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Egy közelgő centenárium elé
— Száz éve született Anton Hansen Tammsaare

Azt, hogy mi mindenre és személy szerint kikre lehetnek büszkék észt barátaink
a világ előtt, még címszavakban is hosszú lenne felsorolni. De bármiféle rang-
sort állítanánk is fel, Anton Hansen Tammsaare mindenképpen az élére kíván-
koznék. Nemcsak az észteknél, hanem más népeknél is keveseknek adatott meg,
hogy egy író ilyen mélyen, átfogón és értőn tárja fel népe sorsát, lelkületét,
mint ahogy ezt Tammsaare tette. Az író az észak-észtországi albui tanyavilág
szülötte volt. 1878. január 30-án egy Peeter Hansen nevezetű parasztgazda ne-
gyedik gyermekeként jött a világra. Sehol sem volt könnyű a paraszti sors
abban az időben, hát még itt, ahol a gazdának legféltettebb kincsével, a föld-
jével kellett megküzdenie nap nap után: ha azt akarta, hogy ne posványosodjék
el, örökösen áshatta a vízlevezető árkokat, ha szántani akart, előbb a földből
minduntalan előbukkanó köveket kellett emberfeletti munkával eltávolítania.
S mindhiába. Mert a kövek — s most az írót idézzük — „szaporodnak, nőnek,
mint az istállóbeli állatok, csak nem kell őket gondozni. Szaporodnak, nőnek
Isten kegyelméből. A gazda hengergeti, darabolja őket, amennyit akarja, tovább-
ra is ott vesztegel a szürke nyáj a szántóföld közepén, mintha gonosz szellem
minden egyes elvett kő helyére újat tenne. De a legelőn és a kaszálón sem jobb
a helyzet. A gazda ássa, egyre ássa az árkot, s mire az egyikkel kész lenne, a
másik kezd feltöltődni, mintha a szántóföldi kövek éjszakának idején titokban
kijárnának az árokpartra, hogy betapossák őket. Van valami titkos kapcsolat
a szürke kövek és a fekete mocsári iszap között, együtt dolgoznak a közös cél
érdekében — az ember ellen. így megy ez reggeltől estig, tavasztól őszig, böl-
csőtől a koporsóig, nemzedékről nemzedékre."

Talán hasonló sors várt volna a kis Anton Hansenre is, ha apja, Pohja-
Tammsaare tanya gazdája (innen az írói név) szorgos, kitartó munkával nem
biztosítja fia számára a felemelkedés egyetlen lehetséges útját, a tanulást. Ez
sem ment egykönnyen. A kisfiú kisebb-nagyobb megszakításokkal jó néhány
környékbeli iskolát megjárt, mire végre egyben, a vaike-maarjaiban huzamo-
sabb időre, három évre lehorgonyozhatott. 1893. és 1896 között tanult itt. Tanító-
mestere, Jákob Tamm (1861—1907.), a századvég neves észt lírikusa nemcsak
az elemi ismeretekre tanította meg, hanem az irodalom rejtelmeibe is beavatta
verselgető tanítványát. 1896. őszén a gimnáziumnak kellett volna következnie az
író életében, ám erre csak két, otthon töltött és végigdolgozott esztendő után
kínálkozott lehetőség. A tartui Hugó Treffner-féle magángimnáziumba került,
ami főként magas színvonalával és nemzeti szellemével tűnt ki a korabeli észt-
országi gimnáziumok közül. Hugó Treffner iskolája ebben az időben nem egy
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olyan tanítványt vallhatott a magáénak, aki jelentős szerephez jutott a követ-
kező évtizedek észt kulturális életében. Tammsaare itt ismerkedett meg alapo-
sabban a természettudományokkal és a darvinizmussal, s innen datálható iro-
dalmi munkásságának kezdete is. Falusi tárgyú történetekkel, életképekkel lé-
pett az irodalomba éppen századunk első esztendejében. Első írásainak lapjairól
az író szűkebb pátriájának emlékezetes figurái lépnek elénk, hátterükben a
mindig kedves, aprólékos gonddal megrajzolt hazai tájjal. Nem voltak még
ezek az írások mentesek a korabeli naturalizmus földhözragadtságától, s nem
voltak igazi remekművek sem. Tammsaare több találó jellemrajza és mesteri
környezetfestése mégis igazán nagy írót sejtetett. S némelyik egy-két évvel
később keletkezett írásának mély embersége, líraisággal elegy iróniája, egy-egy
találó figurája pedig már a későbbi, alkotó ereje teljében lévő Tammsaarét
idézi. Pedig ezek még csak tanulóévek voltak az írónak életben, irodalomban
egyaránt. Érettségi után, 1903. őszén Tallinnba költözött, és az újságírói pályát
választotta hivatásul, s közben szakadatlanul folytatta szépírói tevékenységét is,
témáit javarészt még mindig a gyermekkor, a falusi élet élményvilágából me-
rítve. Életszemlélete a tallinni években nagyot változott, az addig szinte teljesen
apolitikus író fokozódó figyelemmel fordult a társadalmi kérdések felé. Ezt
nemcsak korabeli elbeszélései tanúsítják, hanem az 1905-ös forradalom idején
megjelent cikkei és tanulmányai is. Tammsaare ettől kezdve — noha soha sem-
miféle politikai szervezethez nem tartozott, a közéleti szerepléstől pedig kifeje-
zetten viszolygott — élete végéig élénken reagált a politika, a társadalmi élet
minden rezdülésére. Életműve rá a tanúbizonyság. Ugyanakkor hamarosan azt
is belátta, hogy a reakciós cári cenzúra egyre fokozódó nyomása alatt hovato-
vább lehetetlenné válik, hogy humanista, demokrata eszményeinek újságíróként
adjon hangot. Tanulni akart, más hivatást választani. 1907-ben, huszonkilenc
esztendős korában a tartui egyetem jogi karára iratkozott be. A környezet- és
életformaváltozás új tematikával gazdagította irodalmi munkásságát. Hősei
mind gyakrabban fiatal, utat kereső értelmiségiek. írói ábrázolásában háttérbe
szorult a külső jellemzés, fokozatosan elhalványult a környezet, teret biztosítva
hősei elmélyült lélektani ábrázolásának. Ekkoriban írt kisregényeiben, a Hosszú
léptekben (1908), a Fiatal lelkekben (1909) és A határon íúl-ban 1910), ame-
lyekkel az észt próza élvonalába emelkedett, szinte jegyzőkönyvszerű pontos-
sággal analizálja elvágyódó, meditáló és nem utolsó sorban szenvedő hősei han-
gulatait, lelki életét és a világról alkotott lesújtó véleményüket. Tévedés ne es-
sék, Tammsaare nem a szenvelgést állítja piedesztálra ezekben a műveiben,
hanem kor- és kórképet ad arról a forradalom leverése után ifjú nemzedékről,
amelyik a való világban nem érzi jól magát, lázad ellene, de nem lát maga előtt
semmi világos célt, és valami megfoghatatlan szépségre, harmóniára vágyik.
Kétségtelen, megvolt ennek az életérzésnek a maga társadalmi háttere, de ne
feledjük, hogy egyúttal divatjelenség is volt a korabeli Európában. Tammsaare
ennek megfelelően hol megértéssel, és együttérzéssel, hol pedig jó adag iróniá-
val közelít hőseihez. A pillanatnyi benyomások, hangulatok rögzítése magával
hozta az írói stílus változását is: Tammsaare prózájában egyre gyakrabban
ismerhetünk rá az impresszionizmus stílusjegyeire. S hogy ezek tartósan meg
is maradtak, abban alighanem szerepet játszott az is, hogy az író életében ko-
moly, hosszú évekre kiható változás állt be. 1911-ben tüdőbajt kapott, kénytelen
volt abbahagyni egyetemi tanulmányait, s visszavonulni, Észak-Észtország erdős
vidékén élő bátyjához ment gyógyulást keresni. Az ott töltött egy esztendő
azonban bebizonyította, hogy az északi rengeteg nem elég hathatós gyógymód
az író súlyosan beteg szervezetének. Orvosi tanácsra hosszabb időt, mintegy
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másfél évet, a Kaukázus napfényes vidékein töltött. Utjának eredménye —
a majdnem teljes gyógyulás mellett — az észt irodalom egyik legremekebb
impresszionista kisregénye, a Árnyalatok (1917), amelyben naplóformában örö-
kítette meg kaukázusi tartózkodásának hullámzó kedélyállapotait.

A Kaukázusból hazatérve hosszú időre, csaknem hat teljes esztendőre a tá-
voli északi rengeteget választotta lakhelyéül. Szervezetét még egy veszélyes
érműtét tette próbára 1914-ben, majd a teljes gyógyulás évei következtek. Nem
teltek tétlenségben ezek az esztendők sem. 1915-ben novelláskötetet publikált
— novellisztikájában ekkor kezdtek előtünedezni a fantasztikus elemek — majd
prózaversekre emlékeztető lírai miniatűröket, és költői meséket írt, amelyekben
az élet alapvető értékeit, a szerelmet, a bátorságot, a dalt lényegítette költészetté.
E művek hátterében nyilvánvalóan a minden értéket kíméletlenül pusztító nagy
világégés, a háború állt. Mint ahogy az munkált komor tónusú fantasztikus no-
velláiban is, amelyekben igen gyakran a sötét, kiszámíthatatlan végzet diadal-
maskodott. Mert, noha az író távol élt a világ zajától, annak eseményeit szaka-
datlanul figyelemmel kísérte. Példa rá a kötetre menő cikkgyűjtemény, a Hábo-
rús gondolatok, ami az író korábbi években írott háborúellenes publicisztikáját
tartalmazza. E korszak utolsó kiemelkedő műve, a bohém értelmiségi körök
frappáns rajza, a Légy c. kisregény, melyben az író már megfogalmazza követ-
kező alkotói periódusának s nagy epikájának filozófiai alaptételét: Az élet titka
a munka.

1919-ben fizikai és alkotóereje teljében Tallinnba költözött, ahol családot
alapított, s végre anyagilag is nyugodt, kiegyensúlyozott körülmények között
folytathatta munkásságát. Gyakorlatilag mindent tudott és végigpróbált, amire
egy nagytehetségű prózaírónak egyáltalán szüksége lehet igazán nagy művek
alkotásához. A kitűnő megfigyelőképesség és az érzékletes környezetfestés már
kezdő író korában egyik jellemző vonása volt. Lélekelemző kisregényei hősei
belső világának ábrázolásához vitték közelebb, impresszionista korszaka pedig
a stílus legrejtettebb szépségeire irányította a figyelmét. S mindemellett — noha
a parasztság írójának indult — otthonosan mozgott a városi miliőben is.

Az eredmények nem is várattak magukra sokáig. Tammsaare írásművészete
a húszas évek legelejétől teljes pompájában tündököl. Ebben az időszakban ke-
letkezett legjobb, legizgalmasabb elbeszéléseinek többsége. Amire külön érdemes
felfigyelni, az az író egyidejűleg meglévő tematikai és stiláris változatossága. A
fölfelé törleszkedő kispolgárt elítélő, klasszikus módon realista Száraz sarok c.
novellája és a hátborzongatóan izgalmas, csaknem teljesen a fantasztikumra
épülő A manó című elbeszélése például csaknem egy időben keletkezett. De nem
csupán a tematikai változatosság jellemző az íróra ekkoriban, hanem a műfaji is.
1921-ben megírja az ismert bibliai történetet egyéni módon értelmező Judit c.
drámáját, ami mindmáig az észt irodalom legjobb színpadi művei közé tartozik
s a következő évben pedig talán élete legjobb kisregényével, Az erdőárki gazdá-
val rukkol elő. Ez utóbbival érdemesebb kissé tüzetesebben megismerkednünk,
már csak azért is, mert két magyar fordítása is közkézen forog,* s egyúttal
Tammsaare addigi munkásságának mintegy a szintézisét adja. Falun játszódik,
miként az a címéből is sejthető. A hatalmas, virágzó korbojai, azaz erdőárki
tanya a környék büszkesége, a kisgazdák sóvárgásának a tárgya. Ezért és ennek
már érdemes élni. így vélekedik a birtok majdani örököse Anna is, aki látva,
hogy apjának, az értelmiségiből lett botcsinálta gazdának nincs elég belső ereje

* A regény első magyar fordítása 1933-ban jelent meg, másodszor pedig új tolmácsolásban Sötét
sziklák címmel 1970-ben adta ki az Európa Kiadó.
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a tanya felvirágoztatása, tanult, városban nevelkedett lány létére hazajön
Korbojára, hogy kezébe vegye a gazdaság irányítását. Hamarosan kiszemeli a
jövendő gazdát is a szomszédos törpetanyán élő Katku Villu személyében. Villut
afféle mihaszna semmirekellőnek tartják a környéken, pedig csupán különb,
erősebb, fékeveszettebb a többi magakorabeli legénynél, s ezért nem állhatják,
Ez, valamint a saját hirtelensége az oka, hogy már a börtönt is megjárta. Anna
azonban azt a férfit látja benne, — s joggal — aki alkalmas volna Korboja gaz«
dájának. Olyannyira, hogy még az sem zavarja, hogy Villunak már van egy
törvénytelen gyereke Eevitől, a zsellérlánytól. Villunak. noha nem túlzottan
bízik az egészben, kedvére való lenne a dolog: csábítja a finom úrilány, s még
inkább a tanya, melynek gazdájaként legmerészebb álmait valósíthatná meg.
Ám a tragikus véletlen ismét közbeszól: Villu féktelen természetéből adódóan
részegen legénykedni akar Anna előtt, s végképp nyomorékká teszi magát. Anna
szereti nyomorékon is, hozzá is menne, de Villu tisztában van vele, hogy Anna
férjének mégcsak megtenné, de Korboja gazdájának nem, az egész embert kíván.
Véget vet tehát életének. Anna, aki a tragédia után végleg ott akarja hagyni
Korboját, Villu törvénytelen gyerekének láttán úgy dönt, hogy marad, s a gyer-
mek felcseperedtéig ő vezeti a gazdaságot, mert olyan tanya ez, amiért és aminek
már érdemes élni. Az erdőárki gazda az észt paraszti mentalitás talán leghívebb
ábrázolása. A tárgyszerű leírásnak, a külső történéseknek és a belső lelki folya-
matoknak olyan összhangja valósul meg benne, hogy joggal nevezhetjük Tamm-
saare egész addigi munkássága szintézisének. Érdekes módon a két magyar
kiadásának alig-alig volt kritikai visszhangja. Igaz, az alábbi néhány sor,
ismerve írója szigorú, sommás ítéleteit, akár egy dicshimnusszal is felér. Veres
Péter írta Kner Imrének 1942. május 21-én: „Egy észt regényt, Tammsaarét is
elolvastam. Tiszta dolog. A híres Lagerlöf hozzá képest unalmas, kegyeskedő.
Az egészben, már ti. az északi népek irodalmához szólva, az az érdekes, hogy azt
mindenki természetesnek tartja, hogy minden nép írói a népüket adják, s mégis
— ugyanazok, akik ezt természetesnek tartják más népeknél — a magyar nép
igazi íróit meg szeretnék ölni egy kanál vízben."

Veres Péter anélkül, hogy különösebb észt irodalmi tájékozottság birtokában
lehetett volna, ráérzett a dolog lényegére: Tammsaare más, igazán nagy írókhoz
hasonlóan valóban „népét kívánta adni", ám jóval mélyebben és teljesebben,
mint ahogy azt Az erdőárki gazdában tette. 1925. őszén látott hozzá gimnazista
kora óta dédelgetett tervének, az Igazság és jog c. regényciklus első részének
megírásához. Akkor talán maga sem bízott abban, hogy világirodalmi rangú re-
mekmű kerekedik belőle. Azokat az alapproblémákat és eszméket igyekezett
saját népe sorsán át ábrázolni, amelyekkel minden nép és annak minden gon-
dolkodó fia szükségképpen összetalálkozik élete, fejlődése során. A regényciklus
öt kötetből álló családregény keretében mutatja be az észt társadalom fejlődését
a múlt század hetvenes éveitől a húszas évek közepéig. Az Igazság és jogban
számos önéletrajzi vonatkozás található. Az első kötetben, ami Orcád verítékével
címmel jelent meg magyarul, az író szűkebb pátriája, Albu vidékére kalauzolja
el az olvasót. A mű cselekménye javarészt a szülői házból hozott élményeken
alapul. Eespere Andresben, Vargamági tanya gazdájában, a földdel igazi pa-
raszti makacssággal birkózó konok parasztban, apjának, Peeter Hansennek állí-
tott emléket. Ugyancsak élő modell után formálódott a nem kevésbé makacs
és állhatatos Tagapere Peeru figurája is, akinél azonban az említett tulajdonsá-
gok inkább a kivagyiságban, a magamutogatásban, mások szüntelen lefőzésére
irányuló törekvésében mutatkoznak meg. Andres egész élete szakadatlan küzde-
lem. Küzdelem a gonoszkodásban mindig találékony szomszéddal, Pearuval,
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küzdelem a napi gondokkal, küzdelem a földdel, ami végül is, hiába az ember-
feletti munka, erősebbnek bizonyul az embernél, miként azt már portrénk elején
az író szavaival is érzékeltettük. Emésztő, reménytelen küzdelem volt ez. Fia-
talon ráment Andres első felesége, a nyúlánk, karcsú Kroot, de még Mari, Andrus
második, alkatilag erősebb, lelkileg kiegyensúlyozottabb asszonya is hamarosan
elveszítette életkedvét, az egyhangú, szüntelen küszködésben. És a gyerekek
sem szerették meg igazán Vargamagit. Felcseperedve igyekeztek elmenekülni
onnan, „ahol minden zug a munka, a kínlódás, a gond, a szomorúság, és a kedv-
telenség nyomaival van teli". És a fiúk apáik évszázados szokásaival, életmód-
jával szakítva új utak keresésére indultak. így tett Indrek is — alakjában az
íróra ismerhetünk — aki a tanulással próbálkozott meg.

A regényciklus második kötete Indrek gimnáziumi éveit követi nyomon.
Az önéletrajzi vonatkozások itt sem hiányoznak, az író a Treffner gimnáziumban
szerzett élményeit dolgozza fel. A kötet alapeszméje Isten léte körül kering.
Indrek, aki otthon abban a hitben nevelkedett, hogy van egy magasabbrendű
lény, aki meghatározza az ember sorsát, az iskolában terjedő új eszmék hatására
kételkedni kezd Isten létében. Lelki válságok és meghasonulások során át jut
el Isten tagadásáig.

A harmadik kötetben Indrekre újabb meghasonlás vár. A cselekmény fő
színtere Tallinn és környéke az 1905-ös forradalom idején. Indrek, noha a forra-
dalom oldalán áll, nem forradalmár alkat. Megmarad annak, aki volt: töprengő,
vívódó, álmodozó embernek, akit visszariaszt a forradalmi harc keménysége,
kíméletlensége. Csalódott hát a forradalomban is. „Minden másként van ezen
a földön, mint ahogy feltételezed, megálmodod, elgondolod, eltervezed. A leg-
szebb elképzelésből is valami otrombaság lesz, amint megvalósul" — vonja le
csalódottan a következtetést.

A negyedik kötet, ami a húszas évek elejének polgári Észtországában ját-
szódik, Indrek házasságának a történetét ábrázolja. Indrek jómódú kereskedő-
lányt vett feleségül, abban a reményben, hogy biztos anyagi hátteret tudva maga
mögött az ő fogalmai szerint való igazság és jog végre összhangba kerülhet éle-
tében. Ám ez az álma is illúziónak bizonyul. Hiába próbálja megérteni a kör-
nyező világot, nem leli meg azt az eszmét, ami az emberiség továbbfejlődésében
vezetne. Felesége Karín pedig, aki azzal a céllal vágott neki az életnek, hogy
boldoggá tegyen egy férfit, a természete miatt egyre képtelenebbé válik erre.
Életszomja, nyugtalan és lobbanékony természete affelé hajtja, hogy mind jobban
összefonódjék a felfelé törekvő polgárság erkölcstelen világával. A kötet Karin
tragikus halálával végződik. A lelki egyensúlyát vesztett Indreknek egyetlen
lehetősége marad: visszatérni Vargamágire, és a munkában, a földek termővé
tételében keresni feledést. Erről szól a ciklus ötödik, befejező kötete, számos
szállal kapcsolódva a legelsőhöz. Az árokásás, a csatorna terve, ami az első kötet-
ben megvalósíthatatlan próbálkozás maradt, most lesz valósággá. A munka sze-
retete, ami az első kötetben öröklött szokás volt, itt válik tudatosan vállalt élet-
filozófiává. A munka és a küzdelem az, ami ténylegesen értelmet, tartalmat
adhat az ember életének — vallja az író. És ebben a küzdelemben, miként azt
egy nyilatkozatban megfogalmazta, meg kell kezdenünk a természettel — ezt
példázza az első kötet — meg kell küzdenünk Istennel— ez a második kötet fő
motívuma, meg kell vívnunk a harcunkat a társadalommal — miként ezt Indrek
a harmadik kötetben tette — és le kell küzdenünk önmagunkat — ez a negyedik
kötet alapeszméje — míg végül eljutnak a belenyugvás állapotába, ahogyan
Indrek is eljutott a regényciklus befejező részében.

Szép és igaz könyv Tammsaare monumentális munkája. Az író nemcsak
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az emberi élet teljességét sűríti bele kétezerötszáz oldalba, hanem népe újabbkori
társadalomfejlődésének legfontosabb állomásait is. Az Igazság és jog, ha nem
észtül íródik, világirodalmi tudatunkban alighanem a legnagyobb XX. századi
családregények mellett foglalna helyet. Tammsaare valóban „a népét adta" ben-
ne. Igazán méltó volna teljes egészében a felfedezésre.

Az Igazság és jog megalkotásával Tammsaare írói pályája csúcsára jutott,
s népszerűsége is a tetőfokára hágott. Messze a legolvasottabb író volt hazájá-
ban, s sorra-rendre jelentek meg a művei idegen nyelveken is, nevét a Nobel-
díj várományosai között emlegették. További írói pályáját azonban cseppet sem
befolyásolta a hihetetlen népszerűség és a kirobbanó siker. Megmaradt annak,
aki volt: szokásaiban, életmódjában, munkásságában egyaránt: a közélettől fél-
rehúzódó, s talán éppen ezért nagyon is sokat látó, mélyen humanista, ám kissé
szkeptikus gondolkodónak, aki sohasem rejtette véka alá kritikus véleményét
a környező világról. Ennek gazdag publicisztikájában éppúgy hangot adott, mint
írói munkásságában, még az olyan látszólag politikától mentes, pszichológizáló
regényeiben is, mint az 1934-ben írott Élet és szerelemben, vagy az egy évvel
később született Németet szerettem címűben is. Egyaránt felfigyelt a kisember
sorsának, életének kilátástalanságára és a fasizmus terjedésének veszélyességére.
Az előbbit talán az 1930-ban írott, magyarul is hamarosan olvasható Itáliai
utazás c. lírai elbeszélés szemlélteti a legjobban, az utóbbira pedig a Király fázik
című, a diktátor jelöltek ellen irányuló gyilkos szatíra a példa.

Tammsaare életének utolsó nagyobb lélegzetű műve, s egyúttal az író haty-
tyúdala, az 1939-ben megjelent Pokoltanya új sátánja c* regény. Az író az észt
népmesekincs két ismert alakjának, a Sátánnak és Ravasz-Antsnak az életre
keltésével teremti meg a harmincas évek észt társadalmának sziporkázóan szel-
lemes szatíráját. A Sátánnak — minthogy a lelkek elosztásának rendje máról-
holnapra megváltozott a mennyek országában — emberalakban a földre kell
jönnie, hogy a saját példájával bizonyítsa, csupán az embereken múlik, hogy
üdvözölnek-e, avagy elkárhoznak. A Sátán nekivág ennek a földi pokolnak —
az észt tanyabérlő életútját járja végig — de hiába van emberfeletti ereje és
pokoli türelme, mindent azért ő sem bír ki. Különösen Ravasz Antsszal, ezzel
a minden hájjal megkent gazdag paraszttal gyűlik meg a baja, aki különféle,
rendszerint szép szólamok mögé bújtatott fondorlatokkal lefölözi munkája hasz-
nát, és még abból a kevésből is kiforgatja a Sátánt, amije volt neki. A Sátánt
végülis elhagyja a türelme, és dolgavégezetlenül s csüggedten jelentheti Péter-
nek a mennyek országában: „Hiába éltem a földön, jól tudom." A Pokoltanya új
sátán jóban teljes fényében csillog Tammsaarénak egy olyan írói sajátsága, amely-
ről eddig még nem szóltunk, noha minden művében fellelhető: a kitűnő hu-
morérzék.

A vázlatos portré végére érve, úgy érzem, szükségtelen hangsúlyozni, hogy
Tammsaare mindenekelőtt regényírónak volt igazán nagy, de maradandót
alkotott a rövidebb lélegzetű prózai műfajokban, sőt a drámairodalomban is.
Élete, munkássága a példa rá, hogy egy aprócska nép nagytehetségű fia is te-
mérdek kinccsel gazdagíthatja az emberiség ama végtelenül gazdag szellemi
tárházát, amit világirodalomnak szoktunk nevezni.

A művei iránti növekvő érdeklődés láttán, melynek kétségtelenül lendületet
ad az író születésének közelgő centenáriuma is, talán nem alaptalanul bizako-
dunk abban, hogy Tammsaare végre hamarosan elfoglalja világirodalmi tuda-
tunkban az őt megillető helyet.

• Magyarul 1959-ben adta ki a Kossuth Könyvkiadó.
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