
TÉKA
Egy kis visszatekintés

A rokon nyelvű népek költészete —
ahogy Képes Géza írta régebben — ná-
lunk mindig olyan földbe taposott tál-
toscsikó, mint amilyet a vogul őskölté-
szet egyik ifjú hőse ás ki az istálló
omladéka alól. Az a lótetem — a nép-
költészetbeli — az élet vizétől táltoscsi-
kóvá változik, egyik orrlikából füst csap
ki, a másikból meg szikrák szállnak,
és ég meg föld között repíti gazdáját
A finnugor népek költészetét ilyen om-
ladékok alól kellett életre menteni; az
évezredes hagyományokból sarjadó új
irodalmak aztán hamarosan világhír-
be léptek. Elsőként a finn és az észt.

A magyar olvasó minden finnugor
nép irodalmában talál rokon hangokat
— a cseremisz dalok édestestvérei a ma-
gyar népdaloknak, a jegestáji lapp ének
néhány sora szinte Balassi Bálint tava-
szi kedvével beszél a naphoz, Kazany
városa is olyanformán épül a mordvin
népköltészetbe, mint Déva vára a ma-
gyar balladában —, az észt irodalommal
ismerkedve azonban többször az észt és
a magyar történelem és irodalom ha-
sonló küzdelmeire is gondol. S akit a jó
szerencséje, ha rövid időre is, elvezetett
Észtországba, az még a tájak rokonsá-
gán is eltűnődhetett. A rozsvetés a kék
búzavirágokkal, az összeboruló kukori-
cák s a szétszórt tanyák Tímár Mátét is
a magyar Alföldre emlékeztették, Tal-
linn meg Budapestre. Olyan városra,
kicsiben, amelynek „van Budája, Pestje,
a Duna helyett tengere, évezredes törté-
nelme, lakosa is majd két Szegednyi."
S magyar szó is hangzik benne: a rádió
közvetít magyar nyelvórákat és muzsi-
kát bőséggel, a színházakban az Ember
tragédiája éppúgy repertoárdarab, mint
Shakespeare Othellója. Petőfi, Ady, Jó-
zsef Attila, Móricz. Szabó Pál és Sánta
Ferenc művei sorakoznak a könyvesbol-
tok kiarakatában: valamennyit eredeti-
ből fordították. Volt, amelyet már fo-
lyóiratból, hogy az észt olvasók is kése-
delem nélkül megismerjék. Jelentős író-
ink közül is többen fordítottak magyar-
ból, így Ellen Niit, Jaan Kross, Tiiu
Kokla és Laidi Veskis. Szinte az egész
magyar irodalmat bemutatták már, a
„nagyobb fivérnek" járó tisztelettel.

Az észt kultúra tanulmányozásának
nálunk is régi hagyományai vannak Az
észt vagy viro irodalomról már 1857-ben
megjelent az első összefoglaló tanul-
mány. Hunfalvy Pál tollából, s ugyan-
csak Hunfalvy írta meg, 1871-ben, az
észt történelem, irodalom és művelődés-
történet első, máig páratlan magyar
nyelvű kézikönyvét (Utazás a Balt-ten-
ger vidékein). Művét számon tartja az
észt irodalomtörténetírás, s megjelent
németül is. így Hunfalvy elősegítette,
hogy az európai közvélemény megismer-
je és befogadja a nemzeti öntudatra éb-
redt észt nép irodalmát. Bán Aladár az
ő munkáját folytatta: hat évtizeden ke-
resztül ismertette, közvetítette az észt
irodalmat. Vikár Bélától Képes Gézáig
kiváló műfordítók tolmácsolták az észt
népköltészetet, s a régebbi és újabb észt
irodalmat; Képes Géza egymaga mint-
egy kétszáz észt verset ültetett magyar-
ra. 1929 óta több mint 30 önálló kötet
jelent meg magyarul, s a folyóiratokban,
antológiákban is több kötetre menő.
Megjelent többek között, mintegy tör-
lesztésként Az észt irodalom kistükre
(1969), s az Észt költők (1975) gyűjtemé-
nye is magyarul. Ma már képünk lehet
rokon népünk teljes irodalmáról, az első
emlékektől kezdve, az észt nemzeti iro-
dalom megszületésén keresztül Szovjet-
Észtország irodalmáig.

Az észt irodalmat sok századon ke-
resztül elsősorban a népköltészet jelen-
tette. Bár észt szórványemlékekkel már
a 13. századból találkozunk. Lett Henrik
Krónikájában, de a körülmények oly
mostohák voltak, hogy az irodalom még
századokon keresztül csak a népkölté-
szetben bontakozhatott. Az észt törté-
nelem nagyon nehéz volt. Finnugor őse-
ik mintegy 4000 éve érkeztek a Balti-
tenger délkeleti partvidékére, de béké-
ben, nyugalomban, az észtek csak ritkán
élhettek, különösen a Nagy Októberi
Forradalmat megelőző hét évszázadban.
Szinte m'ndig hódító hatalmak útjába
estek. A magyar történelem 150 éves tö-
rök uralomról és 400 éves Habsburg-
elnyomásról beszél, az észteken 7 évszá-
zadon keresztül — 1227-től 1918-ig —
németek, dánok, svédek, oroszok ural-
kodtak, felváltva, de megszakítás nélkül.
egymással is hadakozva, de valameny-
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nyien főként az észteket pusztítva. Né-
hány dátumot hadd jegyezzünk ide:
1227—1238 között a német lovagrend
trónol az észt földön; 1238—1346: dánok
szálljak meg az észteket; 1346—1561: a
Német-Lironi-Teuton Rend; 1561—1710:
a svéd megszállás évei. Ezt követi a cári
uralom, 1710 és 1917 között; majd a né-
met katonai megszállás 1918-ban ..

Ezek az évszámok olyasmit jelente-
nek az észt történelemben, mint nálunk
Mohi, Mohács, Nagymajtény és Világos.
Csak még súlyosabb és tartósabb követ-
kezményekkel. Az országot végigpusztí-
tották, a férfiakat leölték, a nőket, gyer-
mekeket elhurcolták. Többször ember-
öltőknek kellett eltelni, hogy az észt nép
lélekszáma a hódítás előtti lélekszámot
elérje. 1200 körül mintegy 200 000-en le-
hettek, de számuk még a 20. század ele-
jén is csak közelítette a milliót. Olyan
nagy volt a nemzeti és szociális elnyo-
más századokon át, hogy nemzeti értel-
miségük csak a 19. század második fe-
lében alakulhatott ki. S nyelvújításra
volt szükségük — a 20. század elején.

A nehéz, nagyon nehéz századokban
a szabadságáért újra meg újra fegyvert
emelő népnek a népköltészet volt a meg-
tartó ereje, amelyben bánatát, s vágyait
is kifejezhette. A monda szerint Kale-
vipoeg, az észtek királya, legyőzte ma-
gát az ördögöt is; őriznie kellett az ör-
dögöt is; őriznie kellett az ördög bar-
langját, hogy őrhelyét el ne hagyhassa,
az égi hatalmak egy sziklarepedésbe
szorították be a karját. Ha majd meg-
rendül a föld, eljön a világégés, kisza-
badítja a karját, s megváltja népét a
rabságból.

Ez volt a remény. Ez a világégés be
is következett az első világháborúban,
de a szabadító erők már előbb kezdtek
gyülekezni a folklór segítségével. A Ka-
Zertpoecmak, az eposszá fűzött észt nép-
költészeti kincsnek óriási volt a jelen-
tősége a nemzeti érzés serkentésében s
az irodalom fejlődésében. A megjelené-
sével (1861) kezdődő mintegy három év-
tizedes korszakot a „nemzeti ébredés ko-
rának" nevezi az irodalomtörténet. Cso-
dánál szebb, ami következett: az észt
nép kiszabadította magát a rabságból,
otthont épített magának.

Természetesen már nem szörnyekkel,
nem sárkányóriásokkal küzdve, hanem,
mint Kristian Raud Kalevipoeg-illuszt-
rációiban Kalevi: várat, házat épített,
követ, gerendát hordva a falakhoz.

Igen nagy mértékben a irodalom se-
gítségével. A letaposott nép a dalban
őrizte meg magát, és támadt új erőre,

s az irodalom segítette nemzetté emel-
kedni. Juhan Smuul jól mondta: „A nép-
mentés feladatát a múlt század köze-
péig, a Kalevipoeg megjelenéséig a száj-
hagyomány, a népdal, az íratlan iroda-
lom végezte el. A 60-as évektől kezdve
viszont a népi eposz megalkotóitól,
Faehalmanntól, Kreutzwaldtól, az áldott
emlékű gyűjtőkön, Jákob Hurton, Eise-
nen Kallason, Jansenen, az irodalmi élet
megindulását jelentő „Perno Postimess"
szerkesztőjén, a nemzeti romantikus
Lydia Koidulán, a regényfejedelmeken,
Eduárd Vildén, Anton Tammsaaré, Tug-
lason, Gustav Suitsn, Hinten, Semperen,
ha akarjátok, Juhan Smuulon át a szo-
cialista realizmus irodalmáig, a máig,
majdnem törésmentes vonalat húzha-
tunk." Az észt irodalom ebben a vonat-
kozásban is rokon a magyarral: legna-
gyobbjai mindig nemzeti, népi felelőség-
gel szóltak. Az észt irodalom is, akár-
csak a magyar, — ha szabad Németh
László képét kölcsönözni —, lámpás volt
a nemzet kezében, amelynek fényénél
útját kereste.

Az észt irodalom és művelődéstör-
ténet egyik legszebb szakaszát az Ifjú
Észtország mozgalmához kapcsolja az
irodalom története. Olyan nagy tehet-
ségek jelentkeztek az Ifjú Észtország
nemzedékében, olyan életet átrendező
szándékkal, mint a század eleji Ma-
gyarországon, a Nyugat nemzedéké-
ben. A 20. század elejére Észtország
már a polgárosodás elég magas szint-
jére jutott; kialakult egy népből fel-
emelkedő értelmiségi réteg, amely a
szociális és nemzeti kérdésekre egy-
aránt érzékenyen reagált. Indulni érez-
ték lábuk alatt a földet. Vélték: valami
készül a világban, s itt az idő, dűlőre
vinni az észtek társadalmi és nemzeti
igazát.

Ez az érzület, ez a felismerés viszi
az Ifjú Észtország mozgalmába a fia-
talokat. Az 1905-ös forradalom évében
kezdte meg működiését az Ifjú Észtor-
szág csoport; lelke, serkentője, prog-
ramadója az akikor 22 esztendős Gus-
tav Suits volt. „Legyünk észtek. De
váljunk európaivá is" — hirdette. Va-
gyis a nemzeti és az európai törekvé-
sek szintézisét akarta; az észt megma-
radás és az európaivá válás kettős cél-
ját. Független Észtországot követelt
a mozgalom; nemzeti és társadalmi
felszabadulást; rokonszenvvel fordul-
tak az európai eszmék felé is.

Gustav Suits verseskönyve, az Élet
tüze (1905) volt a mozgalom leghatá-
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sósabb programja: azokat is magá-
val ragadta, akiket a politikai pártok
talán mozdítani se tudtak volna. Ver-
seiben szinte a magyar Adyra emlé-
keztető erővel sugallta: a 24. órához
közeledek az észt történelem, meg-
halhat vagy újjászülethet az észt nép.
Itt a nagy pillanat, hogy az Ige meg-
szülessék. Élesztem kell a tüzet, ál-
modni a holnapot; megváltani, szőlő-
heggyé tenni „Szélországot".

Az Ifjú Észtországnak Suits volt a
legnagyobb költője; vele kezdődik a
20. századi modernség az észt iroda-
lomban. De a mozgalom sodrában
nemcsak az irodalom újult meg; a
képzőművészetben is egy új nemzedék
jelentkezett. Az európai irányzatokhoz
felzárkózó észt művészet álmával.

Bizalommal tekintett ez a nemze-
dék a politikai társadalmi változások elé.
S az észt nép valóban az öntudatoso-
dás útján járt, s ezt a folyamatot nem
tudita feltartóztatni a forradalom el-
fojtása után újra előkerülő kancsuka
sem. Az írók még emigrációba kény-
szerültén is táplálták tovább a tüzet.
Az „öreg" Vilde Koppenhágában ír-
ta műveit, az „ifjú" Tuglas Finnor-
szágban. Tuglasról, az Ifjú Észtország
esszéistájáról és novellistájáról je-
gyezték fel: forradalmi magatartása
miatt száműzték hazájából, de a tal-
linni Estonia színház megnyitására
élete kockáztatása árán is hazaszö-
kött, s később is, az idegen uralom
bukásáig, minden észt ünnepre haza-
látogatott.

S mihelyt jött az új forradalmi hul-
lám a Nagy Októberi Forradalom
évében, 1917-ben. egy újabb nemze-
dék is jelentkezett. A Kalevipoeg cso-
dás madaráról Siurunak nevezték csa-
patukat. Az észt irodalom „legszíne-
sebb kitöréseként" jellemzik ezt a
jelentkezést; lírában Marié Under és
Henrik Visnapuu tehetsége lobogott a
legfényesebben. Az idő ugyan szinte
változatlanul kemény volt, a háború
és a forradalmak sepertek végig az
észt földön, de végül is eljött a ré-
gen várt idő: észt zászló került a tal-
linni vár fokára. Mintha a nemzeti
eposzukban jósolt idő telt volna be: a
nagy világrengésben Kalevipoeg, az
észtek mondabeli királya kiszabadítja
karját a sziklarepedésből, és csoda-
kardjával megváltja népét a rabság-
ból. Az első világháború, a forradal-
mak lezajlása után megszületett a
polgári észt állam.

A nagy történelmi forduló az észt
irodalomban is új szakaszt nyitott: a

neorealizmus gazdag korszakát. A sza-
badabb lélegzethez jutott nép az iro-
dalomban is felvonultatja a maga
legjobb erőit; a jobb lehetőségek kö-
zé jutó nagy tehetségek az észt irodal-
mat európai szintre emelik. Ebben az
időben bontakozik ki a prózaíró
Tammsaare s a novellista és mű-
kritikus Tuglas munkássága; a lírában
August Gailit a neoromantikus hagyo-
mányt viszi tovább, Sütiste a realiz-
mus jegyében alkot, s a konstrukti-
vista kísérleteikből a realizmus felé
halad Barbarus is. Az írók nagyobb
része támogatta a polgári köztársa-
ságot, a „néma korszakban" — Pats
fasisztabarát diktatúrája idején —
azonban a vezető írók közül már
többen — Suits, Tammsaare, Tuglas,
Sütiste, Jacobson, Barbarus — ellen-
zéki magatartást tanúsítottak, mint
Jaan Kross írja. A következetesen
baloldali írók életműve majd, csak ké-
sőbb teljesedik ki; Barbarus és Jacob-
son Szovjet-Észtországban politikai
vezető szerepet is vállal.

Kurta ismertetésében még csak utal-
ni sem lehet minden történelmi for-
dulóra, amely a 20. századi észt lírát
alakította, s azokra a szemléleti és
formai változásokra is csak hézagosán
amelyeken ez a költészet keresztül-
ment. Változhatott azonban bármeny-
nyit is formában; lelkülete, ethosza
ugyanaz maradt. Az észt líra közös-
ségi töltésű; az egyes versekben a
nagyobb közösség szívverése lüktet,
a vágy „a mások szebb élete napjá-
ról, az észtek napjáról". A lélek min-
dig rés-állás feszültségű; mintha a
fehér papírhoz és a költői hivatott-
sághoz a fekete fájdalmat is adta
volna a sors. Százados, sőt évezredes
dulások és éhezések emléke szigorítja
a tekintetet, „itt még a kövek is si-
koltanak a junkerek lábanyomától"
— mint Visnapuu egyik versében ír-
ja. A gondtalan röpködés lehetősége
ritkán adatott az észt költőnek. Még
a szenvedélyes, forró színpompáju
Marié Under sem menekülhetett az
észt költők sorsától; a felismert, a
szorongató társadalmi gondok — ahogy
Képes Géza megfigyelte — hamar el-
fojtották első versei ujjongó színeit; a
szerelmes nő édes önkívületét lírájá-
ban ,a testvérei sorsáért remegő nő-
vér fájdalma" váltotta fel.

Az észt líra erősen patrióta töltésű;
a 20. századi észt költők „rendületle-
nül" az , itt élned, halnod kell" érzü-
letével beszélnek az észt földről. Nem
romantikus hagyomány ez náluk, nem
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az észt nemzeti ébrediés visszhangja;
mindenekelőtt élő meggyőződés. Bár-
hol is élnek, szívükben őrzik, mint
„mesék madarát", az észt föld ké-
pét, s ha kiejtik nevét — Eesti —,
zengeni kezd a világ. Ezért is lehet
olyan gazdag a természeti lírájuk,
még a 20. században is. Legmoder-
nebb költőik is gyakorta festik az
észt tájat észt ecsettel.

A romantika csábításait elkerülve.
Nem szépítik meg a valóságot, nem
álmodnak a sovány talaj fölé délibá-
bot. Számot vetnek a tényekkel. Éz a
föld sokhelyt gyenge, mészkő-kavics,
tőzeg-mocsár, die vallják: „lehet a si-
vatag is otthon, (lehet bölcső) sívó
homok is".

A Petőfit fordító Ellen Niit gondo-
latát idézik ezek a képek, s én Veres
Péter mezítlábas énekével érzem ro-
konnak: „Én nem mehetek innen so-
ha sehova."

Nem ez az egyetlen hang a 20. szá-
zadi észt lírában, amely a magyar ol-
vasónak ismerősnek tűnik. Gustav Suits.
az Ifjú Észtország harcra hívó költője
olyanféle indulatokkal küzdött az észt
újjászületésért, mint Ady a magyar
ugar feltöréséért. Vagy-vagyokban lá-
tásuk, messiás-keserűségük is rokonnak
tetszik. Visnapuut is Adyval rokonít-
ják — ahogy a kötet jegyzeteiben ol-
vashatjuk — önmagával és az isten-
nel való harcai. Rokon a két iroda-
lomnak az embereszménye, a nagybe-
tűs Emberben való bizodalma és mé-
gis-morálja.

A lélek mindent számba vesz: az
élet sok sebet ejt, széttépi, letapossa
a terveket, lehet, hogy sose kapja meg
az ember, amit a sorstól vár, mégis
szeretnie kell az életet, kíváncsiságot
érezni minden iránt, a holnap iránt,
„az ember iránt, akiben benne rejtő-
zik az Ember". Még azok az észt köl-
tők is akik érezték, hogy fiatalon veri
őket a földre a vad jégeső, — keserű
daccal szóltak mindvégig, az erőszak,
a kiszolgáltatottság ellen. Jellemző
szimbóluma ennek a „mégis"-érzü-
letnek a parti fenyő és a parti fecske.
A parti fenyő (Aira Kaal: Parti fe-
nyők), amely küzd a széllel, a ten-
gerárral, göcsörtös ,görbe, mint a csi-
galépcső", s mégis a szabad életről
beszél, s a megmaradásról, zöldellö
reménnyel, akár az erdélyi Tompa
László Magányos fenyője. A parti
fecske pedig (Kereti Merilaas: Parti
fecske) mindig újrakezdi dolgát,
mindig, örökké, fűszálat fűszálra,
gallyat gallyra rakva, százszor, ezer-

szer is, széllel, viharral küzdve rakja,
tapasztja, felépíti és megtartja fész-
két.

Évezredes történelmi tapasztalatok
alakították, érlelték ezt a hangot. A
küzdő ember eszményét vallják a
szovjet-észt írók is. Szótól szóig, mon-
dattól mondatig viszik a lobogót, hit-
tel, vággyal — Ain Kaalep képét idéz-
zük —, „hogy a föld alól a föld színé-
re (mindenki épségben felérjen".

A modern észt líra nemzeti hagyo-
mányai mellett szinte minden világ-
irodalmi áramlatra figyelt. A próza is.
Innen is magyarázható, hogy bár ké-
sőn indult, nagyon gyorsan bontako-
zott. A 19. századnak még alig volt
észt regénye, a 20. század európai
prózájának már az észt irodalom is
jelentős műveket adott. Olykor mint-
ha még a gazdagabb epikai hagyomá-
nyú irodalmaknál is könnyebben ta-
lált volna új utakat. Talán azért is,
mert nem volt jelentős prózai hagyo-
mánya. Még az orosz irodalmat is kö-
tözte olykor a 19. századi nagy örök-
ség: a széles sodrású, sötétebb tónusú,
filozofáló, erköcsi emelkedettségű epi-
ka. Nagy próza volt ez, folytatható is,
de a más utakat kereséssel szemben
azt sugallta, legalábbis egy ideig, hogy
csakis ezt kell és lehet továbbvin-
ni.

Az induló észt prózaírók kötetle-
nebbül mozogtak, sok irányba tájé-
kozódtak. Az orosz mellett német,
francia s főként a skandináv próza
újabb hozományait is gyorsan asszi-
milálták; pár évtized alatt behozták
a százados késést. A modern észt pró-
za megteremtői között Eduárd Vildét
(1865—1933) szokták először említeni;
vele indult, erősen szociális tenden-
ciával, az észt kritikai realizmus. Tör-
ténelmi regénytrilógiát írt a század
elején az 1858-as észt parasztfelkelés-
ről, az urbanizációról, a németesedés
kérdéséről, illetve a kivándorlásról.

Az észt próza további stiláris fej-
lődésében azonban Friedebert Tuglas-
nak (1886—1971) talán még nagyobb
lett a szerepe. Nagy kísérletező volt.
a kezdeti naturalista írásoktól a szim-
bolista prózaversekre emlékeztető lí-
rai miniatűrökig jutott; elbeszélései-
ben minden korabeli művészi áram-
lat eszközeit hasznosította, öt tekin-
tik az észt prózai stílus megalapítójá-
nak.

A 20-as évek elejével induló neorea-
lista korszak legnagyobb, Európában
is ismertté váló észt prózaírójává
azonban Anton H. Tammsaare (1878—
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1940) nőtt. A naturalizmus határán
mozgó falusi novellákkal kezdte, majd
értelmiségi tárgyú, impresszionista,
lélekelemző kisregénnyel folytatta, s
neoromantikus elemekkel színezett
ötkötetes regényben (Igazsáa és jog)
mutatta be az észt társadalom fejlődé-
sét az 1870-es évektől 1925-ig.

Az észt próza a második világhá-
ború után is szenvedélyes igazságke-
reső maradi, s művészi kifejezés újabb
útjait is változatlan elszántsággal ke-
resi. A külföldi kritikák is észrevet-
ték: az észt próza tele van kísérle-
tező kedvvel és vállalkozó szellem-
mel. A hagyományosabb nagyregény
helyébe egyre inkább a kisregény és
a novella lépett; a társadalomábrá-
zolás mellé az emberi pszichének a
korábbinál is mélyebb, alaposabb fel-
mutatása. Szinte mindenre figyel az
új próza, ami a mában élő embert
körülveszi és foglalkoztatja, a falu
szocialista átalakulásától kezdve a
legifjabb nemzedék erkölcsi-emberi
problémáig; a nemzeti történelem le-
zártnak vélt szakaszaira, az öregség
gondjaira, s a szép formákba öltözte-
tett embertelenség változataira. Álta-
lános érvényűségre törekszik. Üj
hangnemet alakított ki; ironikusba,
szatirikusba játszó, racionális hangne-
met.

Az új keresése közben a saját ha-
gyományaira is természetesen épít ez
a próza. Mats Traat például az egész
20. századi észt történelmet áttekinti
egyik kisregényében (Tánc a gőzka-
zán körül), folytatva s modernné han-
golva a klasszikus észt parasztregé-
nyek hagyományait.

Bármiről is szóljanak az elbeszélé-
sek és kisregények, — tanú rá A bál-
vány (1973) c. gyűjtemény — szere-
lemről, rákról, repülő csészealjról,
háborúról, kivesző kis népről: igaz-
ságra törő szenvedéllyel kutatják az
emberi értékeket, s fogalmazzák az
ember emberként való megmaradásá-
nak gondját. Az Ifjú Észtország vezé-
rének egykori jelszavát — „legyünk
észtek, d,e váljunk európaivá" — az
embert középpontba állító mai észt
irodalmi szemlélet ilyenformán fogal-
mazza át, Bereczki Gáborné szerint:
„Mi, akik észtek vagyunk, váljunk
jobb és értékesebb emberekké."

S amennyire a magyarra nemrégi-
ben lefordított drámakötetből, A „Va-
csora öt személyre címűből is kitet-
szik: az emberség, a humánum kér-
dései meghatározó hangsúlyúak az
észt drámairodalomban is. Az észt

színpadnak éppoly része van a nem-
zeti öntudat ébresztésében és az igaz
emberi magatartás ápolásában, mint
az irodalomnak vagy a kórusművé-
szetnek; Tartu, Párhu és Tallinn nagy
színházait a század elején közada-
kozásból építették.

Az irodalom minden műneme se-
gített abban, hogy az észt nép magára
találjon, s a népek nagycsaládjában
művelt, teremtő népként éljen.

CZINE MIHÁLY

SZÁMUNK ÉSZT SZERZŐI

KAPLINSKI, Jaan 1941-ben született Tartu-
ban. Középiskolái elvégzése után szülővá-
rosa egyetemén írancia szakot végzett, majd
egy ideig behatóan és eredményesen fog-
lalkozott a modern nyelvtudományi Irány-
zatokkal is. Verseket 1960 óta publikál, el-
ső kötete 1965-ben jelent meg. Költői mun-
kásságán kívül számottevő műfordítói te-
vékenységgel is büszkélkedhet. 1972 óta
szabad foglalkozású író.

KROSS, Jaan. A leggyakrabban fordított,
legismertebb észt szerzők egyike hazánk-
ban is. 1920-ban született Tallinnban. Kö-
zépiskoláit szülővárosában, az egyetem jo-
gi karát Tartuban végezte el. Különféle jo-
gászi munkakörben dolgozott, majd egy
ideig törvénysértések áldozataként bányász
volt. 1954 óta szabad foglalkozású író, Tal-
linnban él. Első verseit még a polgári köz-
társaság idején publikálta. Az ötvenes évek
végén már a legjobb észt lírikusok között
tartották számon. Intellektuális látásmódú,
rendkívül nagy műveltségű költő. Próza-
irodalommal a hatvanas évek végén kez-
dett foglalkozni, s nemes veretű történelmi
prózájával nemzetközi hírnevet szerzett. A
négy monológ Szent György ürügyén c. kis-
regényét például magyarul két ízben Is ki-
adták, legutóbb 1977-ben önálló könyvként
a Magyar Helikon gondozásában. Menny-kő
c. kisregényének fordítását a Szovjet Iro-
dalom 1976-os évfolyamában olvashatjuk.
Műfordítói munkásságának kiemelkedő ál-
lomása Az ember tragédiája észt tolmácso-
lása.

KRUUSVAIA, Jaan 1940-ben született az
észak-észtországi Eruban. Középiskolai ta-
nulmányait szűkebb hazájában, a főisko-
lait a moszkvai Gorkij Irodalmi Intézetben
végezte. Ennek befejeztével a talllnni film-
stúdió munkatársa lett. Első kötete, az Ar-
mastuse esimene pool 1973-ban látott nap-
világot, ebből való itt közölt írása is. Kruus-
vall elbeszéléseivel első ízben az Alföld
1976/ll-es számában találkozhattak a magyar
olvasók.

LUIK Vlivi 1946-ban született. Az általános
iskola elvégzése után Tallinnban vállalt
munkát, s levelező tagozaton folytatta ta-
nulmányait. Jelenleg szabad foglalkozású
író Tallinnban él. Szinte gyerekfővel. 1962-
ben kezdett publikálni. Lírája főként üde-
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