
A szélőrlő

(Észt elbeszélők)

Örömmel veszi kézbe az olvasó ezt az
ízlésesen elkészített könyvet, amely az
1969-ben megjelent Az észt irodalom
kistükre, s az ezt követő két antológia
(Előérzet, 1970; A bálvány, 1973) után
tovább gyarapítja ismereteinket nyelv-
rokonainkról, s újabb okot ad vonzal-
munk erősítésére. Ez a vonzalom Szol-
nok megyében úgy vélem még erősebb,
mint hazánk más vidékein, mégpedig
az alföldi megye és Esztónia, Szolnok
és Tallinn testvéri kapcsolata okán. Ezt
a fokozott, szeretetteljes figyelmet do-
kumentálja a megye folyóirata, a Jász-
kunság 1977 decemberében megjelent
észt különszáma, amelyben szerepelt
írásaival A szélőrlő szerzői közül Jaan
Kross, Jaan Kruusvall, Mati Unt és Ar-
vo Válton. Ez a másikra tekintő sze-
retetteljes figyelem a két nép, s a két
nép írói, költői, fordítói között nem
mai keletű, hiszen az észt irodalom leg-
jobbjai már lefordították a magyar iro-
dalom legjavát, s a magyarok is odafi-
gyelnek északi rokonaikra Hunfalvy
Pál alapozó, máig ható munkássága óta
(Az észt vagy viro irodalomról, 1857;
Utazás a Balti-tenger vidékein, 1871). A
Hunfalvyval kezdődő sor Bán Aladáron,
Vikár Bélán és Képes Gézán át egészen
Fehérvári ©yőzőig folytatható, aki a
most megjelent, észt elbeszélőket bemu-
tató antológia válogatója és egyik for-
dítója, s aki a négy elődökhöz méltó
buzgalommal és eltökéltséggel munkál-
kodik az észt irodalom magyarországi
megismertetéséért. Buzgalma ezúttal
sem volt hiábavaló.

A szélőrlő címet viselő válogatást ne-
héz letenni. A magyar olvasó szívesen
elkalandozik egy-egy kiváló észt író ve-
zetésével a lapos, vad, hűvös, máshol
köves, kavicsos, terméketlen tájon, s a
nem mindennapi erővei, írói tehetség-
gel megjelenitett tenger és a fölötte len-
gedező vagy éppen süvítő tengeri szél
szinte kicsap a könyv lapjairól. Kegyet-
lenül nehéz életet élő halászokról, ten-
gerészekről, hányódó gyermekekről,
szobafogságra ítélt öregekről vagy ép-
pen depressziós, rossz közérzetű városi
értelmiségeikről szólnak ezek a történe-

tek. Ez az antológia megérezteti velünk
a sokszínű, sokhangú észt kispróza ere-
jét, hiszen a realista elbeszéléstől a hu-
moros, népi észjárású vagy éppen filo-
zofikus, lírai avagy groteszk hangvéte-
lű írásig mindenből kapunk egy keve-
set. Lehet, hogy nem mindig a legjob-
bat, de ezek a kevésbé jó írások is ér-
dekesek valamiért. Az 1963-ban elhunyt
August Jakobson például egy 1941-ben
készült és eléggé sápatag írásával szere-
pel az antológiában. A szovjet—észt iro-
dalom egyik úttörőjének tartott szerző-
től bizonyára lehetett volna jobb no-
vellát is fordítani, de ez, A kis hős cí-
mű elbeszélés ha esztétikai izgalmat
nem is okoz, irodalomszociológiai szem-
pontból csöppet sem érdektelen, mivel
magán viseli a szovjet irodalom egy
korszakának jellegzetes vonásait. Sze-
rencsére az antológia egészére ugyanez
nem mondható el: a német, a francia,
az orosz és a skandináv próza eredmé-
nyeit ötvöző észt kispróza méltó módon
van képviselve A szélőrlőben. Az Edu-
árd Vilde (1865—1933) kritikai realiz-
musával induló, majd a nagy kísérlete-
ző, Friedebert Tuglas (1886—1971), s
méginkább az európai hírű Anton H.
Tammsaare (1878—1940) neorealist.fi
munkásságával folytatódó észt széppró-
za, különösen pedig a kispróza világiro-
dalmi rangra emelkedett. Mozgékony,
felfedező kedvű az észt kispróza, nincs
a közelmúltnak és a jelennek olyan
problematikája, jelensége, amelyet ne
próbálna művé kovácsolni, hogy ezzel
is erősítse népe öntudatát, teremtő ere-
jét. Ez az eleven feltáró szenvedély,
kísérletező kedv természetesen érezhe-
tő A szélőrlőből is. Azonban egy kissé
koros ez az antológia: szerzőinek több-
sége idős, s a legfiatalabbak is inkább
a középnemzedékhez tartoznak. A va-
lóban fiatal írókon kívül úgy vélem a
középnemzedék néhány kiváló alkotója
is hiányzik.

A szélőrlő legjobb fordítása — nem
véletlenül — Hab Zsuzsa Jaan Kross-
tolmácsolása, de mefí kell említenem
még Bereczki Gábor. Doboss Gyula és
Szépe Borbála nevét is. A fordítások
többsége azonban eavszerűen csak kor-
rekt, néhány munkában erősen csiko-
rog a nyelvezet. (Európa. I9SI).
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