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Az idegen népek közé ékelt,. számbelieg kicsi ►3y šzlavén nép évzázaclokon keresztül . küzdött fennmaradásáért, puszta életéért. A gaz
daságilag kizsákmányolt, politikailag elnyomott nép kulturális töre:kvéseive1 és véres parasztfelkeléseivel egyaránt !kifejezésre juttatta szívósa
kitartását és az igazság valamint emberiesség végs ő győzelmébe vetett
hitét az igazságtalanság és elnyomatás ,felett. A szlovén népnek ebben
a harcában — amely 1945-ben ért véget a teljes gazdasági ,és politikai
Felszabadulással — jelent ő s hely illeti meg Franci Presernt, a szlovén..
nép гΡiа gy költőyét.
Presern m űködése arra az -id ő re esik amikor Napoleon .bukása utá i
Metternich megteremtette a Szent Szövetséget és ezzel állandósítani
igyekezett az ellenforradalmat е gésž Európában. A zent Szövetség a
történelemben addig példa nélkül álló ren,d ő ri módszereket honosított.
meg mégsem volt képes elfojtani azokat a szellemi áramlatokat, ame-•
lyek az új társadalmi-gazdasági törekvések é ő forrásaiból .fakadtait és
nem állíthatta meg gy őzedelmes útján a forradalrni-dcmnkratikus eszré t és a nemzeti gondolatot.
Ebben az általános helyzetben alakult ki és fejl ő dött .a szlovén nemzeti mozgalom is, amely а nép társadalmi és gazdasági tagozódása
ma.tt nem volt еgуséges. A mozgalom egyik táborát az aUszolutizmussal és feudalizmussal érdekközösségben lev ő sz:wén burzsoázia alkotta,
amelynek nem volt érdeke :a feudális rendszer forradalmi megváltoztatása és ezért a legélesebb harcot folytatta minden forradalmi demok- ratikus megnyilvánulás ellen a szlovén nemzeti mozgalomban. A másik
táborba a szlovén kispolgárság és az értelmiség nagy része tömörült.
Csatlakozott hozzá a parasztság azon része is, amelyet érintett a for radalmi megmozdulás, a nagy paraszttömegek azonban sokáig távoltor- tatták magukat a mozgalomtól és passzív magatartást tanusítottak,
miután a mozgalom program] "abál hiányzotta feudális bi.rtokviszcnyák
Forradalmi rendezése, .azaz a kártérítés nélküli földosztás.
A radikális-demokratikus táUorhoz csatlakozott a munkásság is.
[gaz ugyan, hogy a munkásság nem volt nagyszámú, azonkívül nagy
részt a német forradalmi irányzatok hatása alatt állott, de már ezekben
az évtizedekben kezdett politikai tényez őként jelentkezni és a szlovén
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nei fizeti mozgalom fontos szövetségese lehetett volna.
A szlovén nép .általános elmaradoittsága miatt a forradalmi-demok
rat:kus tábor gyenge volt. Bár eszmeileg nagy er ő t képviselt .és össze- köttetésUen állott az akkori Európa haladó eszmeáramlataival. a gYa kor ~ ati politikában nem volt jelent ő s tényez ő.
Ez, a tábor adta a szlovén népnek France Presernt, akinél az általános demokratikus törekvések klasszikus művészi formát öltöttek és.
tartalmuknál fogva a legérettebb politikai tioncepciót képezik a szlové---
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neknél ebben a korban. A .mozgalomnak ez a balszárnyé volt az egyetlen, amely összeköttetést tartott fenn a szlovéneknél Európa demokratikus. eszmeáramla,t а ival. Ezért is tapasztaltunk Presern m űveiben olyan
eszmei magaslatot, amely ellenfelei részére hozzáférhetetlen volt.
Az akkori európai esemі ények, az olasz forradalmi megmozdulások,
az 183Q-i francia polgári forradalom nagy hatással voltak a szlovén nemzeti mozgalomra is. A mozgalomban egyre inkább kifejezésre jutottak
a forradalmi törakvések és ügy lr~ tszott, hogy a mozgalomban a Presern
köré tömörül ő balszárny kerekedik felül. Ennek a csoportnak tevékenysége nem szorítkozott csupán irodalmi térre, hanem az abszolutizmus
szellemi sötétsége ellen vívott harcával és általános szláv jellegével 1politikai működést is fejtett ki. Egyre tudatosabbá tette, hagy a szlovén nép
fölszabadulása csak az abs г~alutizmus forradalmi megdöntésének eredményeként érhet ő el. Ezt Présein »Zdraviсa« című versében juttatta világosan kifejezésre, amelyben ezt írja: a. hatalom legyen a mi birtokunk.
Presern itt a • ködös pánszláv illúzitkkal szemben — amelyek ellen minrámutatcиtt a szlovén nép konkrét politikai oéljára, amely
dig küzdött
nem lehet más minta hatalom, a politikai önállóság mnegszerzése, ami
egyedül biztosíthatja a szlovén nép feji&dését és haladását.
. A nemzeti mozgalom balszárnyának túlsúlya mégsem kövebkezett
be. Ennek oka az akkori szlovén társadalmi valóságban. a szlavén nél)
elmaradottságában rejlik. Szlovéniában nem volt fejlett g уárјpar ,és ami
volt az sem koncentrálódott egy helyen. Igy nem alakulhatott ki olytiin
gazdasági központ, amely egyuttal politikai központtá válhatott volna.
Ezen a körülmények inkábbakanzervativizmusnak és az illinizmusi:ak
kedveztek, azoknak az 'eszméknek, amelyekkel Presern és köre szembekelyezkedett.
A konzervatívok — akik a nemzeti mozgalom legszélesebb, jobbszárnYá,t alkották --- politikájának lényege a megegyezés volt az abszalutizmussal és fokozatos legális harc az egyes nemzeti jogtok megszerzésére. Minden, ami a legicsekélyebb kapcsolatban volt a forradalmi dirnokr а tikus irányzattal, veszљ lyeгtette ezt a pplitikát. Ezért ez a csoport
egyre inkább a kormány eszkötiévé vált, amely megkísérelte, hagy a
rezsim tamagatásáért néhanapján egy-egy morzsát kapjon a hatalom
asztaláról. Igy váratlanul Bleiweiss, a konzervatívok vezet ője került a
szlovén nemzeti mozgalom élére, aki a mozgalmat kiragadta a demokratikus balszárny befolyása alól és olyan vizekre irányítatta. ahol az nerrt
veszélyertethette azokat a társadalmi rétegeket amelyeket érdekeik a
feudális rendszer • fennmaradásához f űztek.
Presern csoportjának harca mindenekel ő tt ezek ellen irányult, mert
ő k voltak a népi demokratikus nemzeti mozgalom kiterebélyesedésének
legfőbb kerékköt ői. A szlovén abc és irodalmi nyelv körül vívott harc
— amely Presern és köre gy őzelrné ~ .el végződött — alaposan meggyengítette ngYan ezt a jobbszárnyat, de csak egyes k гpviselöit tette lehetetlenné, a nnQzgalmat azonban nem.
Presern és L{ ő re a leghatározo т tabban lépett fel a pánszlávizmus és
ill1rizmus ellen is. A pánszláv és il.lir ábrándok hordozója az a vékony,
~iegfels őbb társadalmi réteg volt, amelynek 'nem volt kapcsolata a néppel' és nem értette meg a nép demokratikus és szociális törekvéseit. Bár
a mozgalom vezető i azt hirdették, hogy a szláv Oroszországra támaszkodnak valój.íbaii az orosz feudális abszolutizmusban kerestek támaszt_
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A szlovén nemzeti mozgalom balszárnya — amely szintén szövets ć gest keresett a német liberális burzsoázia nyomása élen — a pánszláv
eszmével a szláv népek politikai šzövetségét kívánta megva i б sítani,
azonban elébe helyezte a demokrácia elveit és ragaszkodott az egyes
nemzetek individualizmusának elismeréséhez. A szláv kölcsönösség tehát
közelállott 1'resernhez is, aki ebben a német нуо fil.s elleni gátat látott,
mégis szembehelye г kedett azzal a szándékkal, hogy a szlovéniai pánsz iáv
törekvéseket az orosz és általáb аn az európai feudális reakcid szeerébe fogják, mert senki sem ismerte fel annyira а ѕz Іо v ёиіаі pá п szláv1zmus és iiirizrnus demokrácia ellenes lényegét és gyakorlati oportnuiizmusái, mint éppen Prese.rn.
Bár ennek a bárom társadalmi és politikai csoportnak harca a szlovén elmaradottság és az abszolutizmus terrorja következtében nagyon
korlátozott téren, f őleg az .irodalom, a nyelv és .az általános kulturális
kérdések terén zajlott le, mégsenn tagadható le a harcok szociális és politikai jellege. A szlovén népi mozgalom ezzel kilépett .sz űk vallási és
kultúrális kereteib ől és egyre határozottabb politikai formát és tártalmot
kapott. kétségtelen, hogy Preser.n és köre ebben jelent ő s szerepet játszott.
Presern nem írt sokat, mindössze 130 verset, de 1{ölteményei ek m ű vészi kv аlitásai egy sorba . helyezik. Fur б.pa nagy költ őivel.. Versein)
• nagy része felületes elolvasás után azt a benyomást keltik, hogy a költ ő csupán személyi élményeit, boldogtalan szerelmét és egyébe életkiizdelmeit írta meg. Ennek alapján korábban igyekeztek csökkenteni Presern költészetének és irodalmi munkásságának értékét szándékosan elhallgatva azt az egyébként szem,bé t űnő tényt, hogy a költ ő egyéni sorsában korának társadalmi valósága tükröz ő dik. Amikor Yresern egyéni
élményeit írta meg mélyen belenyúlt abba a társadalmi valóságba. amely ben élt és kíméletlenül leleplezte mindazokat a visszásságokat. amelyeket Fez a társadalmi valóság magában rejtett.
Jóllehet korábban hivatalosan igy aláértékelték, a sz'iovén nép azonban mindig legnagyobb költ őjének vallotta France Presernt. de teljes
mértékben csak a népfelszal~adító háború idején derült ki, hogy mennyire megértette és magáévá tette költészetét. Presern költem ényci kisérték
a szabadságért harcold szlovén népet az els ő csatáktól a végső gY ő ze1,emig és a teljes felszabadulásig. A szlovén partizánsajtó minden pél dánуa, a szlovén partizánegységek minden faliujságja és minden rendezése Presern örök gondolatait idézte .és már a harcok i de.jén ne:mzeti
kulturünnepként ülték meg a költ ő halálanak ,evfordulóját.
A felszabadulás után hivatalosan is ünn е,ppé nvilvánitották az évfordulót és azt a szlovén nép évr ől-évre megünnepli megemlékezve a nagy
költőrő l, akinek reményéit és eszméit a népfelszabadító harc teljes egészében megvalósította, akinek költészete és forradalmi m űve népeink
gazdag kuturállományának örökké él ő értékes része.
Különösen jelent ő sek voltak az idén rendezett Presern-ünnepségek
nem pusztán azért, mert , egy ' évszázad telt el a költ ő halála óta hanem
azért is, mert a szlovén nép politikai és gazdasági szabadságának kivívása után újra harcban áll, harcot folytat a szocializmus mLgval б sításáért.
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