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szenty József, Nagy Imre, II. Rákóczi Ferenc, Rákosi Mátyás, George So-
ros, Széchenyi István, Szent István). Lényegesen kevesebb nagysággal 
képviselteti magát irodalmunk (Janus Pannonius, József Attila, Kölcsey 
Ferenc, Madách Imre, Molnár Ferenc, Pázmány Péter, Petőfi Sándor), 
zenénk (Doráti Antal, Erkel Ferenc, Kálmán Imre, Kodály Zoltán, Lehár 
Ferenc, Liszt Ferenc), filmművészetünk (Michael Curtis, Jancsó Miklós, 
Alexander Korda, Lugosi Béla, Szabó István), festészetünk (Csontváry 
Kosztka Tivadar, Munkácsy Mihály, Victor Vasarely) és építészetünk 
(Lechner Ödön). Továbbra is nagyon jó a magyar sport hírneve, erről hat 
név (Balczó András, Egerszegi Krisztina, Papp László, Polgár Zsuzsa, 
Polgár Judit, Puskás Ferenc) tanúskodik. 

A kötetet - a modern idők elvárásainak megfelelően - az interneten 
fellelhető országismereti információk jegyzéke zárja. A kézikönyvet 26 
fotó díszíti, a budapesti látképektől kezdve a torockói falu főutcájáig, a 
címertől a hollókői népviseletig. Az országismereti kötet megérdemelt 
volna egy „figyelemfelkeltőbb" borítót is (habár így illeszkedik a soro-
zatba), reméljük, a második kiadás már igényesebb külsővel jelenik meg 
(amely természetesen északi rokonainknál is, „pusztán" pénzkérdés). 

Reméljük, a tartui egyetem hiánypótló hungarológiai sorozata a továb-
biakban is hasonló rendszerességgel és ugyanilyen színvonalon fog meg-
jelenni. 

MATICSÁK SÁNDOR 

A szlovének nemzeti költője magyar nyelven 

Kétnyelvű kiadásban adta közre France Preseren, a szlovén nemzeti 
költő verseit a muraszombati Pomurska zalozba a 2000. év elején. Prese-
ren születésének 200. évfordulója előtt kívánt tisztelegni a szlovén kiadó, 
amely egy már korábban Budapesten megjelent fordításkötetet adott ki 
szlovén eredetiben és magyar fordításban. A Muravidéken működő kiadó 
régóta foglalkozik kétnyelvű publikációkkal, gondolva a határ két olda-
lán élő kisebbségekre mindkét nép köréből, és azokra is, akik ugyanitt 
kétnyelvű olvasók, továbbá a kétnyelvű iskolák tanulói. E programra 
nyertek állami támogatást a Szlovén Köztársaság Kulturális Minisztéri-
umától, s méltó, szép megjelenéssel, fontos illusztrációkkal állították ki a 
szlovén nemzeti költő verseit. 
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A magyar változat tehát adva volt, mivel az Európa Könyvkiadó Pre-
seren születésének 175. évfordulója alkalmával, 1975-ben kiadta a vers-
válogatást a Lyra mundi sorozatában. A XX. század ismert esztétája, Jo-
sip Vidmar állította össze a kötetet és látta el előszóval. Ez számos fontos 
adatot tartalmaz a szlovén irodalmat megalapozó Preserenről. Jómagam a 
szó szerinti fordításokkal, a jegyzetekkel, most a magyar változat gondo-
zásával vettem részt a munkában. A versek kilencven százalékban Tan-
dori Dezső, a továbbiakban Lator László tollából nyerték el végleges for-
májukat. France Preserent a szlovén Petőfiként szokták emlegetni, pedig 
mint életrajzi adataiból kiderül, 1800-as születésével és például nemzeti 
epikai programjával Vörösmarty Mihályhoz közelíthető. 1849-es halálo-
zási dátuma köti Petőfihez. Az egész lényét és ténykedését átható melan-
kólia legfeljebb a Felhők ciklusának Petőfijével vethető össze. Bár Prese-
ren 1848-49-es irodalmi tevékenységét sokszor és szívesen emlegeti a 
szlovén irodalomtudomány, és Bordala (Zdravljica) e korfordulóhoz kö-
tődik, a szlovén és a magyar 1848^19, s benne a két nemzeti költő tevé-
kenysége is kevés párhuzamot mutat. 

A 150 éves évfordulóra, 1999 novemberében a maribori Obzorje ki-
adó adta ki ugyancsak magyar-szlovén állami támogatással Petőfi költe-
ményeinek válogatását: Joze Hradil közreműködésével Kajetan Kovic, a 
jeles szlovén költő, a magyar líra avatott tolmácsolója volt az átültető. 
Kár, hogy a Pomurska zalozba eredeti tervét, a két nemzeti költő egy-
idejű kétnyelvű kiadását nem valósította meg. 

A két kötetet együtt mutattuk be ez év februárjában, a magyar kulturá-
lis központként gyakorta funkcionáló ljubljanai Magyar Nagykövetségen, 
százfős hallgatóság előtt. Petőfi és Preseren verseit magyar és szlovén 
nyelven a ljubljanai bölcsészkar magyar lektorátusának hallgatói tolmá-
csolták. A szlovén és a magyar irodalom, a két nagy költő jubileumának 
igazi ünnepe volt ez a két- és többnyelvű közönség körében tartott mati-
né. Pomogáts Béla, a Magyar írószövetség elnöke beszélt előadásában ar-
ról a szellemi közösségről, amelyhez a reformkor és a márciusi idők e két 
közép-európai költője tartozott. 

Míg Petőfi működő irodalmi életbe érkezhetett és kezdhette el pályá-
ját, Preserennek magának kellett megteremtenie a szlovén irodalom alap-
jait. Pótolnia kellett a hiányzó reneszánszot, s ezt a petrarkista szonett tö-
kélyre fejlesztésével érte el. E műformán kívül alkalmazta az európai 
költészetből például a stanzát, a balladát, a glosszát, a románcot, az epig-
rammát, továbbá a keleti gázéit. Elsősorban német mintákat követett. 
Német nyelven is verselt, de tudatos költői programként a szlovén nyelvű 
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irodalom felemelését valósította meg. Egyéni sorsát, reménytelen sze-
relmét, egzisztenciális küzdelmeit, a haza ügyét a nagy romantikus köl-
tőkre jellemző hévvel foglalta versbe. 

Népe nyolcszáz éven át, s Preseren korában is a Habsburg örökös tar-
tományokban élt teljes alávetettségben. Preseren fellépése készületlenül 
érte a szlovéneket. Költészetét meg nem értés, közöny kísérte. Életpályá-
ján szembesült mindazzal az ellentmondással, ami kis nép nagy fiának 
Európa e tájain osztályrészül juthatott e korban. 

A több értelmiségit útjára indító tehetős parasztcsaládból induló Pre-
seren Bécsben folytatta jogi tanulmányait, megismerkedett a romantikus 
kortársak költészetével. Büchner és Schiller, az elődök közül Petrarca 
gyakorolt rá nagy hatást. A horvátokhoz csatlakozó, eredetileg szlovén 
Stanko Vraz a kicsi, erőtlen, kimunkálatlan szlovén nyelv elhagyására és 
a nagy délszláv testvérnyelvhez való csatlakozásra buzdította - mindhiába. 

Pedig az otthoni közeg értetlenkedett, a konzervatív irodalom ingerül-
ten támadta Preseren verseit. Kirekesztettsége leginkább a gazdag ljublja-
nai polgárlány, Julija Primic iránt érzett viszonzatlan szerelme idején 
nyilvánult meg. Ez az érzés is páratlan szépségű költeményeket teremtett: 
a Gázelek (1833) egzotikus formájában Júlia szépségének és a szerelem 
elementáris, felszabadító erejének dicséretét énekelte meg. 

A személyes sors és a haza sorsa, Petőfi szavaival a „szabadság, szere-
lem" mint életprogram egységének magas szintű poétikai megvalósulása 
a Szonettkoszorú (1834), a szlovén költészetben addig példa nélkül álló 
műalkotás. A 14 szonettből álló, minden szonett első és utolsó sorával 
egymásba fűződő koszorú a mesterszonettel zárul, amelynek acroszti-
chonja a szeretett hölgy nevét adja. 

Preseren költői programja - amint Vörösmartyé s Aranyé is - a nem-
zeti eposz megalkotása volt, amire a szlovének keresztény hitre téréséből 
merített ihletet. Egyszersmind az ősi szlovén erények, az atyák örökségé-
nek megtagadása volt az a nemzeti sorskérdés, ami Preserent izgatta. Ke-
resztelő a Szavicánál (1836) című romantikus poémájának főhőse Crto-
mir, aki hitet vall, otthagyja az apák vallását, s fölveszi az új, az aktuális 
keresztséget. Szerelme, Bogomila is megkeresztelkedik, majd kolostorba 
vonul - a szerelmi téma teljes rezignációval zárul. A magyar kötet az 
eposz bevezetőjét tartalmazza Tandori Dezső fordításában. 

Költészetéhez néhány megértő barát nyújtotta az irodalmi közeget. 
Halála előtt három évvel, 1846-ban sikerült csak ügyvédi egzisztenciát 
teremtenie a Ljubljanához közel fekvő kisvárosban, Kranjban. Magánéle-
tét élettársi viszony, három törvénytelen gyermek és az alkohol pecsételte 
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meg. Kisszerű életkörülmények és romantikus életérzés, költői hivatástu-
dat s értetlen környezet ellentétében telt élete. 

„Miképpen / lehet költő, aki nem hord szívében / mennyet s poklot, 
egyforma fényben-éjben? / Apostol, / az vagy! tűrj lángpallosostól! " -
fogalmazza költői hitvallását A dalnokhoz című versben (Tandori Dezső 
fordítása). 

A kor jellegzetes műfajában (gondoljunk Vörösmarty két versére, az 
1842-es Fóti dalra és az 1843-as Keserű pohárra) születik meg 1844 ele-
jén a Pohárköszöntő. Amikor 1847-ben Preseren kötetbe gyűjti verseit 
(Poezije), a cenzor kihagyatja a bordal harmadik versszakát, amely a sza-
bad szlovén haza ellenségeit sújtja villámokkal. 

A vers nemcsak az 1840-es évek leghatásosabb szlovén költeménye: 
az 1980-as évek érlelődése idején mind többször énekelték a Bordal he-
tedik versszakát, amelyet az 1991-ben önállóvá lett Szlovénia nemzeti 
himnuszául választott. Vörösmarty Szózatának a népek hazájához inté-
zett szavaira emlékeztetően Preseren a szabadságra váró népek közössé-
géről, a gyűlölség eltűnéséről énekel e szakaszban. 

Megértő barátai elhaltak mellőle, verseskötete szinte teljesen észrevét-
len maradt, hogy majd az 1860-as években fedezzék fel, és azóta örök ér-
vénnyel beépüljön a szlovén nemzeti tudatba, önismeretbe, a szlovén lét-
ről, kicsinységről és nagyságról, rabságról és szabadságról való gondol-
kodásba. 

Verseinek magyar megformálói, Tandori Dezső és Lator László fölé-
nyes mesterségbeli tudás birtokában magas költői szinten adták vissza 
Preseren üzenetét. Tandori a munka végeztével elragadtatott esszében 
számolt be arról a felfedezésről, amellyel ezen ismeretlen nép ismeretlen 
költője ajándékozta meg, mint fordítót. 

GÁLLOS ORSOLYA 

Szomszédos népek - szomszédos kultúrák 
Magyar-szlovén konferencia a Maribori Egyetem Magyar Tanszékén 

Magyarokat és szlovéneket, oktatókat, kutatókat és fordítókat hívott 
találkozóra a Maribori Egyetem Magyar Tanszéke május 11-12-én. 
Szomszédos népek - szomszédos kultúrák címen szerveztek konferenciát 
a magyar millennium tiszteletére, és szerették volna egy asztal köré gyűj-
teni az érdekelteket. Elsődleges céljuk az volt, hogy a szlovén és a ma-
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