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Észtek Lettországban

Henn Tuherm

Földrajzi helyzetének és bonyolult történel
mének köszönhetően Lettországban a lettek mel
lett több mint száz nemzetiség képviselői élnek 
(oroszok, fehér oroszok, ukránok litvánok, len
gyelek, zsidók, németek stb.) Az észtek mint 
Lettország közvetlen északi szomszédjának kép
viselői alkotják az egyik legrégebbi kisebbségi 
csoportot.

Az észtek a legrégibb időktől számos kolóni
át alapítottak az Észtországgal határos területe
ken, Rigában, a nagyobb kikötővárosokban és 
máshol. 1867-ben 4361 észt élt a Valmire kerület
ben és 10 296 a Valka kerületben. Rigában a XVI-
II. század elején még csak 200-300 volt a szá
muk. A jobbágyság felszámolása után azonban 
az észt bevándorlók száma rohamosan megnőtt. 
A XX. század elején Rigában már kb. 10 000 ész
tet tartottak nyilván.

Az észtek nemcsak dolgozni és kereskedni 
jöttek Lettországba, hanem tanulni is. 1868-tól 
észt nyelvet lehetett tanulni az Aleksander gimná
ziumban. Az észt politikai, kulturális és műszaki 
élet számos kiválósága tanult Rigában. Ma is sok 
észt diák tanul a különféle lett egyetemeken.

Az 1897-es népszámlálás adatai szerint 
17 990 észt élt Lettországban. Számuk a XX. szá
zadban fokozatosan csökkent. 1920 után sokan

visszaköltöztek az önállóvá vált Észtországba, a 
második világháború után pedig az emigráció és 
a deportálás csökkentette a számukat. Az 1989- 
es népszámlálás 3312 észtet mutatott ki.

A nemzeti kisebbségek világi és egyházi 
szervezeteinek tevékenységéről szóló feljegyzé
sek pezsgő közösségi életről tanúskodnak. 1777- 
ben megalakult az első rigai észt luteránus egy
házközség. 1880-ban Rigában létrejött az Imenta 
észt dalos egylet, amely később Rigai Észt Egye
sületté alakult át. 1890-tól 1908-ig működött az 
Észt Mértékletességi Egyesület, s 1901-től az el
ső világháborúig tevékenykedett egy Észt Sport
egyesület is. 1907-ben a mértékletességi egyesü
let átalakult Észt Oktatási és Kölcsönös Segély- 
nyújtási Egyesületté, melynek igen gazdag 
könyvtára volt. Más városokban is alakultak észt 
egyesületek, iskolák, s mindegyiknek volt könyv
tára is. 1908-tól észt nyelvű iskola is működött.

Miután 1940-ben a Szovjetunió elfoglalta 
Lettországot, ezek az egyesületek megszűntek, 
könyvtáraik szétszóródtak és megsemmisültek. 
Csak az 1980-as évek második felében, -  a lett 
nép harmadik feltámadásával -  teremtődtek 
meg a feltételek a nemzeti újjászerveződéshez. 
1988-ban újraalakult az Észt Egyesület, vissza
kapta hajdani épületét is, s mára tevékenysége 
kiterjed már egész Lettországra. 1989-ben újra 
megnyílt az észt tannyelvű iskola, s az egyesületi 
könyvtárak is ismételten megkezdték működésü
ket. Munkájukat az Észt Nemzeti Könyvtár támo
gatja. Az Észt Egyesület élénk művelődési és ok
tatási tevékenységet folytat. Ennek jegyében észt 
és finn nyelvtanfolyamokat szervezek, kulturális, 
művészeti és szórakoztató összejöveteleket szer
veznek, a lett rádió pedig észt nyelvű adásokat 
sugároz. Felújították az észt nyelvű istentisztele
teket is.

Hosszú szünet után a lettországi észteknek 
ismét lehetőségük van művelődési, tanulási és 
lelki, szellemi igényeik kielégítésére.
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