagy ok né met is ko lá zott -
sá ga és az a tény is, hogy több sé gük egy há zi sze mély lé vén, ott ho no san moz gott az
egy há zi ze ne bi ro dal má ban. Vé gül az ész tek nek azt a tö rek vé sét  is fi gye lem be kell
ven nünk, hogy az ural ko dó kul tú ra ré sze ként is mer tes sék el ma gu kat, va gyis mû vé -
szi szín vo nal ban fel kel lett zár kóz ni uk a né met ének kar ok mel lé. A ré gi éne kek ar -
cha i kus, tá jak hoz kö tött nyel ve ze te nem is volt annyi ra al kal mas a nem ze ti össze tar -
to zás ápo lá sá ra, mint a ko ra be li köz nyel ven írott kó rus mû vek. Rein Veidemann tör -
té nész vé le mé nye sze rint az zal is szá mol nunk kell, hogy te ma ti ká ja, tar tal mi ele mei
foly tán a ha gyo má nyos dal kincs nem volt össz hang ban e ren dez vé nyek szak rá lis,
rend kí vü li jellegéve.6

A kó rus ta lál ko zók nak a nem ze ti ön tu dat ala kí tá sá ban ját szott sze re pe nem észt
sa já tos ság. Ez a ha gyo mány Let tor szág ban és Lit vá ni á ban szin tén gyö ke ret vert. A
kül sõ szem lé lõ rá cso dál koz hat ar ra, hogy a kar ének lés rõl mennyi re egy for mán be -
szél nek eb ben a te kin tet ben az ész tek, a let tek és a lit vá nok. A há rom nem zet ha son -
ló ren dez vé nye it egyéb ként az UNESCO együtt vet te fel az em be ri ség szó be li szel le -
mi örök sé gé nek kin cses tá rá ba.7

Az el sõ nagy kó rus ta lál ko zó si ke rén fel buz dul va az ész tek újab ba kat ren dez tek
az zal a cél lal, hogy az a kö zös sé gi ün nep lés mo dell jé vé vál jon.  Az évek so rán az ese -70
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mény fo ko za to san in téz mé nye sült, és rend re mind na gyobb mé re te ket öl tött. Az igé -
nyek és a le he tõ sé gek függ vé nyé ben 1923-ig Tal linn és Tartu ze nei tár sa sá gai ren de -
zé sé ben ke rült rá sor, elég gé sza bály ta lan idõ kö zök ben. Észt or szág füg get len né vá lá -
sát kö ve tõ en a ren dez vény szer ve zé sét az Észt Éne ke sek Egye sü le te vál lal ta ma gá ra,
és at tól kezd ve öt éven ként ke rült meg ren de zés re. Nem hi ány zott a bõ ke zû ál la mi tá -
mo ga tás sem. A két vi lág há bo rú kö zöt ti idõ szak ban négy al ka lom mal sor ra ke rü lõ
ren dez vény – mi u tán be ve ze tik az egy mást kö ve tõ ki adá sok szá mo zá sát – utó la go -
san ren det te remt a sor szám mal nem min dig el lá tott tör té net ben (pél dá ul a Tal linn
és a Tartu vá ro sá ban meg tar tott ta lál ko zó kat oly kor kü lön so ro zat ként ke zel ték). A
há bo rú okoz ta meg sza kí tást kö ve tõ en 1947-ben, már a szov jet érá ban ke rült sor
újabb ta lál ko zó ra. A há bo rú elõt ti évek más mû ve lõ dé si ese mé nye i tõl el té rõ en nem
til tot ták be, ami egy részt an nak tu laj do nít ha tó, hogy nem a „pol gá ri” észt ál lam jel -
ké pe volt, más részt pe dig na gyon is meg fe lelt a szov jet tí pu sú kö zös ség for má lás igé -
nyé nek, ezért a ha ta lom tá mo gat ta. Mind amel lett az újabb ki adá sok szá mo zá sá tól el -
te kin tet tek, mi vel az túl sá go san ki emel te a ren dez vény foly to nos sá gát. An nak kö -
szön he tõ en, hogy a szer ve zés fel ada ta ezen túl egy ál la mi in téz mény re há rult, a ren -
dez vény részt ve võ i nek szá ma a rend szer re jel lem zõ en gi gan ti kus mé re te ket öl tött:
17 ezer rõl (1938) elõbb 28 ezer re nõtt (1947), majd meg ha lad ta a 31 ez ret (1960), utá -
na pe dig 25 ezer kö rül ál lan dó sult.

Tör té ne te so rán a ren dez vény mind vé gig al kal maz ko dott po li ti kai és tár sa dal mi
kör nye ze té hez. Hosszas fenn ma ra dá sá nak va ló szí nû leg ép pen ez a vál to zó ko rok
igé nye i vel szem be ni komp ro misszum kész ség a ma gya rá za ta. A 19. szá zad ban ren de -
zett el sõ há rom ta lál ko zó el gon do lá sán meg ér zõ dött az er köl csi rend és a val lá sos
szem lé let ha tá sa. Így pél dá ul a szer ve zõk er köl csi meg fon to lás ból csak fér fi kó ru so -
kat ik tat tak a ren dez vény prog ram já ba, mi vel tar tot tak at tól, hogy fér fi és nõi ka rok
nagy szám ban va ló együt tes je len lé te eset leg ár tal mas kö vet kez mé nyek kel jár hat!

Jól le het az észt kó rus moz ga lom ban a vegyeskarok túl súly ban vol tak,8 fel lé pé sü -
ket csak 1891-tõl en ge dé lyez ték, és 1933-ban for dult elõ el sõ íz ben, hogy nõi ének -
kar ok is szín re lép tek. Az ün nep ség ke re té ben fon tos sze rep ju tott a val lás nak: egy
tel jes na pot fenn tar tot tak az egy há zi éne kek és ze ne mû vek elõ adá sá nak, ezek kö zé
pe dig be ik tat ták a lel ki pász tor ok be szé dét. A nem ze ti moz ga lom an ti kle ri ká lis szár -
nya – ame lyet pél dá ul Carl Robert Jakobson (1841–1882) kép vi selt – nem néz te jó
szem mel.  Õ volt az, aki a ren dez vény túl zot tan „né met” jel le gét is ki fo gá sol ta.9

Ami a kó rus ta lál ko zó mû so rát il le ti, az ki sebb-na gyobb mér ték ben min dig ma gán
vi sel te a po li ti kai kon tex tus je gye it. Ami kor pél dá ul 1891-ben orosz ze ne szer zõk
mû ve it is mû sor ra tûz ték,10 az fel te he tõ en a bal ti or szá gok ra ki ter je dõ oro szo sí tás nak
tett en ged mény volt. A cá ri cen zú ra szi go rú an szem mel tar tot ta a ren dez vényt,
1910-ben Tal linn kor mány zó já nak uta sí tá sá ra mó do sí ta ni kel lett né hány ének szám
szö ve gét. A szov jet ura lom éve i ben ter mé sze te sen fel tûn tek a Sztá lint és Le nint di -
csõ í tõ da lok, for ra dal mi da lok, a „test vér né pek” ze ne szer zõ i nek al ko tá sai. A kül föl -
di meg hí vá sok ugyan csak tük röz ték Észt or szág po li ti kai hely ze tét: a két vi lág há bo rú
kö zött több nyi re a skan di náv or szá gok ból ér ke zõ ének kar ok sze re pel tek a ren dez -
vény prog ram já ban, a ké sõb bi ek ben vi szont a szov jet köz tár sa ság ok és a szo ci a lis ta
or szá gok kó ru sai (1950-ben fel lé pett a Vö rös Had se reg ének ka ra is), 1990 után pe dig
a nyu ga ti észt di asz pó ra is kép vi sel tet te ma gát.

A kó rus ta lál ko zó kat gyak ran po li ti kai ese mé nyek re tör té nõ év for du lós meg em lé -
ke zé sek cí mén ren dez ték meg.  Ez azért volt hasz nos, sõt szük sé ges, hogy fenn le -
hes sen tar ta ni a ha gyo mányt és elõ te rem te ni a meg fe le lõ pénz ügyi tá mo ga tást. A
har ma dik ren dez vény (1880) al kal má val meg em lé kez tek II. Sán dor cár trón ra lé pé -
sé nek hu szon ötö dik év for du ló já ról, a ne gye dik (1891) egy be esett III. Sán dor ural ko -
dá sá nak tí ze dik év for du ló já val, a ha to dik pe dig II. Mik lós meg ko ro ná zá sá val. A két
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vi lág há bo rú kö zöt ti ren dez vé nyek kö zül az 1928-ban és az 1938-ban sor ra ke rü lõ a
füg get len ség ki ki ál tá sá nak tí ze dik, il let ve hu sza dik év for du ló já val esett egy be.
1950-ben az Észt Szov jet Szo ci a lis ta Köz tár sa ság fenn ál lá sá nak tí ze dik év for du ló ját
ün ne pel ték. Ak kor ha tá roz ták el, hogy a to váb bi ak ban is mét öt éven ként ke rül sor a
ren dez vény re, és így is tör tént 1985-ig. 

A szov jet éra po li ti kai vi szo nyai a kül sõ sé gek ben is ér vé nye sül tek: a szín pa dot
kom mu nis ta jel ké pek és jel mon dat ok, va la mint Le nin, Sztá lin, Brezsnyev nagy mé -
re tû port réi dí szí tet ték.  1990 után vi szont fel buk kan tak a ka pi ta lis ta kor szak kel lé -
kei, az óri ás ki ve tí tõk és han go sí tók, a sört vagy kol bászt áru sí tó bü fék so ka sá ga.
Tech ni kai fel sze relt sé ge, üz le ti for gal ma jó vol tá ból a ren dez vény nagy sza bá sú tu -
risz ti kai lát vá nyos ság gá vá lik, ame lyet észt kul tu rá lis ter mék ként kí nál nak a kül föl -
di ér dek lõ dõk nek.

Akár hány alak vál to zá son ment is át az idõk so rán, bár mi lyen en ged mé nyek re
kény sze rí ti is a je len, a kó rus-ta lál ko zó mé lyebb je len té se mit sem vál to zott az év ti -
ze dek fo lya mán: min den kor val lá si jel le gû ese mény volt, amely erõ sí tet te az ész tek
egy sé gét és ön azo nos ság-tu da tát. Elég utal nunk eb bõl a szem pont ból a ren dez vény
mé re te i re: a mû sor ban sze rep lõ együt te sek és a kö zön ség lét szá ma nap ja ink ban át -
la go san 250 ezer fõt tesz ki, ami az észt össz la kos ság egy ötö de. Mi vel min den kor -
osz tály kép vi sel te ti ma gát, ki vá ló al ka lom a nem ze dé kek kö zöt ti tá vol ság át hi da lá sá -
ra is. Meg fi gyel he tõ to váb bá, ho gyan hoz za a ren dez vény kö zös ne ve zõ re az elõ adó -
kat és a közönséget:11 a tér ben el fog lalt he lyü ket te kint ve azt lát juk, hogy a szín pa -
don fel so ra ko zó ének kar ok ma guk is kö zön ség hez ha son lí ta nak – köl csö nö sen meg
is tap sol ják egy mást –, ugyan ak kor a kö zön ség egy ré sze ma ga is együtt éne kel az elõ -
adók kal. 

A kö zös ének lés nek mint ön ki fe je zés nek ezt az él mé nyét csak fo koz za az a tény,
hogy né hány ha za fi as dal min den al ka lom mal el hang zik a ren dez vé nyen. Köz tük az
el sõ he lyen kell em lí te nünk a ha za fi as köl té szet múlt szá za di ki vá ló sá ga, Lydia
Koidula Ha zám, sze rel mem cí mû köl te mé nyét, ame lyet a le gen dás kar ve ze tõ és ze -
ne szer zõ, Gustav Ernesaks (1908–1993) ze né sí tett meg 1944-ben. 

1960-ban a ren dez vény zá ró ak kord ja ként ez a dal csen dült fel spon tá nul az éne -
ke sek aj kán, ho lott nem sze re pelt a programban.12 Az évek mú lá sá val amo lyan nem
hi va ta los nem ze ti him nusszá vált, és át vet te az ész tek szí vé ben a két vi lág há bo rú kö -
zöt ti, idõ köz ben be til tott him nusz he lyét. Ami kor egy-egy ta lál ko zó vé gén fel hang -
zik a kó ris ták és a kö zön ség együt tes elõ adá sá ban, olyan kor a je len lé võk meg il le tõ -
dé se a te tõ fok ára hág, és kö zel jár a tö me ges ex tá zis hoz.

A ren dez vény nek szem mel lát ha tó an szak rá lis jel le ge van, ami vel az is együtt jár,
hogy erõ sen ritualizált. Le bo nyo lí tá sa jól ki dol go zott for ga tó könyv sze rint zaj lik. A
mû sort meg elõ zõ en a nép vi se let be öl tö zött éne ke sek fel vo nul nak Tal linn ut cá in. Ezt
kö ve tõ en, akár csak az olim pi ai já té ko kon, meg gyújt ják a fák lya lán got. A meg nyi tó -
be szé det egy ma gas ran gú sze mé lyi ség tart ja. A zá ró ün nep ség al kal má val va la -
mennyi kó rus együtt éne kel, és ek kor ke rül sor a kar ve ze tõk meg ko szo rú zá sá ra is –
tölgy fa ko szo rút he lyez nek a nya kuk ba. Ha son lí tot ták már a ren dez vényt sá mán ce re -
mó ni á hoz is,13 de ugyan csak fel fe dez he tõ a ke resz tény li tur gi á hoz va ló ha son ló sá ga,
kü lö nö sen, ha azt néz zük, hogy a kö zös ének lést  oly kor be szé dek vagy „tex tu sok”
vál to gat ják.

Mind ez ar ra vall, hogy a ren dez vény né mi képp el tá vo lo dott at tól, ami nek a szov -
jet ha ta lom el kép zel te. Ar ra lett vol na hi va tott, hogy moz gó sít sa a szo ci a liz must  épí -
tõ nép ener gi á it, de ehe lyett va ló já ban foly tat ta ha gyo má nyos kö zös ség for má ló sze -
re pét, mi több, diszk ré ten ugyan, de fél re ért he tet le nül han got adott az oro szo sí tás -
sal és a szov jet be fo lyás sal szem be ni el len ál lás nak a het ve nes-nyolc va nas évek ben.
Emel lett a nyolc va nas évek vé gén a ren dez vény a nem ze ti meg úju lás moz gal má nak72
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mo dell jé vé is vált. Ezek az évek azért vo nul tak be a köz tu dat ba „da los for ra da lom”
né ven, mert né me lyik ak ko ri ese mény a kó rus ta lál ko zók hoz ha son ló for má ban zaj -
lott le, sõt még a hely szí nük is azo nos volt – a tal lin ni nagy eszplanád, a nem ze ti
egy ség jel ké pes szín he lye. Ma ga a „da los for ra da lom” ki fe je zés, ame lyet utóbb a kül -
föl di mé di u mok tá gabb ér te lem ben hasz nál tak, ere de ti leg Heinz Valk ka ri ka tu ris ta
ta lál má nya, aki el sõ ként azok ra az 1988. jú ni us 14. és 18. kö zött spon tá nul szer ve -
zõ dõ hang ver se nyek re ér tet te, ame lye ket „éj fé li ze né lés”-nek is ne vez tek. Azon a hé -
ten a mind na gyobb lét szám ban gyü le ke zõ tö meg úgy kez dett el éne kel ni ne ves ze -
né szek irá nyí tá sa alatt, hogy köz ben a még nem en ge dé lye zett nem ze ti zász lót
lengették.14 A kó rus ta lál ko zó ins pi rál ta az 1988. szep tem ber 11-én meg ren de zett
hang ver senyt is, ami kor el sõ íz ben fo gal maz ták meg a füg get len ség vissza ál lí tá sá nak
kö ve te lé sét. 

Nap ja ink ban, no ha a kö zös sé gi azo nos ság már nem annyi ra nyug ta la ní tó kér dés,
a kó rus ta lál ko zó a nem ze ti egy ség ki nyil vá ní tá sá nak aktusa ként él to vább. Az ese -
mény ere de ti funk ci ó ja és je len té se azért õr zõd he tett meg az idõk so rán, mert sem
szer ve zõi, sem a po li ti kai ha ta lom nem tud ják kí vül rõl meg szab ni, ho gyan szü le tik
új já min den al ka lom mal a több tíz ezer em ber együtt ün nep lé se so rán. Ka tar ti kus
ese mény ként mó dot ad ar ra, hogy a bel sõ el len té te it át me ne ti leg ki ik ta tó, a kül sõ fe -
nye ge té se ket fe le dõ nem ze ti kö zös ség új ra tu da tá ra éb red jen egy sé gé nek és ere jé nek.
Meg kell azon ban azt is je gyez nünk, hogy ez az óri á si in teg rá ló erõ egy elõ re ki zá ró -
lag az észt et ni kum irá nyá ban ér vé nye sül. A multikulturális mai Ész tor szág nak
szem be kel le ne néz nie az zal, mi lyen esz kö zök kel tud ja a tá gabb ra nyi tott ün nep lés -
be be von ni az orosz aj kú a kat is, és ez ál tal az ese ményt át fo góbb nem ze ti iden ti tás
hor do zó já vá avat ni. A szer ve zõk azon ban nem ezt az irányt kö ve tik: a 2009. évi
találkozó15 mû so rán sze re pelt ugyan né hány la tin, né met, an gol nyel ven elõ a dott
ének, orosz azon ban egy sem. Az idei találkozóra 2014. július 5–6-án kerül sor.

H. A. for dí tá sa
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