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Észtországi pillanatképek
„Tarts távoli parti tájra . . . "

Egy alig megismert táj hangulatát, egyetlen találkozásban megismert emberek
arcát, hangjuk és szavuk emlékét nem könnyű felidézni egy riportút hangsza-
lagra rögzített pillanatfelvételei nyomán. De ahogy az egyszeri, múló pillanatot
rögzítő fénykép mögött kitágul egy életdarab, úgy idézik fel ennek a távoli, na-
gyon távoli, szinte csak dallamában hasonló rokonnyelvnek megőrzött hangjai
az ott megélt koraőszi napokat. És újraolvasván a hangszalagról lefordított be-
szélgetések tartalmát, újra kinyílik előttem a táj: a fenyő- és nyírfaerdők sora,
a gyöngyszínű végtelenbe táguló tenger, Tallinn óvárosa a Kalevipoeg Lindája-
hordta köveken, Párnu, középkori utcácskáival s a Rigai-öböl parti termelőszö-
vetkezeti üdülő üvegcsarnokával, a vendégszerető falusi otthonok, amelyek be-
fogadtak, az erdő- és mezőgazdaságban megismert szívesszavú emberek arca-
sorsa-szava, a szó, amely — csakúgy, mintha az itthoni falvakat, tanyákat
járnám: nyílt, őszinte és egyszerű.

Ezekből az örökre rögzült pillanatfelvételekből próbálom továbbadni a leg-
emlékezetesebbeket.

Tallinni ősz

Míg kísérőmre vártam a tallinni „Viru" szálló 11. emeleti szobájában, amelynek
ablaka: üvegfal, magasan a város és a tenger fölött, megismerhettem az észt-
országi ősz hasonlíthatatlanul csodás játékát.

A város olyan mozdulatlan és rezdületlen volt a hajnalban, mint egy óriás
rézmetszet. Egymásra vésett házak, tornyok és kapuk az Oleviste templom
ezüstzöld csúcsa felé emelkedőn, valószínűtlenül karcsú tornyocskák és roppant
testű kerekded bástyák „hömpölyögnek — Jaan Kross szavával — a kékszürke
tengerbe. Túl rajta távoli part sejlik át a gyöngyházszínpárás levegőn." Hajók
szemközt és hajók oldalról, Észak alacsony, szürke ege, mozdulatlan, szinte az
égre karcolt felhői alatt.

Hirtelen napfény ragyog át a gyöngyszínű szürkeségen, megmozdul az álló-
kép, szikrázó kék a víz és valahonnan, a végtelenből, a csak sejlő finn partok
felől megindul egy barna ködgomoly. Gurul, gurul, száguld a víz felett. S már
söpri, hordja a havat maga előtt. Tíz percig, negyedóráig olyan özönnel szakad
a hó. hogy azt hinnéd: itt a tél. Fák, utcák, tetők fehérlenek. Sűrű, vastag a hó-
takaró. És hull, hull egyre, már-már arra gondolsz, ez fel se olvad tavaszig.
De újra ellep a barna köd — mögötte napfényragyogás, — s már vakít a nap-
fény és kék az ég és kék a víz, az ágakról eltűnt a hó, fénylenek tornyok és
tetők, perc alatt megjött a tavasz . . . s már indul újra a száguldó felhőgomoly,
gurul-gurul a tengeren a havat hordó fergeteg . . .
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A Vaatsa erdőben

Zöld és fehér. Fenyves és nyírfaerdő. Két fenyősor közt egy nyírfasor. Nemrég
a láp virágait nyitotta még ez a vidék, tőzeg, mocsár helyén zöldellnek a fenyők,
fehérlenek a nyírek.

Amerre járunk, az egyik legnagyobb erdőgazdaság, a Jaarva ezer hektárnyi
kísérleti telepén, az ötvenes évek elején telepítették az első erdőket s öt esz-
tendeje a legfiatalabbakat. Itt időben is, módszerben is nyomon követhető,
hogyan hódította meg az ember a lápot, miként csapolt mocsarat, hogy kísér-
letezte ki a vízlevezető csatornák méreteit s találta meg: milyen fafajok számára
legalkalmasabb talaj a lecsapolt mocsár. Luc- és erdeifenyők, közbül a gyorsan
növő nyírek, védelemre a fiatal fenyőknek, szél ellen, jégvihar ellen.

Toivo Somelar, a Jaarva erdőgazdaság vezetője fiatalember. Hirtelenszőke,
mosolygószemű. Az erdőről úgy beszél, mint szobrász a magaformálta szobor-
ról. S ahogyan formálódik a történet, úgy látható is minden, amiről szó esik,
úgy haladunk a kísérleti parcellák között. Hogy milyen gond a fiatal ültetvé-
nyekben a vadkár, azt láthatom a kétágú fenyőcsúcsokon, amelyek fiatal hajtásait
a szarvasok irtották le, mert ekkora területeket kerítéssel nem lehet védeni,
de ha a legfrissebb ültetvényeket nézem, ott már egyenesek a fenyőcsúcsok,
évek óta minden erdőkerülethez vadásztársaság és vadászklub is tartozik.

Az erdőgazdálkodás az Észt SzSzK-ban a legfontosabb gazdasági területek
egyike, hiszen a köztársaság területének egyharmadát erdő borítja. A háborút
az erdők is megsínylették, nagy részük tönkrement, az egyensúly úgy állt helyre,
hogy az irtások helyére azonnal friss ültetvények kerültek, s hogy a lecsapolt
mocsarak, szántásra alkalmatlan földek felszínére is erdőket telepítenek. Ipari
telepek kimerült külszíni fejtései helyén parkerdők díszlenek, s napjainkban
szinte egy hektárnyi haszontalan terület sincs az országban. Ami megmaradt —
a Jaarva erdőgazdaság Vaatsa kerületében — emléknek maradt, egy száz hek-
tárnyi védett, érintetlen terület. Emléknek arról, milyen volt a hajdani lápvilág,
amely ma mint egy természeti múzeum őrzi a különös virágokat, mocsári gyü-
mölcsöket. A többi soktízezer hektáron — csakúgy, mint a kísérleti telepen —
fenyő- és nyírfaerdők, ameddig ellát a szem.

A Vaatsa kerület erdészházához bejelentés nélkül érkeztünk. Tooming Mati,
az erdész a kerületét járta épp. Térdig sárosán toppant be, az első percekben
zavart. De ismét érzem — mint minden találkozásnál Észtországban — alig
néhány perc múltán, hogy otthon vagyok. Mintha csak otthon ülnénk egy bükki
vagy zalai erdész tanyáján, még csak az sem zavar bennünket, hogy háromféle
nyelven rögzíti szavunkat a hangszalag — hisz tolmács is kell a beszédhez, mert
egymás anyanyelvét csak a kevés rokonszón ízlelgetjük.

Talán az ötezer év előtti közös otthon emléke varázsol bennünket ilyen
ismerősökké, talán főképp az, hogy közös sorsban építünk mát és holnapot. Más
szovjetköztársaságokban járván is éreztem mindig a „kistestvérének kijáró
baráti melegséget, de itt ez a hangulat még azzal a színnel is megtelik, amit
a régen látott rokonok éreznek egymás iránt, ha végre összefutnak valahol. És
nem a kimondott szavak értelmében lelhető fel ez a tartalom. S nem is valami
ölelkezős heje-hujában. Itt a búcsúzás is csak egyszerű kézfogás. Amiről be-
szélgetünk, főképp a munka: erdőművelés, csemetetelepítés, mocsárlecsapolás.
Az egyetemi évek ideje, az ideköltözésé, az „erdőélő" életé — tizenkét kilo-
méterre a legközelebbi várostól, beszélgetés a gyerekekről, könyvekről, hang-
lemezekről.

De az a természetesség, ahogyan az idegen itt jóismerőssé válik szinte percek
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alatt, ahogyan mellémtelepszik a két nagyszemű, szőke gyerek, az igazolja,
hogy: otthon vagyok.

Ahogyan a vendéglátás itt nem a vendégnek illő kínálás, hanem sorban,
ahogy az asszonynak eszébe jut, mit is talál a ház körül: áfonyalekvárt és áfonyát
nyersen, tejszínt és kávét, örmény konyakot, a kislány egy tábla csokoládét
szed elő a kisszekrényéből, ahogy beszélgetünk, ahogy múlik az idő, úgy telik
meg az asztal. S a témánk is így csapong:

— Vajon kaphatók-e Bárdos Lajos népdalfeldolgozások is hanglemezen?
— kérdi az erdész. (Mert Bartók, Kodály lemezeiket a gyerekeik is ismerik.)

— Vajon Magyarországon is külön gond-e az ilyen várostól-falutól távol
élő anyáknak, ahol még játszópajtás is kevés akad, hogy mire iskolába mennek
a gyerekek, le ne maradjanak azoktól, akik óvodába jártak? — s mutatja, szinte
tanácsot kérőn, hogy igyekszik tanítgatni a gyerekeket, miközben a kisfiú is
ölembe teszi a rajzait, fákról, madarakról, repülőről, gépekről.

Egészen fiatalon, egyenest a tartui egyetemről kerültek ide, így is kép-
zelték, így is tervezték az életüket. (Még most sincsenek 30 évesek.) Szeretik
az erdőt, a motorfűrészek hangját, egymást és mindenkit maguk körül. Szabad-
időben a gyerekekkel együtt járják az erdő útjait, ismerik virágait, gyümölcseit.
S ha jut idő — a szabadnapokon — a város sincs messze, ahol elérhetők a ba-
rátok, a legfrissebb szakirodalom és a legújabb szépirodalom. Nappali szobá-
jukban egy falat könyvespolc borít, a villany, a televízió, a mosógép természetes.
Csak fürdőszobára nincs szükség, hisz ott a szauna a ház mögött.

Egy termelőszövetkezeti könyvtárban

A mindennapi fürdés és a mindennapi olvasás az észteknél életszükséglet —
így fogalmazhatom meg legtömörebben azt, ami — bármerre jártam az észtor-
szági tájakon: baromfitelepen vagy halkombinátban, „erdőn vagy mezőn", falun
vagy városon, — mindenütt azonos.

De ha tapasztaltam is már, hogy itt nem szokás a túlzó beszéd, mint ahogy
nem szokás a túlhangos szívélyeskedés sem, a Paide megyei „Május 9-e" ter-
melőszövetkezet könyvtárában mégis meglepődtem.

Azt tudtam, hogy a könyvkiadásban Észtország áll a világranglista élén,
azt is tudtam, hogy kitűnő műfordítóik vannak, de azt valahogy mégsem kép-
zeltem, hogy egy közepes nagyságú termelőszövetkezet tanyaközpontnyi nagy-
ságú településen szinte az egész világirodalommal találkozom.

Nyolcezer kötet könyv nem sok — de a „Május 9-e" termelőszövetkezet
taglétszáma 700 fő, a nyugdíjasokkal együtt, a szabadpolcos rendszer a váro-
sokban szinte természetes, de az mégis meglepett, hogy minden ideérkező tudta,
mit keres, legfeljebb az volt a kérdés, mikorra várható, hogy visszakerül a kere-
sett könyv, vagy mikor érkeznek az új könyvek. Amikor megindult a délutáni
forgalom, akkor értettem meg, kissé szégyenkezve, miért nem tudta felfogni —
bár közös nyelven beszéltünk — a fiatal könyvtárosnő, az interjúban feltett,
(s itthoni riportutaimon mindig „bevált") kérdésemet:

„Ugye a szövetkezeti könyvtárosnak egyben pedagógusnak is kell lenni,
hogy ízlést formáljon és rávezesse az embereket a könyv szeretetére?"

,,Én nem vagyok pedagógus, az egyetemen könyvtár szakon végeztem —
felelte kissé csodálkozva, majd zavartan: — a kérdés második felét nem értem."

Mert hiába tudtam, olvastam, hogy Észtország első a könyvkiadásban, az
is csak egy adat volt a fejemben, hogy itt a XVI. század (pontosabban az első
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anyanyelvű Bibliafordítás megjelenése) óta nincs írástudatlan ember, mégis
olyan hitetlenkedve néztem, amit láttam, hogy a klasszikusok műveiből több
fordítás közül választhat, aki forgatja, hogy a Pál utcai fiúk és a Kincskereső
kisködmön itt is rongyosra olvasott könyvek, hogy Petőfi is három fordításban
található és Ady kettőben, hogy a szomszédos klubszobában irodalmi estre
gyülekeznek az öregek — s ez minden heti program.

..Ez az irodalmi est amolyan közös beszélgetés irodalomról. Előre megálla-
podtunk, kiről, melyik műről vagy életműről beszélgetünk majd. Az évfordulón
például egy Petőfi estet tartottunk „Haza és tavasz" címen, de szó volt itt
Thomas Mannról és Tolsztojról, olykor egy jó útleírás nyomán kalandozunk el
gondolatban, most pedig hosszú hetek óta szövetkezettörténeti könyveinket for-
gatják legszívesebben az öregek. Évfordulóra készülünk és az elmúlt negyedszá-
zad története a saját történelmük. Fiatalságuké, küzdelmeiké, örömeiké. Az
ilyen könyvek lapjait együtt írták-élték azokkal, akik összegyűjtötték, kötetté
formálták a szövetkezeti múltat."

Lind Edel négy évvel ezelőtt érkezett ide, első munkahelyére. Az új iroda-
ház új könyvtártermében már ő rendezte és rendszerezte a 8 ezer kötetet, az
olvasóterem hatalmas üvegablakait a maganevelte virágok, örökzöldek díszítik,
az akkori óvodások ma mindennapos könyvolvasók.

.,Velük foglalkozom legszívesebben. A gyerekek csakugyan szinte naponta
jönnek. Ha új könyvet várunk, van, aki kétszer is befut: megjöttek-e már?
Velük, ha van időm, megbeszélgetem: melyik könyvben mi tetszett, s nekik
természetesen, nemcsak a tanárok, én is ajánlok, ök pedig mindent elmesélnek
nekem, ami az iskolában történik, örömeik, gondjaik, sikereik, kudarcaik része-
se vagyok. A gyerek- és ifjúsági könyveket osztályok szerint csoportosítom.
Így könnyen megtalálják a nekik szánt kötelező és ajánlott olvasmányt, koruk-
hoz való útleírást, mesét, regényt.

Rein Valdur traktoros otthonában

„Szántóterületünk 6000 hektár, de a közeljövőben, a feljavított területekkel
tovább növekszik. Gabonát, kukoricát, burgonyát termesztünk — idézem az el-
nök beszámolóját — mert „krumpliország" közepén jár most — nevette el a
folytatást — tréfásan így is nevezik Észtországot, mert nemcsak mennyiségre,
minőségre is a legjobb burgonya nálunk terem.

80 traktor, 25 kombájn és különféle munkagépek segítségével folyik a szán-
tóföldi munka. A szövetkezet tiszta jövedelme az elmúlt esztendőben 2,5 millió
rubel volt, a tagságnak 1 millió rubelt fizettünk."

Rein Valdur traktoros házáig néhány perc csak az út a szövetkezeti köz-
ponttól. A házsor — ahol 9 éve épített új otthont — szabályos egyenes utca
a tanyaközpontban, csupa új házból áll, de ezek az új házak csak méretre egy-
formák, minden bennelakó saját ízlését tükrözik. Kerítés nem keríti el egymás-
tól a hófehér, kétszintes, csúcstetős házakat, amelyek szemre csak abban külön-
böznek a régi észt parasztházaktól, hogy a fa már nem kizárólagos építőelemük,
inkább csak díszítés, hagyományjelzés a kőházak homlokzatán, erkélyein.

A kapuban a legkisebb gyerek, Lauri szalad elénk, délelőtt csak ő van ott-
hon az édesanyjával, a három nagyobb iskolás. Négy gyerek van a családban,
a házuk négyszobás. A két emeleti szobához falépcső vezet, az édesanya-nevelte
örökzöld növények és az édesapa-szerezte vadásztrófeák díszítik a lépcsőfeljárót
és az emeleti folyosót.
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Itt a két nagyobb gyerek, a 15 éves Ülle és a 14 esztendős Veino szobája.
Ulle már csak hétvégi vendég itthon, a közeli város kollégiumában lakik, élel-
miszeripari technikumba jár. Veino, a nagyfiú nyolcadikos, ő gépipari szakis-
kolába készül, akárcsak az apja annakidején.

Rein Valdur kiváló traktoros. Itt úgy mondják: elsőosztályú. (Négy osz-
tályba sorolják, teljesítmény szerint a traktorosokat.) Amikor a siker titkáról
kérdezem (országos aratási versenyt is nyert) egyszerűen ennyit mond: „Köny-
nyű nekem, hisz értek a géphez."

Életük történetét így foglalja néhány mondatba:
„Húsz éve dolgozom a Május 9-e szövetkezetben. Itt is születtem, az akkori

uradalomban. Apám gépész volt, tanulnivágyó ember, később a városban vál-
lalt munkát, majd újra hazajött, amikor házat és kevés földet tudtunk venni.
Jó gazda volt. így esett rá a választás — az 1941-es földreformkor őt bízta meg
a földnélküli közösség a z első szovhozszervezéssel ezen a tájon. A földosztóbi-
zottság tagja és a szovhoz első elnöke lett és még abban az évben -— a német
betöréskor — az egyik első áldozat. Elfogták, kivégezték.

Édesanyám egyedül nevelt fel bennünket. Hárman voltunk testvérek. Én
a legkisebb. Hét éves voltam, amikor árván maradtunk. De így is tanultunk.
Én lakatosnak, apám után. Technikumot végeztem. Először a gépállomáson, majd
tehergépkocsi-vezetőként dolgoztam, végül, már húsz esztendeje idekerültem
traktoros és gépszerelőnek. A nyári hónapokban — a legnagyobb dologidőben
— 1500 rubelt is megkeresek havonta. Igaz, télen sokkal kevesebb a kereset,
és igaz. hogy aratásidőben nem egyszer 20—21 órát it kitett a munkaidőm.
Reggel 6-tól éjfélig mentünk, éppen csak három órát pihentem s már indultam
újra, hogy rendbe tegyem a gépet a hajnali kezdésre. Igaz, megdolgozom a
pénzért, de panaszra valóban nincs okom. Kilenc éve, hogy saját házamban
lakom, s ahogy a gyerekek nőnek, úgy bővítgetjük, szépítgetjük egyre.

Kétszintes, csúcstetős házak új sora a tanyaközpouihun
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Leili, az asszony munkahelye a borjúnevelő. Itt elsősorban asszonyok dol-
goznak. Igaz, a kereset nem nagy — 130 rubel körül havonta —, igaz, az állat-
tenyésztésben ez az egyetlen munkahely, ahol még kézierővel dolgoznak, de
az is igaz, hogy az édesanyák számára itt a legjobb az időbeosztás. A háztáji
jószágok gondja — egy tehén, disznók, nyulak, baromfi — is az övé. S termé-
szetesen a gyerekeké is, elsősorban, hiszen az édesapa csak télen ér rá jobban
és a szabadság idején. A gyerekeket a szövetkezet autóbusza viszi-hozza az is-
kolába, saját étterme, óvodája is van a közösségnek, de Leili inkább otthon főz,
s maga foglalkozik a kicsikkel, hisz a munkába kora reggel és este kell mennie,
így a nap nagyrészét a gyerekekkel töltheti.

Közös szórakozások: egy-egy kirándulás, amióta saját autójuk is van, a szö-
vetkezet művelődési házában hetente láthatnak színházi előadást, hétköznap
estéken pedig könyvek, televízió, beszélgetés.

Rein Valdur épp a parnui üdülőbe készül, most, hogy ősszel csökken a
munka, jól esik majd a pihenés.

Ismét Tallinnban

Bejártam az erdőket, parkokat, láttam városokat, falvakat, arcokkal, sorsokkal
ismerkedtem, s míg búcsúzóban az alkonyi ég és a szürkeségbe rejtőző tenger
játékát figyelem, azon tűnődöm, mi tette ilyen felejthetetlenné számomra az
észtekkel töltött szűk két hetet?

Talán az, hogy bármerre, ahol jártam — bejelentetten vagy ötletszerűen,
váratlanul — mindenütt természetes, keresetlen szóval fogadtak, hogy minden
munkahelyen azt láttam: itt valóban ugyanúgy vérrévált a munkaszeretet, mint
a csillogó tisztaság, de talán még inkább az, hogy itt valóban mindenki tudása
legjava szerint alkot, akár, ha baromfitelepen dolgozó, akár, ha miniszteri elő-
szobában titkár. Valami komoly szerénység s a becsületes munka árasztotta
nyugalom fogad mindenütt. A vendégváró tisztelet: aprócska magyar zászló
az asztalokon és egy-egy szál őszi virág. Az utolsó napon a főváros utcáit róttuk.
Középületek, templomok, bástyák, üzletek. S végigjártuk a tengeröböl hosszát,
a kikötősort, a zegzugos régi utcákat, a villanegyedet — ahol a tallinniak ízlé-
ses, egyszerű, korszerű nyaralói állnak •— s az új lakónegyedet. Messze, túl
a kikötőn, a tengerparti dűnék között egy fenyőerdő. A fák alatt, a homokdom-
bok fölött gránit- és márványtömbök. Egyszerűek, szinte jeltelenek. Csak egy-
egy név, csak egy-egy évszám: ki volt, míg élt az az író, tudós, aki itt pihen,
ahová idehallatszik a tengermoraj, ahol a felhők alatt, a fenyők fölött a vad-
ludak szállnak, aki míg élt, a közösségért élt alkotott, azért kapott pihenőt itt,
ahol szinte már a végtelen csendjébe nyúlik a táj.

És végül megálltunk egy valószínűtlen nagy színpad előtt, ahol most üres
a dobogó, üresek a széksorok, de amely minden nyáron megtelik az észt dalo-
sokkal, ahol több tízezren énekelnek együtt. Dalolnak a tengernek és dalolnak
együtt, népviseletbe öltözött szereplők és ünneplőbe öltözött közönség, azzal
a nagy, közös örömmel, hogy milyen jó együtt lenni, s milyen jó a közös dalo-
kat együtt dalolni. És ott a tengerparton, a nagy, nyitott hangversenyterem üres
széksorai közt felcsendül bennem Kodály igaza, aki tudta — akárcsak az észt
dalosok, —, hogy az ember legnagyobb élménye a közösségi élmény, hogy a kö-
zösségi érzéstől csendül egybe, valami csodás harmóniába ez a sokszínű világ.
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