
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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ségével, modern természetszemléletével, vál-
tozatos formai megoldásaival keltett figyel-
met. Eddig öt verseskötete látott napvilá-
got. Ujabb köteteinek versei gyakran el-
vontak, merész asszociációkra épülnek. Ma-
gyarul első ízben az Alföld 1976/11-es szá-
mában kaptunk ízelítőt költészetéből.

NIIT, Ellen. Szülővárosa Tallinn, egyetemi
tanulmányait Tartuban végezte. Első versei
17 éves korában, 1945-ben jelentek meg, az-
óta több kötete látott napvilágot. Korán
megismerkedett Petőfi költeményeivel is, s
a költő csaknem minden jelentős versét át-
ültette észt nyelvre, lefordította a János vi-
tézt, Az apostolt és a Bolond Istókot is. Vá-
logatott versei 1964-ben oroszul is megje-
lentek. Magyarra az utóbbi időkben igen
sokszor fordították, elsősorban Képes Géza
és Rab Zsuzsa. 1970-ben kisgyermekeknek
irt elbeszélés-sorozata is napvilágot látott
magyar nyelven.

RUNNEL, Hando. Főként a falu költőjeként
tartják számon, noha lirai munkássága sok-
kal egyetemesebb érvényű. 1938-ban szüle-
tett. Mezőgazdasági gépésznek tanult, egé-
szen 1966-ig a mezőgazdaságban dolgozott.
Lírája alapvető ihletője a falusi táj, a falu-
si emberek. Első kötete 1963-ban jelent meg.
azóta jó néhány követte. Magyarul az Észt
költők c. kötet mutatta be első ízben. Lírá-
ján mély nyomokat hagyott az észt nép-
költészet formakincse.

RUMMO, Paul-Eerik 1942-ben született, ap-
ja ugyancsak költő. Észt szakot végzett a
tartui egyetemen. 1957 óta publikál, szinte
gyerekfővel az irodalmi érdeklődés közép-
pontjába került. Első kötete 1962-ben jelent
meg. Katonai szolgálata letöltése óta iro-
dalmi munkásságából él. Intellektuális. fi-
lozófiára hajló alkatától olykor nem idegen
a pesszimizmus sem. Versei rendkívüli for-
mai változatosságot mutatnak, és gyakran
meghökkentő asszociációs készségről tanús-
kodnak. Lírájára erősen és termékenyítőén
hatott az igen gazdag észt népművészeti
formakincs. Nor. a elsősorban lírikusként
tartják számon, Hamupipőke-játék c. drá-
mája a hatvanas évek kiemelkedő drámai
műve az észt Irodalomban. Verseivel ala-
posabban az Észt költők c. antológiában is-
merkedhetünk meg.

VÁLTON, Arvo. A legismertebb s talán leg-
kedveltebb észt novellista számos ország-
ban. 1935-ben született, középiskolái elvég-
zése után a tallinni Műszaki Egyetemen
folytatta tanulmányait, ahol mérnöki dip-
lomát szerzett. Jó néhány esztendeig mér-
nökként dolgozott. Első kötetével 1963-ban
jelentkezett. Ebben az észt prózai hagyo-
mányok nagy tehetségű folytatójának ígér-
kezett. Hamarosan azonban sajátos „valto-
ni" noveEastílust alakított ki, ami a lirai-
ság, a groteszk és az irónia sajátos ötvöze-
te. Hazánkban 1970-ben mutatta be első íz-
ben az Elöérzet c. antológia, azóta világiro-
dalmi folyóirataink gyakran szereplő szer-
zői közé tartozik. Munkásságát A hurok és
más elbeszélések c. kötetből ismerhetjük
meg alaposabban, amelyben az író 1966 és
1975 között írott műveiből kapunk bő vá-
logatást.

VETEMAA, Enn 1936-ban született Tallinn-
ban. Vegyészmérnöki diplomát szerzett,
majd 1960-tól a tallinni Konzervatórium ze-
neszerzői szakán folytatta tanulmányait. Az
irodalomban lírai költőként jelentkezett az
ötvenes évek végén. Költői műveiben, ora-
tóriumaiban eredményesen kísérletezett ze-
nei és költői tehetsége egyesítésével. Pró-
zaíróként 1965-ben megjelent Az emlékmű c.
kisregényével váltott ki osztatlan elisme-
rést, melyet számos idegen nyelvre, közöt-
tük magyarra is lefordítottak (Alpesi bal-
lada, 1968). Vetemaa nálunk említett kis-
regényén kívül magyarul is olvasható A
megfáradt ember (Előérzet, 1970), valamint
a Tojások kínai módra (A bálvány, 1973)
c. kisregénye. Emellett verseivel is gyakran
találkozunk folyóirataink, antológiáink ha-
sábjain. Az utóbbi esztendőkben sikeresen
próbálkozott a drámairodalommal is. Va-
csora öt személyre c. színműve nemrég Je-
lent meg magyarul.

UNT, Mati 1944-ben született. Fiatal kora el-
lenére hazájában is, nálunk is, hosszú évek
óta ismert szerzőnek számít. Mindössze ti-
zenkilenc esztendős volt. amikor első kis-
regényével. Az isten veled sárga macska cí-
művel felhívta magára a figyelmet. A nagy-
fokú érdeklődést mindenekelőtt a felnőtt
világ álszentségének kamaszosan őszinte
feltárásával váltotta ki. A fiatalság szebb,
eszményibb világ iránti vágyát az előzőénél
Jóval magasabb művészi szinten fogalmazta
meg Adósság c. kisregényében, ami 1970-ben
magyarul is megjelent az ElSérzet c. an-
tológiában. Ugyancsak nemzedéke problé-
máinak ad hangot a magyarra 1973-ban for-
dított Az élet lehetőségéről az űrben c. kis-
regényében. Irásművészete az évek folya-
mán fokozatosan csiszolódott, minden sal-
langtól mentes lett. s ezzel egy Időben fi-
lozófikusabb s elvontabb is. Komoly sikere-
ket ért el drámaíróként is.

KEPÉK

A borító első oldalán Herald Eelma A
régi Tallinn, harmadik oldalán Evald
Okas Észt lányok; a 2. oldalon J. Ar-
rak Testvéri barátság; az 5—6. oldalon
Vive Tolli Illusztráció, Városom; a 13.
oldalon Henno Arrak Tönkrement kör-
hinta; a 17. oldalon Herald Eelma Kéz;
a 18. oldalon Urmas Ploomipou Kon-
zerv; a 19. oldalon Tönis Vint Este; a
38. oldalon Kaljo Pöllu Észt táj.
Ex librisek: J. Arrak, Evald Okas (41.
o.) Silvi Váljál, Mart Lepp (42. o.)
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