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A szlovén kalauz
Gállos Orsolya köszöntése

Hiába töröm a fejemet, nem tudom megmonda-

ni, hogyan ismertem meg. Hiába büszkélkedett 

Pécs nagyvárosias mivoltával, azt valójában csak 

az iparosítással felduzzasztott, a déli síkság felé 

terjeszked� perifériáinak köszönhette, a  sz�-

kebb értelemben vett város kisvárosias jellege 

érintetlen maradt – hiába hitte tehát magáról a 

város, szül�városom, hogy nagy –, kulturális éle-

te, amikor egyáltalán volt, kisvárosiasan egyköz-

pontú volt. Mindenki ismert mindenkit, de hogy 

mióta, azt csak máshonnan idekerültek tudták 

megmondani, mi úgy n�ttünk bele az ismeret-

ségekbe, hogy észre sem vettük.

Annyi bizonyos, hogy ismeretségünk els� 

szakaszában, amikor mindketten ifjú és remény-

teli irodalmárok voltunk, újságíróként dolgozott 

a Dunántúli Napló kulturális rovatánál. Pályánk kezdetén álló m�fordítók is vol-

tunk mindketten, közös véd�angyalunk, Gimes Romána, az Európa Könyvkiadó 

kelet-európai szerkeszt�je szárnyai alatt bontogattuk saját szárnyainkat. Orsi 

ebben el�ttem is járt – a hetvenes évek végéig már napvilágot látott néhány 

jelent�s fordítása.

Ismeretségünk a nyolcvanas évek közepét�l vált szorosabbá, amikor én is 

elkezdtem a délszláv irodalmakkal foglalkozni. � eleve otthon volt a térségben: 

édesanyja onnan származott (egyszer el is vitt a szül�falujába, ahol máig él a 

rokonsága; homályosan egy nagynénire meg az ex-partizán férjére emlékszem), 

� pedig egy id� után tudatosan mélyítette el nyelvtudását: amint a politikai viszo-

nyok megengedték, beiratkozott a ljubljanai egyetemre. Emlékszem drukkjára, 

amikor Toporišič nyelvészprofesszornál, a rettegett „Topor”-nál kellett vizsgáznia. 

Egy évtizeddel kés�bb magyar lektorként tért vissza ugyanarra az egyetemre.

Amit a szlovén irodalomról és kultúráról, a szlovén történelemr�l és egyál-

talán Szlovéniáról tudok, azt lényegében neki köszönhetem. A legjelent�sebb 

kortárs szerz�ket, Vitomil Zupantól és a drága Lojze Kovačičtól Dane Zajcon 

és Kajetan Kovičon át Drago Jančarig és tovább, el�bb az � fordításában is-

mertem meg, majd � vitt el hozzájuk, ismertetett össze velük személyesen is. 

Igazán nem rajta múlott, hogy végül sajnos nem tanultam meg a nyelvet. Mert 

együtt jelentkeztünk a külföldi szlavistáknak tartott nyári szemináriumra is, ahol 

� horvát és macedón kurzust vett fel, engem meg rávett, hogy a horvát mellé 

vegyem fel a szlovént is.

De jártunk együtt ezen kívül is Szlovéniában számtalanszor, egy ideig éven-

te legalább kétszer: egyszer az olasz határ mellé, a vilenicai nemzetközi íróta-

lálkozóra, amelynek neki köszönhet�en kezdett�l résztvev�je vagyok, egyszer 
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meg a szlovén PEN Klub bledi konferenciájára, ahol például Jugoszlávia fel-

bomlásának el�estéjén kulcsfontosságú és sajnos eredménytelen tárgyalások 

tanúi voltunk a szerb nacionalizmus egyik f� exponense és a kés�bb Koszovó 

els� elnökévé választott Ibrahim Rugova között.

Mentünk, hol az � Fiat 850-esével, amellyel kétóránként meg kellett állni, 

mert a légh�téses motor nem bírta a klímát, hol az én vásárban vett Skodám-

mal, amelyik egyszer Ljubljana határában mondta fel a szolgálatot, és az ágyá-

ból kiugrasztott Miloš Mikeln – egy sikeres Sztálin-életrajz szerz�je – fuvarozott 

minket tovább Bledbe, miközben a szlovén írószövetség vezérkara a Skoda 

javítását intézte.

Végül – végül? aligha – neki köszönhet�ek, az Európánál megjelent fontos 

m�veken kívül, a  Jelenkor Kiadó húsz éven át sorjázó szlovén kötetei: egy 

esszéválogatás, három Drago Jančar-m�, két Aleš Delbeljak-kötet, Tomaž Ša-

lamun, Edvard Kocbek, Kajetan Kovič kötetei. Ha statisztikát csinálna valaki, 

azt találná, hogy volt egy id�szak, a nyolcvanas évek végét�l a kilencvenes kö-

zepéig, amikor a magyarra legtöbbet fordított délszláv irodalom a szlovén volt. 

Ez majdnem kizárólag Gállos Orsolya érdeme.

Csordás Gábor
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nész, esztéta, m�fordító, Budapest
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Budapest
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lis antropológus, Budapest

Csordás Gábor (1950) – költ�, m�fordító, 
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Dörg� Tibor (1960) – irodalomtörténész, 

Budapest

Ébert Tibor (1926) – író, költ�, drámaíró, 

zenem�vész, Budapest

Fekete Anna (1988) – egyetemi hallgató, 

Budapest

Frank Ildikó Eszter (1976) – színm�vész, 
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Gyertyános Tímea (1989) – f�iskolai hall-

gató, Pécs/Komló

Gyimesi László (1948) – költ�, író, Buda-
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Károly Judit (1951) – tanár, m�fordító, 

Debrecen

Kelecsényi Zsolt (1944) – nyugdíjas tanár, 

Budapest

Kiss Anna (1939) – író, költ�, drámaíró, 

Budapest

Kotolácsi Mikóczy Ilona (1980) – jogász, 

politikai tanácsadó, Brüsszel

Kovács Gergely (1988) – m�vészettörté-

nész, Budapest

Madár János (1948) – költ�, könyvkiadó, 

Budapest

Marczinka Csaba (1967) – költ�, esszéista, 

Budapest

Miklóssy Endre (1942) – urbanista, eszté-

ta, író, Budapest

Misuta János (1945) – író, mérnök, köz-

gazdász, Pálosvörösmart

Nagy Katalin (1951) – kutató, m�fordító, 

Budapest

Pálfi  Ágnes (1952) – költ�, esszéíró, 

Buda pest

Papp Tibor (1936) – író, költ�, m�fordító, 

tipográfus, Budapest/Párizs

Pongrácz Ágnes (1968) – m�vel�dés-

szervez�, Szanda

Sóváradi Valéria (1950) – képz�m�vész, 

Budapest

Surján László (1941) – orvos, politikus, az 
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Szabó Palócz Attila (1971) – író, költ�, 

újságíró, Budapest

Szász Zsolt (1959) – bábm�vész, Balmaz-
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Szigeti Beáta (1991) – f�iskolai hallgató, 
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Tamási Orosz János (1953) – költ�, újság-

író, Budapest

Zalán Tibor (1954) – költ�, író, drámaíró, 

Budapest
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