
John P. Hurley: esimene USA konsul Eestis  

 

USA erivolinik John A. Gade and ja tema kolleegid Cadillaciga Narva saabumisel 1919. a. 

novembris. (Eesti Filmiarhiiv)  

 

 

Ameerika Ühendriigid ja Eesti tähistavad täna 85 aasta möödumist pidevate diplomaatiliste 

suhete kehtestamisest, tegelikkuses ulatuvad aga konsulaarsed ja diplomaatilised sidemed mitu 

aastat varasemasse aega. 

 

USA välisministeeriumi juurde tööle suunatud mereväeohvitser John A. Gade jõudis 1919. aasta 

novembris Tallinna, et teenida esimese USA erivolinikuna Eestis, Lätis ja Leedus. Kui erivolinik 

Gade Tallinnast Riiga suundus, et naaberpealinnas alalist esindust asutada, jäi temast Tallinna 

maha uus konsul John P. Hurley kui Ameerika Ühendriikide alaline esindaja Eestis.  

 

8. novembril 1919 Eesti välisministrile adresseeritud kirjas ütles Gade: «Lubage lahkesti Teie 

Ekstsellentsile teatada, et Revalisse on saabunud Ameerika Ühendriikide konsul härra John P. 

Hurley. Härra Hurley soovib kiiresti avada kontori Revalis ja hakata osutama abi kaubandus- ja 

ärisidemete arendamiseks Eesti ja Ameerika Ühendriikide vahel, nagu vähegi sellel keerulisel 

ajal võimalik.» 

 

Erivolinik Gade’i kiri jätkub: «Kuna Ameerika Ühendriikide välisministeerium on lähetanud mind 



nii Lätti, Leetu kui ka Eestisse, ei saa ma kahjuks pidevalt Eestis viibida. Seepärast palun lahkesti 

minu eemaloleku ajal, või kuni ma tohin ametisse nimetada teise esindaja, et kogu kirjavahetus 

minu valitsusele edastataks konsul Hurley vahendusel mulle.» 

 

Pikk tee diplomaadiks  

 

Kuna Eestis kestis Vabadussõda, valis Ameerika välisministeerium väga hoolikalt inimesi, keda 

sõjas laastatud Balti riikidesse saata. Erivolinik Gade oli USA mereväe kaptenleitnant, keda 

teenistuse eest mereväe luureohvitserina Esimeses maailmasõjas autasustasid Soome, Rootsi, 

Taani ja Norra valitsused. 1920. aastal sai ta esimese ameeriklasena Eesti Vabadusristi I liigi 1. 

järgu ordeni – Eesti kõrgeima autasu, mida jagati sõjaliste teenete eest. 

 

Kuigi Hurley oli USA välisministeeriumis uustulnuk ja konsulaarametnikuna oma esimesel 

lähetusel, oli ta varem paistnud silma USA armee kaptenina Esimeses maailmasõjas, pälvides 

USA kõrgeima sõjaväelise autasu vapruse eest. 

 

Michael ja Mary Hurley poeg John Patrick Hurley sündis 15. septembril 1878 New Yorgis. 

Aastatel 1894–1901 õppis ta St. Kieran’s College’is Kilkennys Iirimaal. Pärast lõpetamist töötas 

ta poeselli ja inseneri õpilasena, omandades samal ajal inseneri kraadi Cornelli Ülikoolis, mille ta 

lõpetas 1907. aastal. 1903–1909 töötas ta inseneri abina New Yorgi veevarustuses, seejärel 

siirdus tööle kiirteede ehitusinsenerina Brooklynis. 

 

John P. Hurley abiellus 1912. aasta oktoobris Marie Teresa Henryga ning kaks aastat hiljem sai 

temast New Yorgi metroo ehitusinsener. 1909. aastal liitus Hurley New Yorgi Rahvuskaardiga. 

Ta mobiliseeriti USA armeesse 1916. aastal ning tema esimene teenistuskoht asus Mehhiko piiri 

ääres. Aasta hiljem, kui USA astus Esimesse maailmasõtta, ülendati Hurley kapteni auastmesse 

ja saadeti rindele Prantsusmaal. 

 

Iiri verd sõjasangar  

 

Sõja vältel teenis Hurley kuulsas New Yorgi jalaväerügemendis Fighting 69th («Võitlev 69»), 

mida tänu rügemendi poeedile seersant Joyce Kilmerile tuntakse ka nime all «võitlevad 

iirlased». Üksust juhtis USA kõrgeima sõjaväelise autasu Kongressi aumedali kavaler 

kolonelleitnant William J. Donovan (Wild Bill), kes hiljem juhtis kindralmajorina Teises 

maailmasõjas strateegilise varustuse eliitüksust. 

 

Valdavalt iiri-ameeriklastest koosnevas rügemendis oli veel teisigi kuulsusi, nende seas 

väljapaistva teenistuse eest medali saanud katoliku preester isa Francis P. Duffy, «võitlev 



kaplan», kelle kuju asub New Yorgi Times Square põhjaosas, mida teatakse ka Duffy väljakuna. 

 

Enne veel kui USA astus Teise maailmasõtta, jõudis Hollywood kangelaslikust rügemendist ka 

filmi vändata. 1940. aastal valminud filmis «The Fighting 69» mängis peaosa iiri-ameeriklasest 

näitleja James Cagney. 

 

Järgides üksuse parimaid traditsioone, pälvis ka kapten Hurley eriteenete medali vapruse eest 

tule all. Kaaskirjalt võis lugeda: «Silmapaistva kangelasliku tegevuse eest Villers-sur-F?re’i all, 

Prantsusmaal 28. juulil 1918. Olles jõudnud oma üksusega sihile, saatis Hurley mitmeid 

valvesalku ette, et maha võtta vaenlase kuulipildujaid, mis põhjustasid ränki kaotusi nii tema 

enda kui ka teistes pataljoni kompaniides. 

 

Kuna ka valvesalgad kandsid vaenlase tule all kaotusi, asus kapten Hurley ise salka juhtima. 

Saatjaks hooti tugev kuulirahe, roomas kapten edasi ning päästis haavatud ohvitseri ja kandis ta 

varjendisse. Kapten Hurley sai tõsiselt haavata, kui jätkas patrulli edasiliikumise juhtimist; tema 

mehed, innustatuna oma juhi kangelaslikkusest ja meelekindlusest, jätkasid rünnakut ning 

vallutasid kuulipildujapesa, tappes või vangistades selle laskesalga.» 

 

Esimese maailmasõja ajal tunti «Võitlevat 69» kui 42. jalaväediviisi 165. jalaväerügementi. Selle 

staabiülem oli kolonel Douglas MacArthur, kes juhtis Teise maailmasõja ajal USA relvajõude 

Vaikse ookeani sõjatandril. Teda on nimetatud suurimaks sõjaväelaseks Ameerika Ühendriikide 

ajaloos. 

 

Kuna diviis oli algselt kokku pandud USA Rahvuskaardiga liitunutest, siis märkis peagi 

brigaadikindraliks ülendatud ja 84. jalaväediviisi juhtima läinud MacArthur kord, et «42. diviis 

ulatub nagu vikerkaar ühest Ameerika otsast teise». Hüüdnimi «vikerkaarediviis» jäi külge ja 

vikerkaarevärvid said osaks diviisi värvidest. 

 

Töö Tallinnas ja Riias  

 

Pärast sõjahaavadest paranemist astus Hurley 1919. aasta augustis USA välisteenistusse. Sama 

aasta novembris sai ta oma esimese lähetuse USA konsulina Tallinna. Peale materjalide USA 

konsulaadi asutamisest on säilinud vaid vähesed dokumendid tema lühikesest ametiajast. 1920. 

aasta juunis nimetati Hurley konsuliks Riias ning ta viidi peatselt sinna ka üle. Sama aasta 

septembris saabus Tallinna Hurley ametikohale seitse varasematki aastat USA 

konsulaarteenistuses veetnud Charles H. Albrecht (1885–1929). 

 

Lätis töötas konsul Hurley Balti riikidesse määratud, järjekorras teise USA erivoliniku, 



karjääridiplomaat Evan E. Youngi otseses alluvuses. 1921. aasta jaanuari punaterrori ohu ajal 

evakueeriti Hurley abikaasa Marie Ameerikasse. Hurley ise, erivolinik Young ja sõjaväeataðee 

kolonel T. Worthington Hollyday jäid Lätti. Hurley oli Riias ka 28. juulil 1922, kui USA kehtestas 

diplomaatilised suhted Läti Vabariigiga, samuti nagu Eesti ja Leeduga. Ta oli kohal ka siis, kui 

Frederick W. B. Coleman, USA esimene erakorraline ja täievoliline suursaadik Balti riikides, 13. 

novembril 1922 Riias Läti presidendile Janis Ä?akstele oma volikirjad esitas. Kas teate? 

 

Edasine teenistuskäik  

 Pärast teenistusaastaid Riias määrati John P. Hurley juulis 1924 konsuliks Viini. Ta teenis 

seal viis aastat, olles vahepeal lühikest aega konsuliks Bagdadis. Juulis 1929 naasis 

Hurley konsuliks Riias. Juunis 1932 viidi ta üle Nassausse Bahamal. 

 Märtsis 1935 määrati Hurley konsuliks Marseille’s. Ta töötas seal kuni augustini 1940. 

 Hurley aitas Briti ohvitseridel sakslaste okupeeritud Prantsusmaalt Suurbritanniasse 

põgeneda. Kaks neist ?– tulevased kindralid Thomas Gordon Rennie ja John Ronald 

MacKintosh-Walker ?– andsid talle tänutäheks ðoti mägilase hõbekuju, millele oli 

kirjutatud: «John P. Hurleyle, kahelt tänulikult mägilaselt, T. Rennie ?– the Black Watch, 

R. MacKintosh-Walker ?– the Seaforth Highlanders». 

 Kui sakslased sulgesid 1940. aastal USA konsulaadi Marseille’s, naasis Hurley 

välisministeeriumi. Ta läks erru 31. detsembril 1942. 

 John P. Hurley suri 30. detsembril 1944 oma kodus New Yorgis. 


