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hetünk. Rövid mondataiba bele akarja 
rejteni az események sietős lázát, de 
minden mondata magán viseli a gon-
dos újraolvasást és a megfésülést. Jó 
olvasmány, sőt — Fábián Béla egyik 
emberi jellemzésre használt jelzőjét 
idekölcsönözve — igen «rendes» könyv. 

K. D. 

Ujabb magyar irodalom észt nyelven. 
A háború után irodalmunk iránt feléb-
redt nemzetközi érdeklődés beszédes 
bizonyságát szolgáltatja Észtország. 
A mult század közepe óta, az észt szel-
lemi ébredés kezdetétől a világháborúig 
meglepően sok írónk és költőnk művei-
nek észt fordítása mutatható ki. A ré-
gebbi fordítások azonban mindjobban 
veszítenek nyelvi és esztétikai értékük-
ből. A XX. század elején megindult 
nemzeti és irodalmi megújhodás telje-
sen átfaragta az észt nyelvet. A nyelv-
újítással párhuzamosan élénk műfor-
dítói tevékenység fejlődött ki : az észt 
nyelv próbatétele volt ez, a régebbi 
kultúrnemzetek fogalmi differenciált-
ságának legaprólékosabb árnyalatbeli 
kifejezésére való alkalmassá tágítása. 

A magyar irodalommal kapcsolatban 
két probléma éleződött ki : felfrissíteni, 
érthetővé tenni a több évtizedes, el-
avult fordításokat (pl. Petőfit, Jókait) 
s folytatni az észt irodalom irányítói-
nak félévszázados tradicióját : kapcso-
latot keresni az újabb magyar iroda-
lommal, átültetve annak jelentős alko-
tásait. Midőn a háború után szövődni 
kezdtek az újabb észt-magyar kulturá-
lis kapcsolatok, megvolt a lehetősége, 
hogy tudatosan szervezett s irányított 
fordítói tevékenység induljon meg a 
multnak legtöbbször mégis csak eset-
leges és ötletszerű fordítgatásai után. 

Már jó néhány éve kibontakozott egy 
reprezentativ jellegű, klasszikus értékű, 
de egyúttal korszerű irodalmunkat is 
bemutató sorozat kiadásának terve. 
A terv a lehetőség fokozatán hamar át-
csúszott s egyre jobban közeledik a tel-
jes megvalósulás felé. A magyar művek 
újabb észtnyelvű fordításai maradan-
dóbb értékűek lesznek, mint a mult 
századbeliek. Egyrészt az észt nyelv 
pallérozottsága, másrészt a magyar 
nyelvet kifogástalanul ismerő fordítók 
sorompóba lépése miatt. A világháború 
előttről alig tudunk néhány magyar 
verset vagy elbeszélést, melyet erede-
tiből fordítottak volna. A legtöbb for-
dítás német, ritkábban orosz szöveg 
alapján történt. 

Jelenleg a két legtekintélyesebb észt 

kiadóvállalat foglalkozik tervszerűen 
összeállított programm alapján magyar 
művek fordításával. Az előkészítő tár-
gyalások évekre nyulnak vissza. Eljött 
az ideje, hogy a magyar irodalmi nyil-
vánosság előtt is beszámoljunk egyes 
már elért eredményekről s jelezzük a 
jövő fejlődés út já t . 

Az egyik kiadó a tartui (dorpáti) 
Loodus (Természet). Magánvállalat, 
ennélfogva erősen üzleti alapon dolgo-
zik, de gyorsan, kiadványait ügyesen 
hirdeti és terjeszti. Főleg a modern iro-
dalom fordítására törekszik. Termelő-
képessége szinte bámulatos, ezt azon-
ban az aránylag igen nagyszámú észt 
olvasóközönségnél elég simán tudja 
értékesíteni. Két sorozata örvend nagy 
népszerűségnek az észt könyvpiacon 
Egyik a Looduse Universaal Biblio-
teek, amely a mi Magyar Könyvtá-
runknak felel meg. A másik az újab-
ban megindított Looduse Kroonine Ro-
maan (Koronás Regények). Mindkét 
sorozat észt írók művein kívül főleg vi-
lágirodalmi hírnévre szert tet t idegen 
írók olcsó, népies kiadását tartalmazza. 
A L. U. B. és a L. K. R. célja magyar 
viszonylatban az észt olvasóközönséget 
a modern magyar irodalom jelesebb al-
kotásaival s ezeken át a modern ma-
gyar élet társadalmi probléma-kom-
plexumával megismertetni. Helyes ér-
zékkel fogta fel a kiadóvállalat : min-
den erőlködő propagandánál érthetőb-
ben mutatja meg egy nép természetét, 
mai életének sajátos vonásait annak 
legfrissebb irodalma. 

A L. U. B. sorozatban eddig Szabó 
Dezső néhány novellája jelent meg : 
Mesék a kacagó emberről (Muinaslood 
naervast inimesest). A Koronás Regé-
nyek c. sorozat eddig a következő 
újabb magyar regényeket vetette 
piacra : Móricz Zsigmondtól Sárarany 
(Mudakuld), Gárdonyi Gézától A lát-
hatatlan ember (Nägematu inimene), 
Zilahy Lajostól Halálos tavasz (Surmav 
kevad). Érdekes megjegyezni, hogy a 
Loodus igazgatója a Koronás Regé-
nyek sorozatát tudatosan indította 
meg magyar regénnyel. A finn testvér-
nemzet s a nyugati népek irodalmának 
szentelt intenziv érdeklődés után ter-
mészetes reakcióként, másrészt egy fon-
tosnak érzett hiány elodázhatatlan ki-
elégítéseként lépett fel a magyar iroda-
lom iránti érdeklődés. A választás 
azért esett Móricz Zsigmondnak német 
fordításból már ismert paraszttárgyú 
regényére, mert Kelet- és Középeurópá-
ban a parasztregények korát éljük. Ma-
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gyarországtól Lengyelországon át föl a 
Baltikumig, így Észtországban is, a pa-
rasztkérdés átkerült a politikai élet po-
rondjáról az irodalmi érdeklődés hom-
lokterére. Az észteknél az elmult évek-
ben hatalmas koncepciójú parasztregé-
nyek keletkeztek (A. H. Tammsaare : 
Tôde ja ôigus — Valóság és igazság a leg-
kimagaslóbb). Rólunk tudják, hogy ag-
rárnép vagyunk, ennélfogva érdekli őket, 
hogyan kezelik íróink a parasztkérdést. 

Magyar művek fordításával foglal-
kozik az akadémikusabb színezetű Eesti 
Kirianduse Selts (Észt Irodalmi Társa-
ság). Ez a legrégibb észt irodalmi társa-
ság, fél évszázados mult van mögötte s 
föltétlen reprezentativ jellegű intéz-
ménye az észt irodalmi életnek. Tagjai 
nemcsak írók és költők, de a nép zömé-
ből is kikerülnek. A tagsági díjak bizto-
sítják az egyesület könyvkiadói vállal-
kozásainak anyagi alapját. A politikai 
önállóság óta természetesen állami tá-
mogatásban is részesül. 

Természeténél fogva az egyesület 
ügymenete nehézkesebb. Jellemző, 
hogy a Loodus még meg sem volt, mi-
dőn az Észt Irodalmi Egyesület már 
tárgyalásokba bocsátkozott magyar 
művek fordítása tekintetében. A kiadá-
sok megindítása terén azonban a für-
gébb Loodus mégis megelőzte. Évek-
kel ezelőtt kitűzött programmjától 
azonban — úgylátszik — nem akar el-
térni s most véglegesen és határozottan 
programmjába vette egy reprezentatív 
magyar sorozat kiadását. A legutóbb 
beküldött értesítés szerint a következő 
magyar művek fordítására kerül sor : 
Petőfi Sándor : Válogatott költemények, 
Herczeg Ferenc : Pogányok, Gárdonyi 
Géza : Válogatott elbeszélések, Babits Mi-
hály : Gólyakalifa, Jókai Mór : Egy ma-
gyar nábob és Kárpáthy Zoltán, Mikszáth 
Kálmán : Szent Péter esernyője és A jó 
palócok, Szabó Dezső : Az elsodort falu, 
Ady Endre: Válogatott költemények, Ma-
dách Imre : Az ember tragédiája, Rákosi 
Viktor : Az elnémult harangok, Tormay 
Cécile : A régi ház vagy Emberek a kövek 
között, Arany János: Válogatott balladák. 

A Loodusnak már megjelent mgyaar 
regényeit Ants Murakin gimnáziumi 
rajztanár pontos, megértő és művészi 
fordításában élvezheti az észt olvasó-
közönség. Murakin éveken át élt hadi-
fogolyként közöttünk. Vikár Béla fe-
dezte fel az esztergomi fogolytáborban. 
Illetékes köröknél való közbenjárására 
Murakin kiszabadult a táborból s 
Pestre kerülve éveken át kísérte élénk 
figyelemmel a magyar irodalmi életet. 

Mint jeles észt stílművész és ízig-vérig 
művésziélek a legnagyobb biztosítékot 
nyujt ja arra nézve, hogy fordításai a 
legkényesebb igényeket is kielégítik. Az 
utóbbi évtizedben nemzetközi kere-
settségnek örvendő magyar drámákból 
és operettekből jó tucatnyit fordított az 
észt színpadok számára. Ambiciói azon-
ban a komolyabb értékű művek fordítá-
sára is sarkalják, különösen utóbbi idő-
ben. 

Raj ta kívül Julius Mark, a dorpáti 
egyetemen az urali nyelvtudomány 
professzora, nyelvünknek tüzetes isme-
rője s az észt egyetemen magyarul tanult 
néhány tehetségesnek igérkező fiatal 
észt költő és író alkotják azt a fordítói 
gárdát, amely önzetlen odaadással, a 
magyarság iránt táplált nagy szeretettel 
és irodalmunk iránt tanusított élénk 
érdeklődéssel vállalkozik Észtország-
ban a fent vázolt irodalmi célkitűzés 
megvalósítására. Virányi Elemér. 

Török Péter : Délibáb a Verhovinán. 
Regény. 212 1. Szerző kiadása. Kis-
várda, 1929. — Török Péter regénye a 
magyar tragédia egyik jelenetét örökíti 
meg, melyben a rutén nép, a gens fide-
lissima világháborús sorsfordulását raj-
zolja, belekapcsolva ebbe a ratonyai 
apostolnak, Szeghy magyar papnak re-
ménytelen küzdelmét a régi magyar 
szolgabíró-világ rövidlátásával, a pán-
szlávizmus magyar kenyéren élő ké-
meivel, a ruténség tudatlanságával és 
sok olyan hatalommal, amelyek közül 
akármelyik is elsöpri a legkeményeb-
ben hadakozó ellenfelet is. A főhőst, 
Szeghyt készen kapjuk, a háború ese-
ményei és a rutén falu epizód-történései 
összezavarodnak Szeghy egyéni életé-
nek eseményeivel, a tulajdonképeni 
mese és háttere nem bontakozik ki elég 
világosan. Gyakran kapunk iskolás ta-
nításokat (pl. a kazárokról), melyeket 
szívesebben vennénk magából a törté-
nésből, hiszen nem gyerekek számára 
készült a regény. 

Mindezek ellenére is szívesen olvas-
tuk el a kötetet. A szerző dicséretes, 
komoly szándékkal, sok meleg érzéssel 
dolgozott ; vannak gondolatai, mélyebb 
életszemléletre valló megjegyzései s a 
természet kinálkozó jelenségeit egyszer-
másszor hatásosan használja föl nem-
csak dekorativ célokra, hanem mint az 
emberi életbe nyuló titkos folyamato-
kat is. Hazafias célzata és erkölcsi fel-
fogása kívánatossá teszik, hogy könyve 
minél több ifjú kezén forduljon meg. 

Gál János. 
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