
két szlovén költő

Aki kótszáz éve született

Franu preíeren versei

(Összhang sorozat, 2000.)

Lehet, hogy szégyen bevallani, de azt hiszem, nem so-
kan ismerik ná]unk a szlovén kö]tőket, Ezétt van külö-
nös je]entősége annak, hogy most két kötetnyi szlo-
vén velset is megismerhetünk, magyarul,

A nehéz sorsú Preieren a szlovén nyelvű líra megala,
pozója, megteíemtője, Nemcsak költői törekvései, ha-
nem társadalmi he]yzete iS megnehezítette céljai el-
érését- Szegény parasztok gyermeke volt, egy kis fa]u-
ban született 1800-ban, Ráadásul Európa legkisebb
népe nyelvén alkotott, Elismerésben kevés része volt,
ez magyar ázza keserűségét, kilátástalan magányossá-
gát, Ennek ellenére sem adta fel, keményen küZdött
akkor is, ha sokszot - legtöbbször - szinte hiábavaló-
nak tartotta.

Iosip Vidrrrar bevezető tanulmányában tragikus sor-
sú költőt mutat be. Milyen lehetett a költő kilátása
,,Egy olyan nép fiaként, mely szinte nem is élt, csak
tengődött, s amelynek egész töíténelmét legjelentő-
sebb művének öt-hat sorában le tudta írni? Mifé]e
táVlatokat nyithatott előtte népének Sorsa?" Különös
tehetsége mégis a korabeli Európa legjobbjai közé

emelte, de ezt akkor senki sem ismerte fel, csak a

rendőrség, ahol az osztrákok szabadgondolkodóként
tartották számon. Forradalomváró gondo]atai és elszi-
getelt magánya, keserű költészetet termett. Még a
szerelemben sem talált vigaszt, ahogy Versei pana-

szolják.
A kezdő ifjú könnyed hang|át a keserű férfikori köl-

tészet Váltia fel. Mégis oiyan remekműveket hozott
létre, mint a Szonettkoszorú, vagy hősi éneke a Ke,
reszte]és a Savicánál és a barát,siratók (Andrej Srrole

emlékére, Valentin Vodrrifr emlékére, Emll Klrutkl sír,
felirata), Hazafias versei közü] kiemelkedik a keserűen
is optimista Pohárköszöntő, Ebben is, mint a
Szonettkoszorú soraiban írja, hogy eszméi

Szülteh sóvár vdqat, hoqq honni íöldön,
hazai nttelven köItemenqt |araqjah _

Igen, a hazai nyelvl Hiszen a német nyelv úgy elter-
jedt, hogy a hazait jóformán csak az egyszerű nép be-
sZélteI

Nagy érdeme, hogy ezt a hazai nyelvet is igen ma,
gas irodalmi szintre emelte,

A kétnyelvű kötet magyar foldítása Lator Lászlő és

Tandori DeZső érdeme, Méltón mutatják be egy nagy
köitő munkásságát. Vidmar bevezető tanulmánya
mellett nagyon sokat tanulhat az olvasó Gdllos Orsolya
jegyzeteiből is!

Ko rtársunk Kö zép -Európ áb an

]anh, Messner: DaIOk

ílkerkönavek, 1999.)

A mostoha sorsú iroda]om-teíemtő, pre§eren után
több mint száz éwel (l92l-ben) született ]anko
Messner már huszadik századj lírikus, kortársunk, A
Masszi Kiadó és a fordító, Ódlr László ióvoltából az
lkerkönyvek sorozatban három nyelven jelent meg
verseinek egy csokra, A hazájában népszerű, máSutt is
elismert költő magyarul ebben a kjs válogatásban ol-
vasható először,

Lapozva a kön}n/et, arra döbben rá az olvasó, hogy
Messner lírája is fájdalmas, magányos költészet, Egy
kicsi nép megmaradásáért, nyelvének megőrzéséért,
verssel vívott küzdelme, Ez nem csatázó versekben
kap hangot, hanem a lét álta]ános, de ugyanakkor na-
gyon szubjektív jelenségeinek átérzésében, Az ,Általá-
nos emberi"-t a hazai föld szeretetéhez - nagyon is -
kötötten, együtt feiezi ki, mesterien egyszerű eszkö-
zökkel. {Néha, Kiemelni a földet.) Az egyetlen, ami
igazán fontos, az maga a ]ét, minden élővel közösen: a

fák, az erdők, a falvak csöndje, a szépséges nyugalom,
Ezek rajongó szeretete és a szerelem oldiák fel magá-
nyát, bár még a lelkét elöntő nagy-nagy érzés is nehe,
zen hoz oldódást:

Szent szoronqdsban hözeledsz houám
Szent szoronqásban közeledem hozzád

ám mégis, van boldogság is:

De majd ha

lenge lépteiddel

megjelensz újra
az alkonqatban
túlcsorduló kedwel

Ahogy írta, népe ,,a nemzetek zenekarában,,. szánal-
masan gyenge síp", mégis közós Közép-Európánk
együtt hangzó költészetében jelentős helyet fogla]nak
el ezek a versek,

s. E.
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