
Bereczki András

Új monográfia Észtország történetérõl

Egy újabb színvonalas könyvvel gazdagodott az észt történelem magyarországi szakiro-
dalma. Az alábbi rövid bírálatban nincs lehetõség egy-egy témakör vagy probléma mély-
rehatóbb elemzésére, ezért – a teljesség igénye nélkül – tallózni fogunk egy kicsit a ma-
gyarul megjelent mû erényei és kevésbé sikeres megoldásai között. Ez utóbbit természe-
tesen attól az óhajtól vezéreltetve, hogy a jó még jobb lehetne.

A Raun név nem ismeretlen a magyar olvasó számára, hiszen a magyarul is jól tudó
Alo Raun (1905) professzor neve közismert a finnugrisztikában. Az Észtország iránt ér-
deklõdõk pedig már fiának, Toivo U. Raun (1943) professzornak a nevével is találkozhat-
tak, aki jelenleg a bloomingtoni Indiana Egyetem professzora. Most ismertetésre kerülõ
mûvébõl a Folia Estonica I. kötetében (Észtország a fordulat elõtt. Szombathely, 1992.),
valamint a Magyar–Észt Társaság kiadásában is napvilágot látott már egy részlet, mely a
finn nyelvû kiadás alapján készült.

Az észt történelemnek nincs könyvtárnyi irodalma magyar nyelven, de ha egy kicsit ala-
posabban utánanézünk, szép számmal találunk olyan mûveket, amelyekbõl ismereteket
szerezhetünk e témáról. Az 1980-as évek végétõl különösen megnõtt az érdeklõdés Észtor-
szág és az észt történelem iránt. Ezt bizonyítja az alábbi mûvek megjelenése is a már emlí-
tett Folia Estonica I. és II. (1994) kötetén kívül: S. Sinilind: Malomkövek között. Följegy-
zések az észtországi szovjet nemzetiségi politikáról, 1940–1984. AB Független Kiadó,
1988.; Bojtár Endre: Európa megrablása. A balti államok bekebelezésének története doku-
mentumok tükrében 1939–1989. Budapest, 1989.; G. von Rauch – R. J. Misiunas – R.
Taagepera: A balti államok története. Budapest, 1994.; M. Laar – L. Vahtre – S. Vahtre – H.
Valk: Észtország története. Folia Estonica VII. Szombathely, 1999. A korábbi és az imént
említett mûvek megléte egyúttal azt is jelenti, hogy az észt elnevezések és szakkifejezések
egy részének már régóta létezik magyarul használatos megfelelõje. Toivo U. Raun köteté-
nek fordítói általában jó munkát végeztek, a mû elején található pontatlanságok után egyre
jobban belelendültek a munkába, vannak benne kimondottan igényes részek. Az ELTE
Finnugor Tanszékén 1994 óta az észt program, majd 1999-tõl az észt szak keretei között
Toivo U. Raun finnre fordított könyve már eddig is fontos tansegédlet volt.

Raun monográfiája elõször 1987-ben jelent meg angol nyelven Estonia and the
Estonians címmel, a magyar fordítás a Hoover Institution Press által 1991-ben megjelen-
tetett második kiadás alapján készült, s ez utóbbihoz a szerzõ egy újabb érdekes fejezetet
is csatolt, mely a posztkommunista idõszakot és az 1990-es évek történéseit vázolja fel. A
kötet finn nyelvû fordítása 1989-ben látott napvilágot. A munka ottani sikerét mutatja,
hogy kb. kéttucat méltatás jelent meg róla különbözõ lapokban. E recenziók általában ki-
emelik, hogy a szerzõ a II. világháború eseményei mellett a szovjet korszakról is részlete-
sen beszámol. A mû eredetileg angol nyelvû olvasóknak kívánt érthetõ képet adni az ész-
tek történetérõl. Ez egyrészt megkönnyítheti a tájékozódást a magyar olvasó számára is,
hiszen a szerzõ ügyel arra, hogy munkája az Észtországot nem ismerõ olvasóknak is vilá-
gos legyen; másrészt, ha az észt történelem feldolgozása egy harmadik nyelv közbeikta-
tásával jut el a magyar olvasóhoz, az természetesen bizonyos nehézségeket is rejt magá-
ban.

Ami a felhasznált irodalmat illeti, igen alapos, hosszú felsorolás található a kötet vé-
gén. Angol, német, orosz és finn nyelvû mûvek mellett a listában szép számmal vannak
észtországi és nyugati emigráns észt szerzõk mûvei. Ez utóbbi azonban nem jelenti azt,760
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hogy az emigrációba kényszerültekre gyakran jellemzõ keserûség és bizonyos egyolda-
lúság erre a mûre is átragadt volna. A szerzõ kínosan ügyel az események és folyamatok
objektív bemutatására, a távolságtartásra, nem kíván ítélkezni vagy védõbeszédeket tar-
tani, de egy-egy vitatott kérdésnél igyekszik megvilágítani a historiográfiai hátteret, az
egymástól eltérõ vélemények és szempontok mozgató rugóit. Ez a monográfia egyik leg-
fõbb erénye. Raun a rendelkezésére álló irodalom szakszerû felhasználásával, kellõ for-
ráskritikával olyan következtetéseket vont le, amelyek kiállták az idõ próbáját. A propa-
gandával erõsen átitatott szovjet kiadványokból is kihámozza a felhasználható tényanya-
got. Ki lehet tehát jelenteni, hogy a szerzõ lelkiismeretesen utánanézett a megírás pilla-
natában rendelkezésre álló forrásoknak. A mû több mint 15 éve íródott, így nem lehet a
szerzõtõl számon kérni az idõközben hozzáférhetõvé vált források és szintézisek felhasz-
nálásának hiányát. Ugyanakkor nem kétséges, hogy az utóbbi másfél évtized észtországi
kutatási eredményeinek kamatoztatása még idõt állóbbá tenné a munkát. Ritkábban kel-
lene például arra hivatkoznia a szerzõnek, hogy bizonyos kérdések még nincsenek kellõ-
képpen tisztázva. A szerzõ arra is ügyel, hogy az eseményeket és folyamatokat az egye-
temes történelem részeként és annak kontextusában mutassa be, ez megkönnyíti az észt
történelemben járatlanabb olvasó eligazodását. 

A monográfia öt részbõl (fejezetbõl) áll, a függelékben találhatók az észtországi föld-
rajzi nevek német és orosz megfelelõi, egy rövid szójegyzék, a rövidítések feloldásai, va-
lamint a népességi adatokat tartalmazó táblázatok. A már említett bõséges bibliográfiát
névmutató és történelmi kronológia követi a mû végén. Térképeket, néhány fontosabb
személy képét és néhány egyéb illusztrációt is találhatunk a kötetben. Egyes fejezeteken
belül különbözõ történelmi periódusokat bemutató alfejezetek találhatók, amelyekhez a
politikatörténet ismertetésén kívül gazdasági, társadalmi, demográfiai, szociális és kultu-
rális részek is járulnak, szép számú hivatkozással és adattal. A finn nyelvû kötethez ké-
pest jól sikerült az a megoldás, hogy itt a jegyzetek a lap alján szerepelnek, így nem kell
a könyv végén „bogarászni”.

A demográfiai változásokat bemutató anyag igen hangsúlyosan szerepel a mûben. A
monográfia bõvebben a 18. század elejétõl mutatja be az eseményeket, de igazán részle-
tes elemzésre csak a 19. század második felétõl kerül sor a nemzeti öntudat megerõsödé-
sének, a nemzeti mozgalom kiteljesedésének megjelenítésével. Ennek alapján azt is állít-
hatjuk, hogy a munka aránytalan az eltelt évezredek, évszázadok s a bemutatásukra szánt
oldalak számát illetõen. Másrészt az is igaz, hogy az észtek 13. századi leigázásukat köve-
tõen valóban csak a 19. század második felétõl szólhattak bele saját sorsuk alakításába.

A bevezetést követõ elsõ rész 1710-ig kíséri figyelemmel Észtország történetét. Ez a
rész, de különösen az õstörténettel foglalkozó oldalak távolról sem tartoznak a munka
legsikeresebb részei közé, pedig ennek a témának a megvitatása rendkívül aktuális nap-
jainkban Finnországban és Észtországban egyaránt. A balti finn népek õstörténetérõl
igen érdekes vita bontakozott ki az 1990-es évek elejétõl kezdve különbözõ tudomány-
ágak eredményeinek felhasználásával. A korábbi kutatásokkal elégedetlen szakemberek
és lelkes támogatóik hosszú – néha már személyeskedésektõl sem mentes – polémiát
folytattak az 1980-as évek legelejétõl elfogadottnak tekintett elmélet képviselõivel. Az
ún. lázadók által megrendezett konferenciák és a napvilágot látott kötetek egyúttal új
eredmények felmutatására késztették a régebbi iskola híveit is. Az õstörténet-kutatás „fe-
hér foltjait” feltérképezni kívánó kutatók egyik sarkalatos állítása az, hogy a balti finn né-
pek õsei nem az ún. fésûs kerámia kultúra idején (Kr. e. IV–III. évezred) települtek be je-
lenlegi lakóhelyükre, hanem már jóval korábban, talán már a jégkorszaki jégtakaró visz-
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szahúzódását követõen. Egyébként is jellemzõ erre az iskolára, hogy sem idõben, sem
térben nem riad vissza a nagyobb távolságok áthidalásától.

Az õstörténeti rész bemutatásával kapcsolatos imént megfogalmazott hiányérzetet még
az is tetézi, hogy a fordítás színvonala itt messze elmarad a késõbb tapasztalt igényesség-
tõl. Úgy tûnik, mintha véletlenül egy javítatlan változat került volna be a magyar nyelvû
kötetbe. Kisebb elírások és pontatlanságok mellett még a megértést zavaró hibák is elõfor-
dulnak: pl. kilenc évezred helyett kilenc évszázadig tart az õskor az elsõ mondat szerint; ró-
mai vaskor helyett román vaskor szerepel; észt–lett határ helyett észt–litván határ; (Lett)
Henrik Livóniai Krónikája helyett Livóniai Henrik Krónikája áll a könyvben; a zsákmány-
szerzõ vagy rablóhadjáratok folytatása nem kizsákmányoló politika; az õskorban nem he-
lyes az egyházközség és uradalom szavak használata stb. Egyébként egyes földrajzi nevek
(pl. balti, baltikumi; az Ingermanland és Inkeri helyett a latin Ingria stb.) használata, de kü-
lönösen a közigazgatási kifejezések magyar megfelelõinek megtalálása végig sok borsot
tört a fordítók orra alá. Ezzel kapcsolatban az is nehezítette a dolgukat, hogy a közigazga-
tásban használatos egyes kifejezések jelentése különbözõ korszakokban más és más volt.
Az õsi tartományok élén álló vanem-ek esetében nem a szó szerinti magyar megfelelõkre –
idõs, vén – érdemes asszociálnunk, hanem az általuk betöltött vezetõ funkcióra.

Az 1200–1561 közötti alfejezetben Észtország németek és dánok általi meghódítását
kísérhetjük figyelemmel, valamint a történetírásban Ó-Livóniának nevezett államalaku-
lat sorsát. A középkori észt történelem legnagyobb parasztlázadásáról (Szent György-éji
lázadás, 1343–45), mely egyben függetlenségi harc és pogánylázadás is volt, eshetett vol-
na talán kicsit bõvebben is szó. Emellett erõsen vitatható az az állítás, hogy a reformáció
tanai lassan szivárogtak be a Baltikumba, s az is, hogy a tanítás német nyelven folyt volna
a korabeli (egyházi) iskolákban.

Fordítási hibákat itt is találhatunk: lettgallok nem léteztek, csak latgálok, s a kuroniak
bizonyára a kur (kurs) törzset jelentik. A malev az õsi észt tartományok (maakond) had-
seregének volt a neve, nem újoncokat jelent. A lív és livóniai, továbbá a lett és litván mel-
léknevek is felcserélõdtek néhányszor. Kissé furcsán hat továbbá, ha a többes számú észt
fõnevekhez a magyar többes szám jelét is hozzáillesztjük (sulasedek, vabadikudok stb.).
A svéd király pedig természetesen XIV. Erik volt, nem XIV. Henrik.

A következõ rövidebb alfejezet a lengyel és svéd hegemónia évszázadait (1561–1710)
mutatja be. A szerzõ – nagyon helyesen – igen kritikusan kezeli a demográfiai adatokat.

A földbirtokosokat természetesen nem baltikumi, hanem balti német nemességnek ne-
vezzük.

* * *
A második rész címe: Észtország orosz uralom alatt. Ebben 1710-tõl 1917-ig vehetjük szemügyre
Észtország történetét, különös tekintettel a jobbágysorban sínylõdõ, majd abból fokozatosan felszaba-
duló észt nép helyzetének alakulására, a nemzeti öntudat és mozgalom kibontakozására, a központo-
sító és oroszosító intézkedések elemzésére, valamint a függetlenség kimondásához vezetõ út körvona-
lazására. Anemzeti ébredés bemutatásánál jól sikerült szakaszok szólnak a politikai intézményrend-
szerrõl, a politikai ideológiákról és programokról. Külön alfejezet tárgyalja (Forradalom és háború,
1900–1917) a 20. század elejének meghatározó jelentõségû változásait. 1905 választóvonal az észt tör-
ténelemben is. Aszocializmus eszméjének megjelenése mellett a radikalizálódó észt társadalomban –
az ideológiai megosztottság ellenére – végig fontos szerep jut a nemzeti célok összetartó erejének is.
Ennek a korszaknak a felgyorsult változásai tették lehetõvé a független köztársaság megteremtését,
amelynek gyakorlatilag a lehetõsége sem fogalmazódott meg 1917-ig. Mindebben fontos szerep
jutott az aktív kulturális életnek és a viszonylag magas szintû iskolázottságnak.
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A Morva Testvérek hatása és a morva testvérek kifejezések helyett szerencsésebb lenne
a magyar fordításban a hernhutista mozgalom – vagy a Herrnhuti testvérközösség (észtül:
vennastekoguduse liikumine – a hittestvérek gyülekezete mozgalom) használata. Az Eesti
Kirjameeste Selts hagyományos magyar fordítása Észt Tollforgatók Társasága, míg a
laulupidu nem dalfesztivál, énekfesztivál vagy népdalfesztivál, hanem dalosünnep már
hosszú évtizedek óta. A Vanemuine Társaságot nem lehet átkeresztelni Väjnämöjnen Tár-
sasággá. Az oroszosítás idõszakában kinevezett estlandi kormányzó nem Sakovszkoj, ha-
nem Sahovszkoj, az evangélikus egyházban nem plébánosok, hanem lelkészek szolgálnak. Amunkajáradék helyett
nyugodtan lehet a robotszót használni, hiszen az észt történelem 1810-es évek végétõl az 1850-es évekig tartó szaka-
szát a robot korszakának is szokták nevezni (teoorjuse aeg), mivel a személyükben már szabad parasztok az általuk bé-
relt földterületért továbbra is robottal adóztak ugyanúgy, mint a korábbi évszázadokban.

Amû harmadik része a függetlenség kialakulását, majd a két világháború közötti Észt Köztársaság történetét elem-
zi sokoldalúan, részletesen és érdekfeszítõ módon. Csak ennél a fejezetnél jutunk túl a könyv felén. Külön alfejezet tár-
gyalja az 1917-tõl 1920-ig terjedõ szakaszt, az észt függetlenség kialakulását. Ennek a rendkívül bonyolult, nehezen át-
látható korszaknak a tömör, mégis követhetõ bemutatása nem kis teljesítmény. Afüggetlenség kikiáltásáról (1918. feb-
ruár 24.) talán mégis több szó eshetett volna 3-4 mondatnál. Az 1918-as diktatórikus német megszállás idején észt poli-
tikusoknak nemcsak a britek és franciák együttérzésétsikerült megnyerniük, hiszen Nagy-Britannia, Franciaország és
Olaszország májusban ideiglenesen de facto elismerte az Észt Tartományi Gyûlés hatalmát a békekonferencia össze-
hívásáig, Észtország jövõbeli státusának megállapításáig. Különösen jól sikerült a szerzõnek annak az elemzése, hogy
1918–1920-ban függetlenségi vagy polgárháború zajlott-e, továbbá azoknak a lehetõségeknek a felvázolása, amelyek
közül az észt vezetésnek választania lehetett és kellett közvetlenül a szovjetizálást megelõzõen.

Acentrista Munkapártot (Tööerakond) lehetne így, szó szerint fordítani és nem Munkáspártnak,
mert a késõbbiekben a baloldalon Munkáspárt elnevezéssel is találkozhatunk. Igaz, Munkáspártként
szerepel más magyar nyelvû mûben is.

Anegyedik, ugyancsak terjedelmes fejezet a szovjet uralom alatti Észtország életét, az ott végbe-
menõ folyamatokat elemzi higgadtan, a szakirodalomra támaszkodva. Részletesen szól az 1940-es
szovjetizálásról, a német megszállásról (1941–1944), a sztálini korszakról (1944–1953) és az ellen-
állásról, valamint annak letörésérõl, a kolhozosításról, a gazdaság átalakításáról és a köz-
ben lezajló kulturális és demográfiai változásokról. Ez utóbbinál az okokat is megkísérli
feltárni. Ugyanakkor mintha ezeknél az alfejezeteknél csökkenne egy kicsit a korábbi fe-
jezetekre jellemzõ lendület, dinamizmus és tömörség. Hosszabb alfejezet foglalkozik a
posztsztálini korszakkal (1953–1985), majd a szovjet rendszer lebontásával és az észt új-
jászületéssel (1985–1991).

Az utolsó fejezet a függetlenség helyreállítását és az 1990-es évek Észtországát ismer-
teti meg az olvasóval a szokásos több szempontú megközelítéssel. Raun már az elõszó-
ban is utal arra, hogy egy történész számára embert próbáló feladat a közelmúlt átfogó ér-
tékelése, de a szerzõ ezzel is sikeresen megbirkózik.

Toivo U. Raun Észtország története címû munkája igazán nagy feltûnést akkor keltett
volna, ha már 10 évvel ezelõtt megjelenhetett volna magyar nyelven. Ám így is kiválóan
hasznosítható az oktatásban, és értékes útmutatóul szolgál mindazok számára, akik ér-
deklõdnek az észt történelem iránt, vagy akik összehasonlítás szándékával keresnek szín-
vonalas anyagot tudományos kutatásaikhoz.
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