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Az egymás mellett élő népek irodalmának kölcsönös megismerése több 
tényezőtől függ: 

- a művek mennyiségétől és minőségétől ("kínálat"), 
- van-e érdekeltség e művek "vételére" (igény), 
- milyenek a közvetítő csatornák? Létezik-e vagy léteznek-e kiadó-

vállalatok, amelyek tudatos kiadói politikával serkentik a kölcsönös meg-
ismerést. 

A vajdasági magyar olvasók számára ezt a közvetítő szerepet a Forum 
Könyvkiadó vállalta 1957-től napjainkig. Kiadói politikájáról a fordítás 
terén egy másik előadásból tájékozódhatunk. 

- van-e megfelelő műfordító, aki a szöveget átülteti egyik nyelvről (az 
"adó" nyelvéről) a célnyelvre, vagyis a "vevő" nyelvére. 

Escarpit olvasásszociológiai vizsgálatában kimutatta, hogy a fordítás a 
világon megjelent összes mű 8-9%-al. (Ez ugyan régi adat, de alapul 
szolgálhat egy összehasonlító vizsgálathoz: milyen helyei foglal el a fordítás 
a vajdasági magyar nyelvű könyvkiadás mennyiségi mutatójában.) Csupán a 
számokat vizsgálva nyilvánvalóvá válik, hogy a fordításnak mint kommu-
nikációs eszköznek a szerepe kicsi egymás kultúrájának megismerésében. 
Vizsgálatunk egyoldalú, mert nem képezi tárgyát a vajdasági szerzők művei-
nek fordítása Jugoszlávia népeinek nyelvére, s csak egy meghatározott 
időszakra vonatkozik, az 1957-1987-es korszakra, vagyis háború utáni intéz-

1 Escarpit, Róbert: A könyv forradalma. - Bp. Gondolat, 1973,206. p. 
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ményesített könyvkiadásunk időszakára, a Forum Könyvkiadó kultúraköz-
vetítő szerepére. 

1.1. A kínálat 

Az egész jugoszláv irodalom - a klasszikusoktól a modern szerzőkig 
terjedő - könyvprodukciója képezi a "kínálatot" fordítóinknak és a kiadók-
nak. Utólagos elemzés útján csak lövetkeztetni tudunk arra a tényre, hogy 
mennyire voltak időszerűek a lefodrított művek a (vajdasági) magyar ajkú 
olvasók számára megjelenésük pillanatában, jóllehet a klasszikus szerzők 
műveinek fordítása mindig időszerű: Andrié, Krleía bármelyik korban olvas-
ható. 

A korabeli szerzők művei megjelenésük pillanatában népszerűséget hoz-
hatnak szerzőjüknek saját nyelvterületükön, különösen, ha időszerű témát 
dolgoznak fel. Ez az időszerűség elhomályosodhat, ha csak néhány év 
elteltével kerülnek más nyelven az olvasó kezébe. 

A Forum által fordításban megjelent könyvek átfutási ideje sokszor 2-3 
év. (Cervantes Don Quijote-jának 50 év kellett, hogy bejárja Európát, ezzel 
szemben ma már egy-egy alkotást még a megjelenése évében lefordítanak) 
(Escarpit: i.m. 223. p.) S ez a jó, mert a művek akkor mindenképpen 
időszerűek. 

Ismertetésünk időhatárának az 1957-1987-es korszakot jelöltük meg, 
vagyis a Forum Könyvkiadó alapításától eltelt 30 év könyvtermését vizs-
gáljuk. Tudnunk kell azonban, hogy az első fordításban megjelent szép-
irodalmi mű csak 1959-ben látott napvilágot. Szám szerint 212 könyvet 
jelentett meg a Forum. Legtöbbet 1965-ben (19), 1962-ben 15, 1961 és 
1964-ben 14-14 stb. Legkevesebb: 1971,1975 és 1982-ben, mindössze l - l . 

A kínálat kiterjedt a kézikönyvektől (gyermeklexikon, 1962), társadalom-
tudományi, oktatási segédkönyveken keresztül az irodalom különböző mű-
fajáig. Mi csak az irodalom kategóriáját vettük elemzésünk alapjául. Az 
irodalom műfaján belül problematikus volt az antológiák és gyűjteményes 
művek feldolgozása (több szerző, több fordító felvonultatása túlhaladta 
volna egy rövid tájékoztató előadás keretét). Elemzésünkben nem kaptak 
helyet a népmesefordítások, a néhány lapos képeskönyvek elemzései, még ha 
a szerzőt fel is tüntették. (Kihagytuk a Jugoszláv Pionír Játékok füzeteit, a 
Történetek o népfelszabadító háborúból, valamint a Jugoszláv népek meséi 
soiuzatot stb.) Vizsgálatunkat tehát a szépirodalomra korlátoztuk - a fel-
nőtt- és az ifjúsági irodalomra, valamint az irodalmi tanulmányok fordí-
tásának feltárására egyaránt. Nem biográfiát készítettünk, ezt már részben -
bár más-más célkitűzéssel - több publikációban is megtatálhatjuk. 

Néhányat említenék közülük: 
1. Kozocsa Sándor-Radó György: A jugoszláv irodalom magyar bibliog-

ráfiája = Csuka Zoltán: A jugoszláv népek irodalmának története - Bp, 
Gondolat, 1963-64. 92-512 p. 
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2. Csáky S. Piroska: A jugoszláviai magyar könyv: 1945-1970. Újv, Forum 
Könyvkiadó 1973. - 570 p. 

3. u.ő.: Forum Könyvkiadó bibliográfiája 1957-1983. - Újv., Forum 1984. -
557 p. 

4. Čurčić, Marija-Zeremski, Vida: Bibliografija međusobnih prevoda knji-
ževnih dela naroda Jugoslavije i narodnosti Vojvodine, 1945-1980.: N. s. 
Biblioteka Matice srpske, 1982. 310 p. 

5. Jávor Jenő: Književnost naroda Jugoslavije u Mađarskoj, 1945-1987. -
Bpest. Udruženje izdavača i knjižara Mađarske, 1988. g. 57. p. 

A művek felsorolásától ezúttal eltekintünk tehát. Egy felolvasás nem 
teszi lehetővé a részletes statisztikát sem, mivel nehezen követhető a számok 
sokasága. 

A szépirodalmi művek kiválasztásának figyelembe kell venni a cél-
kitűzést: mit miért fordítanak le és adnak ki. Tekintve, hogy a fordításban 
megjelent műveket gyakran olvasmánykiegészítésnek szánta a kiadó, a vá-
lasztás mércéi között találjuk az esztétikai érték mellett a népszerűség 
kritériumát is (a népszerű művek viszont nem mindig mérhetők a leg-
magasabb esztétikai mércével). A választásra kihathat a szerzői jog (növeli a 
kiadó anyagi kiadásait). Akadályt tehát a befektetés, amit a fordítás külön 
anyagi kiadásokkal terhel, s ezt a terhet egy aránylag vásárlóra számító kiadó 
még jobban megérzi. (A Forum kiadványainak átlagos példányszáma 400-
4000 példányig terjed, amivel nem fedezheti a könyv tényleges költségeit. 
Több kiadásban pedig főleg csak az ifjúsági művek jelentek meg (házi 
olvasmányok.) 

A könyv megjelenése pillanatában egy bizonyos nyelven belül próbál 
szerencsét. "Ha megbukik, szó sem lehet lefordításáról, holott lehetséges, 
hogy születési helyének határain túl nem is sejtett, befogadásra kész közön-
ség várja" - állapítja meg Escarpit (i.m. 223 p.). A mú kiválasztásakor arra is 
figyelni kell, hogy milyen hatást vált majd ki ugyanaz a mű fordításban egy 
másik nyelvet beszélő olvasóközönségnél. Amikor az író megírja a művét, 
nem ismerheti ezt a feltételezett olvasóközönségét, s nem hozzá szól első-
sorban, nem folytat vele párbeszédet, s ezt az erőpróbát nem minden mű 
viseli el. Ezzel párhuzamosan a fordító vállára nehezedik az a feladat, hogy a 
mű hangulatát, nyelvi fordulatait kellő módon átplántálja a célnyelvre, 
hiszen a mű befogadása ebben a más nyelvű olvasótáborban tőle is függ. 
Nevezhetnénk ezt a vállalkozást kihívásnak, vagy kalandnak is (a hozzá nem 
értők szerint pénzforrásnak), hiszen a fordítás fel kell, hogy vegye a versenyt 
az eredeti művel. 

Az ÉRDEKELTSÉG vizsgálata a "VEVŐ" szemszögéből elsősorban a 
mű időszerűségétől függ, attól, hogy mennyire időszerű a téma a magyar 
nyelvű olvasó számára, vagy ú.n. klasszikus művekről van szó, akkor pedig 
azok a művek kerölnek előtérbe, amelyek még ez ideig voltak hozzáférhetők 
fordításban. (Ennek a kérdésnek a vizsgálata inkább olvasásszociológiai 
elemzést igényelne, s nem egy fordítói konferencia témája.) 
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A műfordítók 

A Forum Könyvkiadó történetében korszakról-korszakra megfigyelhet-
jük, hogy voltak állandó munkatársai és alkalomszerű fordítói. A fordítók 
jegyzékét mellékletben közöljük megjelölve évről évre, ki kitől mit és milyen 
terjedelemben fordítotj. Mivel a tankönyveket és a tudományos ismeretter-
jesztő műveket nem vettük tekintetbe a Forum fordítói ténykedését vizs-
gálva, az első szépirodalmi fordításokat, mint már említettük, 1959-től 
tartjuk számon. Szemléltetésül mindössze néhány nevet emelnék ki. 

Herceg János rendszeresen fordított 1959-től kezdve egészen 1986-ig. 
(1959-ben 5 regényt és elbeszéléskötet - mintegy 1440 oldalt!) Herceg János 
korábban is foglalkozott fordítással. Először 1949-ben találkozunk a nevé-
vel; Ivo Andrié: Nyuszi c. elbeszélését az újvidéki Testvériség-Egység adta ki. 
Későbbi fordításai között Branko Copié, Dobrica Cosiő, Oskar Daviéo, 
Miroslav KrIeZa, Rastko Petrovié, Aleksandar Vuío és mások művei sze-
repelnek. 

Ács Károly nevével is találkozunk a fordítók sorában már 1959-ben 
(Antonije Isakovié: Nagy gerekek). Ő is fordított már előbb is, tehát nem 
a Forum indította el műfordítói tevékenységét (1956-ban Dobrica Cosié: 
Gyökerek c. regényének fordítása jelent meg, majd Vjekoslav Kaleb: 
Áldott por c. regénye 1958-ban, mindkettő a Testvériség-Egység kiadása). 
Ács Károly nem minden évben fordított önnálló kötete, több vers-
fordítása van antológiában (mint pl. Napjaink éneke 1-2 kötete). Krleía 
Versek, Emlékiratok c. kötetének verseit 1965-ben válogatta és fordította, 
de fordított prózát is; Miodrag Bulatovié, Danilo KiS, MiloS Crnjanski és 
mások műveit. Azok közé a műfordítók közé tartozik, aki fordításait 
önnáló kötetekben is közzétette /Ének füstje, füst éneke: 1945-1965 kö-
zötti fordításait tartalmazza (1976), majd Kiásott kard: válogatott vers-
fordítások 1945-1984. (1985)/. 

Fehér Ferenc mint műfordító 1956-ban bukkant fel, a Magyar Szó 
kiadásában megjelent Vladimír Nazor Jozse az óriás c. kötetét fordította. A 
Forum kiadások közül Tone SeliSkar: A kék sirály c. ifjúsági regény volt az 
első fordítása 1959-ban. Ettől kezdve kisebb megszakításokkal (a hetvenes 
évek elején volt kiesése) napjainkig állandóan találkozunk fordításaival 
prózakötetekben csakúgy, mint verseskötetekben. A Forum Kiadó első 
kétnyelvű kötetének is ő az egyik szerzője (Miroslav Antié-Fehér Ferenc: 
Színek és szavak, 1960), - erről az érdekes kezdeményezésről azért is 
érdemes még külön is szólni, mert nagyon ritkán történik meg a fordítások 
történetében, hogy a mű úgyszólván egyszerre szülessen meg két nyelven az 
író és a fordító tollából és egy kötetben lásson napvilágot. (Escarpit 
egyébként ilyennek vélte a tökéletes műfordítást, az alkotó együttműködést 
író és fordító között, i.m. 225 p.) Antiéon kívül fordított még Florika 
átefantól, Stevan Raiőkoviétól, Aco áopovtól, Branko v. Radiőeviétól, Slav-
ko Janevskitől és másoktól. Önnálló kötete versfordításokból: A madár 
árnyéka (1978) és Vándorfelhők (1985) címen jelent meg. 
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Nem hegyhatjuk említés nélkül Csuka Zoltán közreműködését sem a 
jugoszláv népek irodalmának közvetítésében. Forum könyvön első ízben 
1959-ben jelent meg a neve, amikor Crnjanski MiloS: Örökös vándorlás c. 
regényét ültette át magyarra. Ettől kezdve szinte minden évben egy-egy 
könyv, 1962-ben 5 nagy terjedelmű mű jelent meg az ő fordításában (köztük 
az Andrié-életmű). 1965-ben 4 nagy vállalkozása látott napvilágot (3 Krleáa-
mű és Slobodan Novakovié ifjúsági regénye: Erős vár címen); s egészen 
1976-ig sorra tolmácsolta Borislav Stankovié, MeSa Selimovié, Jakov Ignja-
tovié, Ivo Andrió, Petar Petrovié NjegoS és más neves jugoszláviai szerző 
művét. (Minden bizonnyal nem egy év alatt fordított le ennyit - ezekre 
terjedő oldalszámot, csak a véletlen folytán egyszerre jelentek meg a mű-
vek.) 

Borbély János a hatvanas években tűnt fel Ranko Marinkovié: Kezek 
(1961) c. művének fordításával, s azóta jelen van műfordításunkban. Néhány 
név akiktől fordított: Antonije Isakovié, Mirko Bo2ié, Ivan Gorán Kovaéié, 
Ivo Őipiko, Antun Soljan, Danilo KiS, Aleksandar TiSma és mások. Az 
Aranyhegyek birodalma című önnállő kötetében a mai jugoszláv prózából 
közölt forításokat (1985). 

Bodrits István 1960. és 1976. között 15 kiadványt plántált át magyar 
nyelvre, főleg a szlovén irodalomból. 

Ugyancsak a 60-as évek elején fordított Kopeczky László, Bencz Mihály, 
Fuderer Gyula, Hornyik György, Kovács T. Ilona, Gál László, Gellér Tibor, 
Majtényi Mihály, Saffer Pál, Sulhóf József és mások. 

A hetvenes években új nevek tűntek fel: Jung Károly, Szilágyi Károly, 
Szűcs Imre, Fehér Teréz slb; legtöbbjük egy vagy két könyvet fordított. 

A nyolcvanas években új műfaj is jelentkezett: a tanulmányok és esszék 
köteteit Thomka Beáta fordította, de fordított Sziveri János, Király László 
stb. Brasnyó István 1979-ben tűnt fel, ő a 80-as évek legjelentékenyebb 
fordítója. Főleg ifjúsági könyveket fordított szerbhorvátról, macedónról, 
ruszinról. 

Ez a rövid áttekintés csak arra kívánt rámutatni, milyen mértékben 
ismerhette meg anyanyelvén a vajdasági magyar olvasó a jugoszláv népek 
irodalmát. Nem bontottuk fel az irodalmat szerb, horvát, szlovén stb. 
nyelvűre, a melléklet azonban tartalmazza a fordított művek jegyzékét 
szakcsoportok szerint (szerző, cím, és a kiadás évének feltüntetésével); a 2. 
sz. melléklet a fordítókat sorolja fel betűrendben, vm. azt, hogy évenként 
kitől mit fordítottak, közülük a későbbi esetleges összehasonlító vizsgálat 
megkönnyítése végett az eredeti címet (kivéve a válogatásoknál) és a fordí-
tott mű terjedelmét. A fordítók jegyzéke annyiban hiányos, hogy az an-
tológiák fordítóit nem dolgoztuk fel, mivel egyesek mindössze 1-2 verset 
fordítottak csak, s így felduzzasztottuk volna az anyagot. így is kiderül 
azonban, hogy kik és mióta fordítottak rendszeresen és vállaltak részt a 
jugoszláv népek irodalmának közvetítésében az 1957. és 1987. közötti 
időszakban. 
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A lefordított művek számszerű áttekintése 1959-től 1987-ig 

1959-10 1974 - 4 
1960-11 1975 -1 
1961 - 14 1976-7 
1962 - 15 1977 - 3 
1963 - 12 1978 - 3 
1964-14 1979 - 4 
1965 - 19 (+ Népfelsz. tört.) 1980 - 3 
1966 - 6 1981 - 5 
1967 - 1 9 1982 - 1 
1968 - 1 2 1983 - 3 
1969 - 7 1984 - 6 
1 9 7 0 - 3 1985 - 8 
1 9 7 1 - 1 1986-6 
1972 - 6 1987 - 1 1 
1973 - 4 1988 - 7 

ÁCS Károly 
1959. Isaković, Antonije: Nagy gyerekek (Velika deca) - R. - 181 p. 
1963. Bulatović, Miodrag: Egre szállt a vörös kakas (Crveni petao leti 

prema nebu ) - R. - 269 p. 
1965. Krleža, Miroslav: Versek. Emlékiratok (A verseket vál. és ford. V. 

- 622 p. 
1967. Kiš, Danilo: Kert, hamu (Bašta, pepeo) - R. - 227 p. 
1969. Bihalji-Merin, Oto: Huszadik századi művészportrék (Graditelji 

moderne misli u literaturi i umetnosti) - T. - 369 p. 
1970. Ćosić, Bora: Családom szerepe a világforradalomban (Uloga moje 

porodice u svetskoj revoluciji) - R. -131 p. 
1971. Kiš, Danilo: Korai bánat (Rani jadi) - if]. E. -140 p. 
1975. Crnjanski, Miloš: London regénye (Roman o Londonu) - R. - 787 

1976. Ének füstje, füst éneke 
1977. Nazor, Vladimir: Partizánlegendák (a verseket ford.) -126 p. 
1985. Kiásott kard. vál. versfordítások 1945-1984. - 393 p. 
ARGYELÁN Erzsébet 
1967. Vidović, Gabro: A pszunyi futár (Kurir sa Psunja) - ig. R. - 230 p. 
BENCZ Mihály 
1960. Staničić Anto: A kis kalóz (Mali pirat) - ig. R. -178 p. 
1962. Alečković, Mira: Kiderülnek a titkok (Zbogom velika tajno) - E. -

185 p. 
1964. Nušić, Branislav: Hajdukok (Hajduci) - ifj. R. -135 p. 
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1966. Vitez, Grigor: Az agyagmadár és más mondák meg regék (Bajka o 
glinenoj ptici i druge bajke i priče) - E. -172 p. 

1968. Radičevič, Branko: A tanult macska (Učeni mačak) - ifj. R. -124 p. 
BODRITS István 
1960. Vukadinovič, Lj.-Stefanović, D.: Olimpia a dzsungelben (Olim-

pijada u džungli) - ifj. R. - 203 p. 
1961. Kosmač, Ciril: Szép tavaszi nap (Pomladni dan) - R. - 296 p. 
1963. Borisavljević, Miodrag: Derült ég alatt. Vál. E. -111 p. 

Peroci, Ela: Százszorszép (Tisočkrat lepa) ifj. elb. -135 p. 
1964. Cankar, Ivan: Sötétben (U tami) - E. -147 p. 
1965. Brlič-Mažuranič, Ivana: Régmúlt idők meséi (Priče iz davnine) - ifj. 

E. -175 p. 
1967. Zupančič, Beno: Szellemidézés (Sedmina) - R. 287 p. 
1968. Brenkova, Kristina: A hontalan cica (Muca bezdomka) - ifj. E. -

224 p. 
Peroci, Ela: Estéli lányka (Za lahko noč) - ifj. E. - 212 p. 

1969. Hieng, Andrej: Káró király (Gozd in pečina) - R. - 492 p. 
Ingolič, Anton: A gimnazista lány (Gimnazijalka) - ifj. R. - 372 p. 
Rövid kirándulás (Šeligo, Rudi: Agata Schwarzkobler triptichonja -
Triptih A S) 

1970. Božič, Petar: Az élet peremén (Na robu zemlje) - R. - 274 p. 
1972. Zupančič, Beno: Vészharang (Plat zvona) - R. - 414 p. 
1976. Seliškar, Tone: Partizánmesék - 25. p. ifj. M. 

BOGDÁNFI Sándor 
1961. Domanovič, Rado je: Kínlődia (Stradija) -175 p. 
BORBÉLY János 
1961. Marinković, Ranko: Kezek (Ruke) - E. - 285 p. 
1963. Isakovič, Antonije: Páfrány és tűz (Paprat i vatra) - E. - 205 p. 
1964. Božič, Mirko: A kurlanok (Kurlani. Donji i Gornji) - R. - 362 p. 
1965. Kovačić, Ivan Goran: A harag napjai (Dani gnjeva) - P-E. - 309 p. 
1967. Ćipiko, Ivo: Pókhálóban (Pauci) - R. - 224 p. 
1969. Šoljan, Antun: Rövid kirándulás (Kratak izlet) - kisr. 
1972. Kiž, Danilo: Fövényóra (Peščanik) - R. - 299 p. 
1976. Matošec, Milivoje: A kumroveci gyermekévek (Dječak sa Sutle) -

ifj. - 148 p. 
1978. Kiš, Danilo: Borisz Davidovics síremléke (Grobnica za Borisa 

Davidovića) -113 p. 
1979. Hitrec, Hrvoje: Füstlakók (Smogovci) - ifj. R. -162 p. 
1980. Nanevski, Duško: A táltos ló (Szamovilszkoto konycse) - ifj. me-

sék. -165 p. 
1985. Tišma, Aleksandar: Az ezerkettedik éjszaka: Válogatott elbeszélé-

sek (másokkal közösen) - 348 p. 
Aranyhegyek birodalma: Válogatott műfordítások a mai jugoszláv 
prózából -188 p. 
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1986. Kiš, Danilo: Holtak enciklopédiája (Enciklopedija mrtvih) -147 p. 

BRASNYÓ István 
1979. Obrenović, Rade: Ez kész cirkusz (Mi smo smešna porodica) - if]. 

R. - 93 p. 
1979. Zubac, Pero: Elvtársunk, Tito (Tito je naš drug) - V. 93 p. 
1981. Olujić, Grozdana: Gyöngyházrózsa és más mesék (Sedefna ruža...) 

- M. -179 p. 
1982. Zekerya, Necati: Három utca gyermekei (Üc sokagin cocublari) -

iq. R. -145 p. 
1983. Škrinjarić, Sunčana: Elődök utcája (Ulica predaka) - i íj. R. -141 p. 
1984. A messzeség virraszt, a mai ruszin költészet antológiája - V. 

Stefanović Mirjana: Mit érdemel az a bűnös (Šta da radi ova fota?) 
- ifj. R. -140 p. 

1985. Mimorovszki, Tome: Szilfák kora (Breszliki) - ifj. R. - 185 p. 

BURKUS Valéria 
1968. Vidaček-Mikić, Zlata: Homokvár (Tvrđava) - iij. E. -120 p. 
CSÉFALVY Eszter 
1972. Babinka, Michal: Igor nagyra nő (Ako rastol Igorko) - ifj. E. - 46 p. 
1976. Babinka, Michal: Igor nagyar nő - 39 p. (2. kiad.) 
CSUKA Zoltán 
1959. Crnjanski: Örökös vándorlás (Seoba) - R. - 214 p. 
1960. Matavulja Simo: Fráter Barnabás (Bakonja fra Brne) - R. - 276 p. 
1961. Rrežihov, Voranc: Földindulás (Mamnica) - R. - 446 p. 
1962. Andrić, Ivo: Elátkozott udvar (Prokleta avlija) - E. - 495 p. 

Andrić, Ivo: Híd a Drínán (Na Drini ćuprija) - R. - 438 p. 
Andrić, Ivo: A kisasszony (Gospođica) - E. - 463 p. 
Andrić, Ivo: Vezírek és konzulok (Travnička hronika) - R. - 591 p. 
Desnica, Vladan: A tavasz és a halál játékai /Proljeća Ivana Galeba 
(Igre proljeća i smrti)/ - R. - 503 p. 

1965. Krleža, Miroslav: Elbeszélések - E. - 349 p. 
Krleža, Miroslav: Versek. Emlékiratok (Az emlékiratokat ford. ) -
622 p. 
Krleža, Miroslav: Zászlók. 1-2 köt. (Zastave) - R. - 754, 827 p. 
Novak, Slobodan: Erős vár (Tvrdi grad) - ifj. R. - 491 p. 

1966. Stanković, Borislav: Szilaj vér (Nečista krv) - R. - 239 p. 
1967. Crnjanski, Miloš: Örökös vándorlás (Seobe i druga knjiga Seoba) -

R. - 619, 605 p. 
1968. Selimović, Meša: A dervis és a halál (Derviš i msrt) - R. - 452 p. 
1972. Ignjatović, Jakov: Örök vőlegény (Večiti mladoženja) - R. - 209 p. 

Stojanović, Jugana: Leonardo da, Vinci - R. -164 p. 
1974. Andrić, Ivo: A lőportorony - ifj. E. - 290 p. (Móra Kk. Bp.) 

Hromadžić, Ahmet: A különös tó titka - (vál. mesék) - 151 p. (Bp. 
Móra) 
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1976. Njegoš, Petar Petrovič: Gorski vijenac = Hegyek koszorúja -
poéma - 281 p. 
Pavlovszki, Jovan: Sárfészek (Toa Radiovce vo koe pagam dla-
boko) - R. -144 p. 

DÉR Zoltán 
1962. Stepanović, Kosta: Párbaj (Dvoboj) - iíj. R. -188 p. 
DUDÁS Kálmán 
1964. Konstantinovié, Radomir: Tiszták és piszkosak (Čisti i prljavi) - R. 

- 347 p. 
Krleža, Miroslav: A Glembayok (Glembajevi) - D. - 525 p. 
Krleža, Miroslav: A Glembayok (Glembajevi) - P. - 311 p. 

1965. Šegedin, Petar: Magánosak (Osamljenici) - R. - 399 p. 
1967. Lalié, Mihailo: Siralomhegy (Lelejska gora) - R. - 656 p. (Magvető 

is) 
FARKAS Jenő 
1976. Botto, Ján: Janošik halála (Smrt JánoSíkova) - i íj. E. - 39 p. 
FEHÉR Ferenc 
1959. Seliškar, Tone: A kék sirály (Bratovščina "Sinjega galeba") - R. -

128 p. 
1960. Antié, Miroslav: Színek és szavak = Boje i reči - V. -171 p. 
1961. Štefan, Florika: Tetten ért bánat - V. - 78 p. 
1962. Oblak, Danko: Lidérces ablakok (Modri prozori) - iíj R. -132 p. 
1963. Raičković, Stevan: Végtelen udvarok (Veliko dvorište) - iíj. E. - 99 

P-
1964. Bevk, France: Gyermekkorom hegyvilága (Grigorjevi otroci) - ifj. 

E. - 208 p. 
Seliškar, Tone: A kék sirály (Bratovščina "Sinjega galeba") - R. -
125 p. (1959) 
Šopov, Aco: Örök várakozó (Izabrane pesme) - V. - 86 p. 

1965. Lukié, dragan: Itt laknak a versek (Ovde stanuju pesme) - V. - 52 
p. 
Popovié, Aleksandar: Charlie kandúr története (Sudbina jednog 
Čarlija) - ifj. R. - 111 p. 
Radičević, Branko V.: A csodatevő szem (Čudotvorno oko) - ifj. E. 
-113 p. 

1966. Maksimović, Desanka: Kis Rajzolók nagy képkiállítása (Izvolite na 
izložbu dece slikara) - V. -18 p. 
Seliškar, Tone: A kék sirály (Bratovščina "Sinjega galeba") - R. -
125 p. 

1967. Antič, Miroslav: Egy szőke hajtincs (Plavi čuperak) - V. - 64 p. 
Crnčevič, Branislav: Mezítlábas meg az ég (Bosonogi i nebo) - V. -
110 p. 

1968. Čopič, Branko: A sasok korán fölrepülnek (Orlovi rano lete) - ifj. 
R. - 200 p. 
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1969. Metošec, Milivoj: A Hársfa utca réme (Strah u ulici Lipa) - ifj. R. -
186 p. 

1972. Petrovič, Boško: Mire elszáll a nyár (Dolazak na kraj leta) - R. -
358 p. 

1973. Kušan, Ivan: Koko Párizsban (Koko u Parizu) - R. - 247 p. 
1974. Diklič, Arsen: A kisréti szállás (Salaš ü malom ritu) - R. -178 p. 

Tadijanovič, Dragutin: Kései arató (Vál. Versek) - 73 p. 
1978. A madár árnyéka: (harminc év versfordításaiból) - V. - 423 p. 
1980. Petrovič, Mirko: Branka - ifj. R. -161 p. 
1981. Radović, Dušan: Ülj ide, beszélgessünk - V. - 38 p. 
1985. Vándorfelhók (Válogatás a jugoszláv népek verseiből, gyerekek-

nek) -166 p. 
1986. Janevszki Szlavko: Sárgák és fehérek (Crni i žolti) Gy. V. - 86 p. 

FEHÉR Teréz 
1979. Vojnić Purčar, Petko: Az otthon egyre távolabb (Dom, sve dalji) -

R. - 286 p., NIN díj; 1977. 
FUDERER Gyula 
1961. Matošec, Milivoj: A hajónapló titka (Tragom brodskog dnevnika) -

ifj. R. - 228 p. 
1965. Kušan, Ivan: Ki ez a fiú (Zagonetni dječak) - ifj. R. - 223 p. 

GÁL László 
1961. Matošec, Milivoj: A lázadó robot (Neposlušni robot) - Mese - 24 p. 
1962. Radičević, Branko V.: A vidám varázsló cukrászdája (Poslasti-

čarnica kod Veselogčarobnjaka) - ifj. R. - 89 p. 
GELLÉR Tibor 
1961. Maksimović, Mitar: A bőség országa (Zemlja dembelija) - ifj. E. -

80 p. 
1963. Matošec, Milivoj: Tiki és az ismeretlen (Tiki traži neznanca) -

1963, iq. R. -169 p. 
1964. Vidović, Gabro: A mellékutca nyomozói (Trojica iz Male ulice) -

ifj. R. -159 p. 
1965. Matošec, Milivoj: A vándor (Veliki skitač) - ifj. R. - 208 p. 
1968. Petrovič, Mirko: A nagyváros gyermekei (Deca velikog grada) - ifj. 

E. - 114 p. 
íiüRCEG János 
1959. Janevszki Szlavko: Falu a hét kőris mögött (Selo *zad sedumte 

jaseni) - R. - 271 p. 
Kosier, Berislav: Jó szelet, Kék Madár (Dobar vetar, Plava Ptico) -
ifj. R. - 312 p. 
Lalić, M.: Lakodalom (Svadba) - R. - 226 p. 
Popović: Igaz legendák (Istinite legende) - E. - 326 p. 
Vučo, Aleksandar: Halott jelszavak (Mrtve javke) - R. - 278 p. 

1960. Krleža, M.: Bankett Blitvában (Banket u Blitvi) - R. - 465 p. 
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Prežihov, Voranc: Vadócok (Samorasniki) - R. - 277 p. 
Šegedin, Petar: Isten gyermekei (Deca božja) - R. - 425 p. 
Točvar, Ivan: Viszokói krónika (Visočka hronika) - R. - 255 p. 

1961. Ćopić, Branko: Nikola Burszács kalandjai (Doživljaji Nikoletine 
Bursaća) - R. -156 p. 
Samokovlja, Isak: Hanka - E. - 295 p. 

1962. Davičo, Oskar: A költemény (Pesma) 1-2 köt. - R. - 403 + 405 p. 
1963. Ćosić, Dobrica: Oldódás 1-3 köt. (Deobe) - 510,367,367 p. 
1964. Ćopić, Branko: Nikola Burszács kalandjai - R. -172 p. (1961) 

Petrovič, Rastko: A hatodik nap (Dan šesti) - R. - 544 p. 
1966. Simin, Magda: Névtelenek (Izdanci na vetru) - ifj. E. - 263 p. 
1968. Ćopić, Branko: Nikola Burszács... (Doživljaji Nikoletine Bursaća) 

- R. -164 p. 
HORNYIK György 
1965. Kostić, Dušan: A rejtélyes kincs (Modro blago) - ifj. R. -174 p. 
1966. Hromadžić, Ahmet: Ezüstszőrű (Okamenjeni vukovi) - ifj. E. - 89 

P-
1967. Najdanović, Milorad: Bokrok és fenyők között (Između žbunja i 

oblaka) - ifj. E. -160 p. 
1970. Janković, Milorad: Omiši gályák (Omiške strele) - R. - 436 p. 

HORNYIK János 
1962. Nušić, Branislav: Önéletrajz (Autobiografija) - É. - 247 p. (társ. 

ford.) - -

ILLÉS Sándor 
1964. Krleža, Miroslav: Filip Latinovicz hazatérése (Povratak Filipa La-

tinovića) - R. - 295 p. 

JUNG Károly 
1973. Podgorec, Vidoe: Szőke cigánygyerek (versbetétek) (Beloto ci-

ganče) - ifj. R. -175 p. 
1981. Diklić, Arsen: A holtágban ősszel (Jesen u mrtvaji) - ifj. R. -194 p. 
1983. Diklić, Arsen: Hrőnika kel a Marosról (Moriški vekovi) - ifi. R. -

129 p. 

KÁNTOR Erzsébet 
1980. Flora, Radu: Csapda (Capcana) - R. - 512 p. 

KARTIG Sára 
1976. Budinszki Miron: Furfangos Jankó kakasa (Vodenicska na szeri-

bernim potoku) - Mesék - 215 p. 
KENÉZ Ferenc 
1985. Almajan, Slavko; A négyszögletű kalap: Válogatott versek -110 p. 
KIRÁLY László 
1984. Flora, Joán: Az anyagi világ - Vál. Versek - 94 p. 
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RONCSOL László 
1985. Bohuš, Pal'o: Összegező: Válogatott versek -108 p. 
KOPECZKY László 
1959. Lovrek, Mato: Hófúvásban (Vlak u snijegu) - E - 92 p. 
1960. Diklić, Arsen: Ne nézz vissza flam (Ne okreći se sine) - R. - 96 p. 
1961. Zupan, Vitomil: Túl ezeren, kćtezeren (Putovanje u hiljadita mes-

ta) - ifj. R. -199 p. 
1963. Malevszki, Vlado: Ez volt az ég (Ono što beše nebo) - R. -180 p. 
1964. Lovrak, Mato: Hófúvásban (Vlak u snijegu) - E. - 91 p. (1959) 
1968. Lovrak, Mato: Hófúvásban (Vlak u snijegu) - E. - 96 p. 
KOVÁCS János 
1963. Ćopić, Branko: Buksi évek (Magareće godine) - ifj. R. -168 p. 
KOVÁCS T. Ilona 
1964. Božić, Mirko: A kurlanok (Kurlani. Donji i Gornji). A verseket 

ford. - R. - 362 p. 
1965. Kovačić, Ivan Goran: A harag napjai (Dani gnjeva). A verseket 

ford. - 309 p. 
LÉVAI Endre 
1963. Petrović, Boško: És a felhők elvonulnak (Lagano promiču oblaci) -

E--225 p. 
MAGOSSY László 
1986. Jovičić, Vladimir: Volt egyszer egy ember - 374 p. 
MAJOR László 
1962. Nušić: Önéletrajz (Autobiografija) - társ. ford. 247 p. 
MAJOR Nándor 
1969. Rövid kirándulás Ugrinov, Pavle: G-dúr nyomában (U pohode 

Georgiju, zvanom "žica Ge") - kisregény. 
MAJTÉNYI Mihály 
1960. Lukić, Dragan: Tarsolyomból (Iz jednog džepa) - V. - 64 p. 
1961. Ćopić, Branko: Állatország lakói (U svetu medveda i leptira) - E. 

i f j . -125 p. 
1962. Kosier, Berislav: Ha megdobban a szív (Poljupci i mraz) - ifj. R. -

209 p. . . , v , .,, 
Kušan, Ivan: Koko és a szellemek (Kako i duhovi) - ifj. R. - 201 p. 
Zemljar, Sanja: Parkok, utak, szökőkutak, (Lutke, ceste i vodos-
koci) - ifj. E. -111 p. 

NAGY Irén 
1965. Martić, Anđelka: Pöttyöske (Pirgo) - ifj. R. - 91 p. 
NÉMETH P. István 
1968. Pavlović, Branko: Tito kíséretében (U svakoj priči o nama) - ifj. E. 

- 216 p. 
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PONGRÁCZ P. Mária 
1972. Avramescu, Mihai: Letört ágak; Ezüstherceg (Tinerete frinta; 

Mesajul) - R. - 254 p. 
RONCSÁK Sándor 
1977. Hronec, Vítázoslav: Egyórás portya = Hodina jazdy - V. -117 p. 

SAFFER Pál 
1959. Simin Magda: Mire a meggyfa kivirágzik (Dok višnje procvetaju) -

R. - 242 p. 
SULHÓF József 
1960. Lovrak, Mato: Szikrácska (Iskrica) - ig. R. -157 p. 
1961. Lovrak, Mato: Szikrácska (Iskrica) - ifj. R. -160 p. 
1962. Seliškar, Tone: Katka, a hősszívű leány (Deklica z junaškim srcem) 

- ig. R. -157 p. 
SZELI István 
1965. Krleéa, Miroslav: Kirándulás Oroszországba (Izlet u Rusiju) - T. -

612 p. 

SZILÁGYI Károly 
1973. Podgorec, Vidoe: Szőke cigánygyerek (Beloto cigancse) - ifj. R. -

175 p. 
Škrinjarič, Sunčana: A kékkkabátos nyár (Lato u modrom kaputu) 
- ig. E. -141 p. 

1977. Vidmar, Josip: Esszék és meditációk - T. - 529 p. 
SZIVERI János 
1984. Zivlak, Jovan: Penge: Válogatott versek - 67 p. 
SZŰCS Imre 
1977. Stefanović, Momčilo: A nagy háború kis hősei (Mali junaci velikog 

rata) - E. -195 p. 
THOMKA Beáta 
1985. Lukić, Sveta: A mai intellektuális próza (Iz moderne intelektualne 

proze) - T. -149 p. 
1986. Grlić, Danilo: Művészet, esztétika, tudomány. Vál. tanulmányok -

125 p. 

TORNYOSI Péter 
1977. Nazor, Vladimir: Partizánlegendák - a prózát f. -126 p. 
TOROK Csaba 
1968. Petrovič, Mirko: A fekete vitorlás (Dečaci sa truoglastog trga) - ig. 

R. - 204 p. 
UTASI Csaba 
1967. Milankov, Momčilo: A labdás ember (Čovek sa lopatom) - R. -152 

P-
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Popovid, Aleksandar: A kékruhás kislány (Devojőica u plavoj hal-
jini) - iQ. E. - 90 p. 

VÉBEL Lajos 
1965. Vojinovié, Aleksandar: Légy tanú, boróka (Krv nije sve) - R. - 248 

P-
WEÖRES Sándor 
1978. Éupanőié, Oton: Te titok virág: Válogatott versek - 55 p. 
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