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–––––––––––––––––––––   KITEKINTÉS   –––––––––––––––––––––––

AZ ÉSZT NYELVRÕL, IRODALOMRÓL, 
KAPCSOLATOKRÓL

– KÁRPÁTALJAI MAGYAR NÉZÕPONTBÓL

Az ungvári egyetem magyar szakán (a 70-es évek elején) két sze-
meszter erejéig lehetõségünk volt megismerkedni az észt nyelvvel. Ez 
az idõ nyilván nem lehetett elegendõ ahhoz, hogy elsajátíthassuk e kis 
nép nyelvét, de nem is ez volt a cél; ott és akkor a tanszéken – az össze-
hasonlító nyelvtudomány keretein belül – ennek csupán orientalisztikai 
jelleget tulajdonítottak. Fodó Sándor és Zékány Imre személyében két 
olyan tanárunk is volt, akik a Tartui Állami Egyetemen szereztek diplomát, 
majd késõbb tudományos képesítést, így jól beszélték az észt nyelvet. 
Mindketten nyelvészek voltak. A mi évfolyamunkat e téren docensi 
minõségben Zékány tanár úr oktatta, akit Fodó Sándorhoz hasonlóan 
különösen kedveltem. Az órákon természetesen szóba került az észt 
kultúra, az irodalom is, de csak érintõlegesen. Ez utóbbi ismeretét a 
hallgatók közül ki-ki egyéni érdeklõdésbõl mélyítgette.

Sorsom úgy hozta, hogy katonai szolgálatom kezdetekor, 1973 õszén 
észt fi úk közé kerültem az alakulatnál. Velük együtt egy kis csoportot 
alakítottunk, amelynek tagjai azonos érdeklõdésûek voltak. Az észt baj-
társak többnyire megkapták Észtországból az ottani lapokat,  irodalmi 
és mûvelõdési folyóiratokat is, s azokat forgatva a két év szolgálati idõ 
alatt fi gyelmem egyre inkább e baltikumi nép kultúrája felé fordult. Nem 
csupán az irodalmuk érdekelt, de szinte minden, ami kapcsolatos volt 
velük. Rövid idõ múltán már észtül írtam viszonylag terjedelmes leve-
leimet Zékány tanár úrnak, amelyekre õ örömmel reagált, hol észt, hol 
magyar nyelven, hol pedig a kettõt bekezdésenként keverve. Leveleimet 
a nyelvhelyesség ellenõrzésének szándékával természetesen mindig át-
nézettem észt bajtársaimmal. Késõbb, szabad idõmben egyre többször 
próbálkoztam észt irodalmi mûvek fordításával. Ehhez rendelkezésemre 
álltak a már említett észt kiadványok, köztük központi irodalmi folyóirat-
ok, mint a Looming vagy a Noorus. Fordításaimat (nem csupán verseket) 
rendre feljegyeztem egy vaskosabb füzetbe, amely a leszerelésemig 
csaknem megtelt. Természetesen hazahoztam, ám idõvel „beleveszett” 
a kézirat-, könyv- és folyóirathalmokba; ez az oka annak, hogy eddig 
nem tudtam közreadni fordításaimat. A füzet – szerencsére – az elmúlt 
év decemberében elõkerült.
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Némi stilizálás – így, harminckét év múltán – bizony elkélt a szö-
vegeken, de azt hiszem, némi fi gyelmet megérdemelnek az olvasóktól. 
Fõleg a XX. század észt költõitõl fordítottam, s csakis olyan mûveket, 
amelyek tudomásom szerint magyar nyelven nem kaptak nyilvánosságot, 
bár meg kell jegyeznem: a magyar költõk, írók sok fi gyelmet fordítottak 
észt kollégáik munkásságára. Jelentõsebb mûfordítóink – elsõsorban Rab 
Zsuzsa, Képes Géza, Tótfalusi István, Tandori Dezsõ, Ágh István, Illyés 
Gyula, Csanádi Imre, Kormos István – értõ válogatásban, magas színvo-
nalú fordításokkal járultak hozzá az észt líra bemutatásához. És viszont! 
A legkiemelkedõbb észt irodalmárok – Arvi Siig, Arvo Valton, Uno Laht, 
Jaan Kross, Ellen Niit, Juhan Smuul, Debora Vaarandi, Marie Under, Leelo 
Tungal – feltûnõen sok magyar költõt mutattak be észt kiadványokban. 
Az észt–magyar irodalmi kapcsolatok tehát már jelentõs eredményeket 
tudnak felmutatni.

Érintõlegesen bár, de szólni kell az észt és a kárpátaljai magyar 
kapcso latokról is. Köztudott, hogy Észtország egyetemein, fõ- és szak-
iskoláin több mint fél évszázada folyamatosan jelen vannak kárpátaljai 
magyarok. Jómagam annak idején csaknem egy hetet töltöttem el Tartu 
és Tallinn egyetemein. Meglepõen sok kárpátaljai magyar egyetemistával 
találkoztam, részt vettem a rendezvényeiken. Itt megjegyzem: Észtország 
felsõoktatási intézményeiben alapvetõ követelmény az észt nyelv mara-
déktalan elsajátítása, s aki a diákévek alatt erre nem képes, kilátása sincs 
a diploma megszerzésére. A kárpátaljai magyar diákok zöme általában 
megfelelt ennek a követelménynek is. A magyar szót, a magyar kultúrát 
is ápolhatták, s az Észtországi Magyarok Kulturális Szövetségének 15 
évvel ezelõtti megalakítása óta ezt szervezett körülmények közt tehetik, 
teszik. Rendezvényeiken (irodalmi estek, szavalóversenyek) gyakran kerül 
terítékre a kárpátaljai magyar irodalom, más szóval: mi, a magyar iroda-
lom kárpátaljai mûvelõi jelen vagyunk az Észt Köztársaságban – írásaink 
képviselnek bennünket. 

Valamit valamiért, a kultúrában is: álljon itt két régi fordításom az 
észt költészetbõl. Mindkettõt Mats Traat mûvei közül választottam. Róla 
talán annyit, hogy 1936-ban született, így az észt irodalom doyenjének 
számít. Verseivel, színmûveivel és regényeivel 1962-tõl van jelen a balti 
ország literatúrájában. Pályája kezdetén paraszti származása határozta 
meg világlátását, mentalitását. Sokáig gépészmérnökként dolgozott, 
bejárta hazája falu- és tanyavilágát. Alapvetõ élményei a vidéki élethez 
kötik, de a városi életmód iránt is érzékeny. Mûvei magyar nyelven A 
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bálvány, az Észt költõk címû antológiákban és Az észt irodalom kistükre 
címû gyûjteményben jelentek meg, s azóta anyaországi folyóirataink is 
szinte folyamatosan közlik írásait.

FODOR GÉZA




