
NURME, Minni 1917. november 30-án
született a dél-észtországi Viljandi vá-
rosában. Ott végzi iskoláit, az érettségi
után férjhez megy — Tallinnba költöz-
nek. Három év múlva, 1939-ben megje-
lenik első regénye: A kentaurok (Ken-
taurid) címmel. A regényt 1941-ben el-
beszéléskötet követi (Ratastool). A II.
világháború alatt Szovjetunió hátorszá-
gában dolgozik, ekkor debütál a költé-
szetben. A háború végén jelenik meg
első verseskötete, a Szülőföld (Sünni-
muld), 1945; majd sorra napvilágot lát-
nak munkái. Nurme a lírában talál ön-
magára: Hosszú útról (Pikalt teelt),
1947; Gyökerek a földben (Juured mul-
las), 1957; Karácsonyestén (Esmaspae-
val künnisel), 1960; Vadalmafaerdő
(Metsounapuu), 1963; A vízirozmaring
varázsigéi (Sookailudes on loitsud),
1971; A felhőkönnyek csíraszálak (Pil-
vede pisarad tarkamisse), 1978; Nappor
(Paevapuri), 1981 — és még két váloga-
tás: Máriafű (Maarjahein), 1967 és Vá-
logatott versek (Valitud luuletusi) 1978.

Nurme legfőbb erénye intim líraisá-
gában rejlik. Legjobb művei a jelenkor
kiemelkedő alkotásai közé tartoznak. A
költőnő legszebb versei a szülőföldhöz,
annak múltjához és jelenéhez, az ész-
tekhez kapcsolódó gyengéd érzéseiről

szólnak. (Szülőföld, Gyökerek a föld-
ben). Az észt lírai hagyományokat foly-
tatva sok verssel adózik a szülőhazá-
nak, a nemzeti tudat ébrentartásának
(L. Koidula), az anyaságnak; sokat ír
gyerekeknek, fiataloknak. Szerelmi köl-
tészetében melankolikus hangnem ural-
kodik (A. Haava), ám a természetről, a
lírai meditációról szóló alkotásaiból su-
gárzik sajátos optimizmusa (Vadalma-
faerdő, A felhőkönnyek csíraszálak,
Nappor).

Versei egyik legfőbb jellemzője a tö-
mör képalkotás; s hogy ezt elérje, gyak-
ran fordul kifejező nyelvjárási fordula-
tokhoz, esetenként új szavakat alkot. E
kísérletező versei különösen utolsó kö-
teteiben sokasodnak el. Sokat fordít,
fontos feladatának érzi az orosz, angol
és finn kortársak és klasszikusok észt
nyelvre ültetését,

Elmélyülő lírája Arany János utolsó
korszakával, a kortársak közül Károlyi
Amy és Hajnal Anna műveivel vethe-
tő egybe.

Hatvanötödik születésnapján kívá-
nunk erőt, egészséget egy M. Under-i
életmű megteremtéséhez!

ÁRPÁS KÁROLY

5


