




Észt népnév
 az eesti szó eredetileg ősgermán vagy ősbalti eredetű, és a 

Balti tenger délkeleti partvidékét, illetőleg az ott lakó 
népességet jelölte

 a finn viro egyik északi észt Viru tartomány neve, amely 
esetleg egy ősbalti közszóból keletkezett személynévre 
megy vissza, jelentése ’férfi’ lehetett



Észt történelem - középkor
 1187: Sigtuna, svéd város felégetése
 1207-ig: észt nemzetségek egymással laza szövetségben élnek, 

kereszténységet nem vették fel
 12. század végétől: német, svéd, dán hadjáratok
 13. század eleje: első keresztes hadjárat
 1217: dán győzelem, az északi rész dán fennhatóság alatt
 1236: középső és déli rész (Ó-Livónia) a Német Lovagrend 

része
 1343: „György-nap éji felkelés” (Jüriöö ülestõus)
 1346: északi észt területek a Német Lovagrendhez kerülnek
 16. század: reformáció



Észt történelem - svéd/orosz uralom
 1558-1583: livóniai háború; déli területek lengyel-litván, az 

északi területek svéd fennhatóság (Saaremaa 1645-ig dán, majd 
svéd fennhatóság alatt)

 17. század: „a régi szép svéd idők”
 1632: II. Gusztáv Adolf, a Tartui Egyetem (Academia 

Gustaviana) megalapítása
 1700-1721: nagy északi háború; addigi svéd területek orosz 

fennhatóság alatt
 18. század vége: gazdasági fellendülés; iparosítás
 1766-1889: észt nyelvű sajtó
 1869: első dalosünnep



Észt történelem - függetlenedési törekvések
 19. század: eloroszosító politika
 20. század eleje: tüntetések
 1918. február 24.: Észtország kinyilványítja függetlenségét 

(Iseseisvusmanifest)
 1934: kommunista diktatúra Észtországban
 1940: szovjet megszállás
 1941. június 13-14.: tömeges deportálás Szibériába
 1941. június: német megszállás
 1945: szovjet megszállás



Észt történelem - modern idők
 1988: összeomlik a cenzúra
 1989: „daloló forradalom” és „Balti-út”
 1991. augusztus 20.: kikiáltják Észtország újbóli függetlenségét
 2004: NATO-tag
 2004. május 1.: EU-csatlakozás
 2011. január 1.: az észt koronát felváltja az euro



amit érdemes tudni az észtekről













http://www.youtube.com/watch?v=WCifZHi525Y&featu
re=related

http://www.youtube.com/watch?v=r_lz7ECtx8A



amit érdemes tudni az észtekről
daloló nemzet
 a népdal és a közös éneklés az észtek nemzeti 

összetartozásának jelképe
 1869-ben rendezték meg az első országos kórustalálkozót 

(2009-ben volt a 25.)
 1989-ben több mint 300 ezer észt vett részt a „daloló 

forradalomban”
 az Észt Irodalmi Múzeumban több mint 1 300 000 népdalt 

őriznek
 szinte minden észt énekel valamilyen kórusban


