
Eesti kirjandusEesti kirjandus



Az észt írásbeliség kialakulásaAz észt írásbeliség kialakulása

 Kezdetben Kezdetben latin, majd latin, majd németnémet nyelvű egyházi irodalomnyelvű egyházi irodalom (XV. (XV. 
századtól)századtól)

 1535: az első észt nyelvű könyv nyomtatása1535: az első észt nyelvű könyv nyomtatása
 1739: az első teljes bibliafordítás1739: az első teljes bibliafordítás
északészak--észt nyelvjárásban, észt nyelvjárásban, 

amely az irodalmi amely az irodalmi 
nyelv alapja lettnyelv alapja lett



„„nemzeti ébredésnemzeti ébredés””

 népköltészet (17. századtól jelentős)népköltészet (17. századtól jelentős)
 észt észt nyelvű irodalom tulajdonképpen csak a XIX. nyelvű irodalom tulajdonképpen csak a XIX. 

század második felétőlszázad második felétől
 népdalok gyűjtése 19. századtól kezdődőennépdalok gyűjtése 19. századtól kezdődően
 ennek eredménye (1860ennek eredménye (1860--1900 évekből) kb. 1 millió 1900 évekből) kb. 1 millió 

följegyzett sorföljegyzett sor
 jellemzői: alliteráció, gondolatritmus, kalevalai jellemzői: alliteráció, gondolatritmus, kalevalai 

verselésverselés



KalevipoegKalevipoeg

 Észt nemzeti eposz ('Kalev fia')Észt nemzeti eposz ('Kalev fia')
 főhőse Kalevipoeg, az óriás, a szép Linda és az isteni főhőse Kalevipoeg, az óriás, a szép Linda és az isteni 

származású Kalev gyermekeszármazású Kalev gyermeke
 hőstetteket visz véghez, jutalmul Észtország királya hőstetteket visz véghez, jutalmul Észtország királya 

leszlesz
 mindennapi és mitikus elemek keverednekmindennapi és mitikus elemek keverednek
 vesztét az emberi gyengeség okozza: megátkozzák egy vesztét az emberi gyengeség okozza: megátkozzák egy 

indulatból elkövetett gyilkosság miatt így a tóban talált indulatból elkövetett gyilkosság miatt így a tóban talált 
csodakard halálra sebzicsodakard halálra sebzi



Kalevipoeg Kalevipoeg -- kiadástörténetkiadástörténet

 Az eposz megszerkesztése Friedrich Robert Faehlmann Az eposz megszerkesztése Friedrich Robert Faehlmann 
(1798(1798--1850) ötlete volt és német nyelven képzelte el1850) ötlete volt és német nyelven képzelte el

 első nyomtatott változat 1835első nyomtatott változat 1835--benben
 F.F. halála után Friedrich Reinhold Kreutzwaldot (1803F.F. halála után Friedrich Reinhold Kreutzwaldot (1803--

1882) bízták meg, aki észt nyelven valósította meg 1882) bízták meg, aki észt nyelven valósította meg 
feladatátfeladatát

 1853, első, 12 énekből álló változat (cenzúra)1853, első, 12 énekből álló változat (cenzúra)
 első teljes kiadása 1861első teljes kiadása 1861--ben, Kuopioban (Finno.) ben, Kuopioban (Finno.) 

tudományos műkénttudományos műként



Friedrich Reinhold Kreutzwald Friedrich Reinhold Kreutzwald 
(1803(1803--1882)1882)

♦♦ költő, író, folklorista, költő, író, folklorista, 
műfordító és orvosműfordító és orvos

♦♦ Észt népmesei történetekÉszt népmesei történetek --
mesegyűjteménymesegyűjtemény

♦♦ 18711871--től a Magyar Tudományos től a Magyar Tudományos 
Akadémia külső tagjaAkadémia külső tagja

♦♦ a Kalevipoeg szerzője és a Kalevipoeg szerzője és 
összeállítójaösszeállítója



KalevipoegKalevipoeg

 Eredetileg nem összefüggő, Eredetileg nem összefüggő, 
szájról szájra hagyományozott szájról szájra hagyományozott 
eredettörténet, hanem eredettörténet, hanem 
Kreutzwald gyűjtésének Kreutzwald gyűjtésének 
és szerkesztésének eredménye.és szerkesztésének eredménye.

 az eredeti szövegek 8az eredeti szövegek 8--12. század 12. század 
közöttiekközöttiek

 A végleges szöveg 20 énekből ésA végleges szöveg 20 énekből és
1919 087 sorból áll087 sorból áll

 Magyar fordítói: Bán Aladár,Magyar fordítói: Bán Aladár,
Rab ZsuzsaRab Zsuzsa









19. századi nemzeti romantika19. századi nemzeti romantika

 Johann Woldemar Jannsen (1819Johann Woldemar Jannsen (1819--1890), 1890), 
észt újságíró, a nemzeti mozgalom tagja észt újságíró, a nemzeti mozgalom tagja 

a nemzeti himnusz a nemzeti himnusz 
(M(Mu isamaau isamaa) szerzője) szerzője

a költő Lydia Koidula apjaa költő Lydia Koidula apja



Az észt himnuszAz észt himnusz

Mu isamaa, mu Mu isamaa, mu õõnn ja rnn ja rõõõõm,m,
kui kaunis oled sa!kui kaunis oled sa!
Ei leia mina iial sealEi leia mina iial seal
see suure, laia ilma peal,see suure, laia ilma peal,
mis mul nii armas oleks ka,mis mul nii armas oleks ka,
kui sa, mu isamaa!kui sa, mu isamaa!

Hazám, szerencsém és örömömHazám, szerencsém és örömöm
Milyen szép vagy!Milyen szép vagy!
Sehol nem találokSehol nem találok
Az egész világonAz egész világon
Amit úgy szeretnék,Amit úgy szeretnék,
mint téged, hazám! mint téged, hazám! 



realizmusrealizmus

 Anton Hansen TammsaareAnton Hansen Tammsaare (1878(1878--1940) észt író1940) észt író
Tõde ja õigus, Igazság és jogTõde ja õigus, Igazság és jog
ötkötetes családregény az észt ötkötetes családregény az észt 

társadalmat mutatja be társadalmat mutatja be 
18701870--től 1925től 1925--ig ig 

 Eduard VildeEduard Vilde (1865(1865--1933)1933)



 Jaan KrossJaan Kross (1920(1920––2007) észt író2007) észt író, , költőköltő
többszörös Nobel díjtöbbszörös Nobel díj jelöltjejelöltje

MMűvei magyarul:űvei magyarul:
NNégy monológ Szent György ürügyénégy monológ Szent György ürügyén
MennyMenny--kőkő
A cár örültjeA cár örültje
A marcipánmester, A marcipánmester, 
Martens professzor elutazásaMartens professzor elutazása
A hamutartó és más elbeszélésekA hamutartó és más elbeszélések



Kortárs észt irodalomKortárs észt irodalom

 Andrus KivirähkAndrus Kivirähk (1970(1970-- ))
Rehepapp, ehk, November (2000)Rehepapp, ehk, November (2000)
Mees, kes teadisussisMees, kes teadisussisõnu (2007)õnu (2007)

MMűvei magyarul:űvei magyarul:
Ördöngös időkÖrdöngös idők
Kék vagon: színmű két felvonásbanKék vagon: színmű két felvonásban
Sári, Samu és a titokSári, Samu és a titok



Észt irodalom magyarulÉszt irodalom magyarul

 Észt költőkÉszt költők-- Huszadik századi észt líra Huszadik századi észt líra 
 Pluralica Pluralica 

(http://www.pluralica.eu/)(http://www.pluralica.eu/)



 az észt irodalomban a nők a 19. század óta az észt irodalomban a nők a 19. század óta 
képviseltetik magukat, a férfiakkal azonos képviseltetik magukat, a férfiakkal azonos 
mértékbenmértékben

 Lydia Koidula (1843Lydia Koidula (1843--1886) 1886) 
 Marie Under (1883Marie Under (1883--1890), 1890), 

a Siura irodalmi csoport tagjaa Siura irodalmi csoport tagja
 Betti Alver (1906Betti Alver (1906--1989)1989)
 Doris Kareva (1958Doris Kareva (1958-- ))

amit érdemes tudni az észtekrőlamit érdemes tudni az észtekről


