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Örömmel vállaltam a megtisztelő feladatot, hogy e szakmai értekezleten 
vázoljam kiadónk, a Forum Könyvkiadó törekvéseit a fordításirodalom 
ápolása terén, mert, emlékezetem szerint, Juhász Géza majd tíz évvel 
ezelőtti felmérése óta ezzel a kérdései nemigen foglalkoztunk. Ami nem 
jelenti azt, hogy kisebb jelentőséget tanúsítottunk volna a Jugoszlávia 
nemzetei és nemzetiségei közötti kétirányú közlekedésnek. Sőt. Éppen a 
néhány hónappal ezelőtt elkészült felmérésünk szerint 1980 és 1988 között 
a Forum 43 könyvet és négy antológiát jelentetett meg a jugoszláv népek és 
nemzetiségek irodalmából, valamint több mint tíz kétnyelvű kiadványt. 

A Kiadóban mindig úgy véltük, hogy sajátos helyzetünkből, híd-szere-
pünkből természetszerűen következik, hogy egyenlő figyelemmel kísérjük va-
lamennyi jugoszláv nyelvterület (szerbhorvát, horvátszerb, szlovén, macedón) 
irodalmat, külön ügyelve arra, hogy akár szemelényekben, de folyamatosan és 
tervszerűen (esetleg külön sorozatok keretében) bemutassuk a jugoszláviai 
(albán, töröké olasz stb.) és külön a vajdasági nemzetiségek (szlovák, román, 
ruszin) irodalmának értékeit, egyáltalán hogy megfelelő helyet kapjanak ter-
veinkben szűkebb és tágabb pátriánk legértékesebb irodalmi megvalósulásai 

Merő szószaporítás volna hosszasan bizonygatni az irodalmi művek 
(kölcsönös) fordításának mint a nemzetek és nemzetiségek kultúrája közötti 
egészséges, eleven kölcsönhatás eszközének fontosságát, részletesen fejteget-
ni elvi indokait a mi soknemzetiségű társadalmunkban. Ezen az eszmei 
állásponton túlmenően a Forum Könyvkiadó arra törekszik, hogy egyrészt a 
Jugoszláviában született klasszikus értékeket közvetítse a magyar olvasó 
felé, másrészt pedig, s ez nem könnyebb feladat, hogy ha lehet, már 
kéziratból átültesse az értékes alkotásokat, vagy egy-egy sikeres mű meg-
jelenésekor azonnal reagáljon. 

Ennek az utóbbi elvnek a megértéséhez egy kicsit a múltba kell vissza-
nyúlnunk, Juhász Géza a már említett felmérésben felhívta a figyelmet arra, 
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hogy a fordítói tevékenység a negyvenes-ötvenes években nem állott a 
figyelem középpontjában, ami láthatóan tükröződik a korszak fordítói bib-
liográfiájában is. Különösen a nemzetiségeknek a nemzetek nyelvére történő 
fordítása maradt háttérben. A jugoszláviai magyar könyvkiadás helyzete is 
csak a Forum ház 1957-ben való megalapítása után, a hatvanas években 
kezd föllendülni, s e lendület hatására valamint egy beérő és igen Ígéretesen 
induló új nemzedék ténykedésének eredményeképpen egyszerre virágzik 
mind a jugoszláviai magyar irodalom, mind a fordításirodalom. 

A Forum Könyvkiadó tehát, gyorsan kinőve a gyerekcipőből, a "kultúra 
fóruma" lett, s e kultúra nyíltságának jegyében, de ugyancsak az anyanyelvi 
műveltség érdekében, kitekintett a tartományi határokon kívülre is, s a 
kulturális együttműködés és kölcsönösség alapján gazdagította önmagát s 
népeink és nemzetiségeink kultúráját. A számok nyelvére fordítva: fenn-
álásunk óta mintegy 250 fordításkötetet adtunk ki szerb, horvát, szlovén, 
macedón, szlovák, román, ruszin, albán, török és olasz nyelvterületről. A 
művek válogatásánál az elsődleges szempont mindig a legújabb irodalmi 
termés csúcseredményeinek bemutatása volt, a jugoszláviai magyar illetve az 
általános magyar nyelvterület érdeklődésével és törekvéseivel szinkronban. 
Ezt most csak egy példával illusztrálnám: 1984. őszén jelent meg, s azonnal 
nagy érdeklődésre talált Milorad Pavié Kazár szótár című szótárregénye. 
Nem sokkal később már részleteket olvashattunk Temesi Ferenc Por című, 
ugyancsak ilyen szótárszerű regényéből. Mivel mi már szerbhorvát köz-
vetítéssel akkor ismertük Borges műveinek java részét, és kezünkben tar-
thattuk Umberto Eco A Rózsa neve című, azóta magyarul is megjelent 
regényét, világossá vált, Pavié Kazár szótára szervesen beletartozik a nyolc-
vanas évek posztmodernnek jelzett regényvonulatába, abba a prózamodell-
be, amelyet a világirodalomban Borges és Eco, a jugoszláv irodalomban 
Danilo ÍÜS, A holtak enciklopédiájával, a magyar irodalomban pedig Ester-
házy Péter képvisel Kis Magyar Pornográfiájával. Kézenfekvő volt tehát, 
hogy Pavié regényét azonnal le kell fordítani. Ez meg is történt, s így a 
magyar olvasó már 1986. tavaszán kézbe vehette a regényt. Csak mellesleg 
említem meg, hogy a Forumot csupán egy szlovén kiadó előzte meg, de 
azóta e mű nem kevesebb mint tizennégy nyelven olvasható. 

Ezzel a példával azt is bezonyítani szeretném, hogy a hatvanas-hetvenes 
évek bőven termő fordításirodalmának köszönve - s itt mindenekelőtt 
Csuka Zoltán százkötetes fordítói opusára gondolok - úgyszólván túl va-
gyunk a klasszikus írói művek kiadásán, s most már mindinkább figyelhetjük 
a kortárs jugoszláv irodalmakat. Bori Imre találóan állapítja meg könyveink 
1957. és 83. közötti bibliográfiánk előszavában, hogy "a vállalt feladat 
nagyságát és sokrétűségét vizsgálva, nyilvánvalóvá válik, hogy a kiadó tulaj-
donképpen intézmények munkáját vállalta magára az immár klasszikus 
hídszerepnek ennyire kézzelfogható képviseletével, a kölcsönösség szelle-
mének ilyen egyértelmű érvényesítésével. Abból a tényből pedig, hogy a 
szerbről, horvátról, szlovénról, macedónról magyarra fordított művek kez-
detben rendre prózakötetek voltak (1959-ben Aleksandar Vuéo, Jovan 
Popovié, Mihailo Lalié, Szlavko Janevszki művei például) az is kiolvasható, 
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hogy a kiadó az olvasóközönség szélesebb rétegeinek érdeklődésére szá-
mított elsősorban, olvasmányigényeket is ki akart elégíteni az oly szem-
betűnő irodalompolitikáikkal együtt". 

Mint már utaltam rá, a hatvanas évek első fele volt legtermékenyebb és a 
leggyümölcsözőbb. Az ekkor megjelent művek a válogatás szempontjából sok-
oldalúságát is mutatják. Ilyen módon ezek a kiadványok, amelynek koro-
nájaként ott látjuk Ivo Andrié műveinek négy - és Miroslav KrleZa válogatott 
munkáinak nyolckötetes kiadását, jelentős mértékben járultak hozzá a jugo-
szláviai magyar irodalmat mindig is jellemző nyíltság kialakulásához. 

Míg régebben a kiadó legfőbb kritériuma az olvasmányosság volt, és az 
értékes alkotásoknak kijáró klötelező tiszteletadás, addig az utóbbi időben -
mint azt a Pavié-regény esetében is érzékeltettük - a kiadópolitikai szem-
pontok az irodalomtudomány legújabb eredményeit is megkísérlik figye-
lembe venni. Ugyancsak az elmúlt néhány év újítási törekvéseinek jegyében 
született meg az Epikurosz Könyvek sorozat, amely jugoszláviai szerzők 
filozófiái, szociológiái, társadalomtudományi és irodalomtudományi mű-
veiből ad válogatást. A sorozat 1985-ben indult Sveta Lukié A modern 
intellektuális próza című kötetével, amelyet - ezt is érdekességként említem 
meg - még kéziratból fordítottunk, s így magyar nyelven hamarabb meg-
jelent, mint eredetiben. Éppen a közelmúltban nyugtázhattuk, nem kis 
örömmel, hogy ez könyv nyerte el - a mi kiadásunk után kerek két 
esztendővel - a szerbhorvát nyelvterület legjobb esszékötetének járó díjat. 
Ugyancsak az Epikurosz sorozatban látott napvilágot Danko Grlié ismert 
zágrábi filozófus Művészet, esztétika, tudomány című tanulmánygyűjteménye 
és - a magyar nyelvterületre is mindinkább betörő - Mirko Kováé Európai 
költésrothadás című remek esszékötete. E sorozat sikere bátorít bennünket 
arra, hogy most külföldi szerzők, Bob Jessop, Habermas, Korsch és Bloch 
magyarul még nem publikált műveinek kiadását is kilátásba helyezzük. 

Mint ezek a példák is bizonyítják, igyekszünk lépést tartani mind a 
jugoszláviai magyar, mind az egyetemes magyar nyelvterület olvasóinak 
elvárásaival, mert meggyőződésünk, hogy csak így lehetünk a szellemi élet 
jelenét is befolyásoló kiadó. El kell mondanom, nagyon jó az együtt-
működésünk a magyarországi kiadókkal is. Elsősorban a több évtizedes 
hagyományra visszatekintő Forum-Európa együttműködésre gondolok, 
amelynek eredményeképpen az itt fordított művek szinte kivétel nélkül 
átjutnak Magyarországra, s viszont, az ottani igen gazdag világirodalmi 
kidaványok és ezen belül a jugoszláv irodalmakból fordított művek is rendre 
megtalálhatók könyvesboltjainkban. Kimutatásaink szerint 1960-tól nap-
jainkig a Forum mintegy 250 könyvet fordított le, jelentetett meg és 
forgalmazott Magyarországon, ugyanakkor több mint 300 felnőtt és ifjúsági 
irodalomi címszót importált. Egy kis könyvtári kötete tehát. Remélem, 
egyetértenek velem, ez már figyelemre méltó eredmény. 

Időnk nem engedi meg, hogy minden részletre kitérjünk, de ezúttal sem 
szabad elhallgatnunk, hogy kiadónk tevékenységének sajátos vonulatát képe-
zik a magyar nyelvről szerbhorvátra fordított művek, amelyek között ott 
voltak mind az egyetemes magyar irodalom, mint pedig a jugoszláviai 
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magyar irodalom alkotásai. Annak idején nagy érdeklődést nyilvánítottak a 
kétnyelvű Ady-, József Attila-, Radnóti- és Weöres Sándor-kötet iránt. Az 
1961-ben megjelent Külvárosi éj című József Attila kötet Danilo Ki3 remek 
fordításában éppen az idén adtuk ki hasonmás kiadásban, de a Forum 
jelentette meg szerbhorvát nyelven Illyés Gyula két művét, a Puszták népét 
és az Ebéd a kastélyben, továbbá Déry Tibor Nikijét, Móricz Rokonokját, 
Karinthy Tanár úr, kéremjét, és folytathatnánk még a felsorolást 

Szólni kellene még a nagy hagyományra visszatekintő antologikus kiad-
ványokról is. 1963-ban Fehér Ferenc Felhőjáték, majd két évvel később Ács 
Károly két kötetes nagy gyűjteménye Napjaink éneke rímmel mutatta be a 
jugoszláv költők verseit E két fáradhatatlan költő és műfordító azóta sem 
lankadó kedvvel fordítja a jugoszláv költőket, aminek eredményeként szüle-
tett meg Fehér Ferenc A madarak folyója című gyűjteménye, Ács Károlynak 
pedig - a Forum 1500 könyveként a Kiásott kard című, impozáns, műfor-
dításokat tartalmazó kötete. Az előbbi mintegy 220 költő kétszer annyi 
versét tartalmazza, Ács kötetében pedig 150 költő majd 400 verse szerepel, 
felölelve a délszláv népek szinte teljes költészetét. Ugyancsak antológiában 
mutattuk be a vajdasági szlovák és külön kötetben a ruszin költészetet, és 
most készül a román költők antológiája. Ezek rendre időálló, klasszikus 
értékeket felmutató műveket tartalmaznak gondos válogatásban és fordítás-
ban, megfelelő kisérőszövegekkel, s fokozottan támaszkodva a magyarorszá-
gi kiadókkal való együttműködésre, lehetőleg közös kiadványok formájában. 

Végezetül megemlítem, hogy különös gondot fordítunk fordítóink fog-
lalkoztatására, szakmai irányítására, és lehetőséget nyújtunk új fordító-
káderek képzésére. Úgynevezett deficitáris terület még mindig a szlovén és a 
macedón valamint néhány nemzetiségi nyelvről való fordítás. Úgy tartjuk, 
hogy a Forumnak fontos és megkerülhetetlen feladata a fordításirodalom 
támogatása, és úgy véljük, szervezett formában nyújtunk alkalmat a köz-
reműködésre mindazoknak, akik Jugoszlávia népeinek és nemzetiségeinek 
irodalmát közvetítik és mutatják be a magyar olvasónak 

SZEMLÉLTETŐ KÖNYVJEGYZÉK* 

1980. 
1. Radu Flóra: Csapda (regény) 
2. Dusko Nanevszki: A táltos ló (mesék) 
3. Mirko Petrovié: Branka (ifjúsági regény) 
4. Zentai Művésztelep - Umetniőka kolonija u Senti (monográfia) 

1981. 
5. Arsen Diklié: A holtágban ősszel (ifjúsági regény) 
6. Mélyföld (a jugoszláviai szlovák költők antológiája) 

* Jegyzékünk a fordításban megjelent és a kétnyelvű köteteket tartalmazza 
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7. Rade Obrenovié: Képeskönyvek 
8. Grozdana Olujié: Gyöngyházóra és más mesék 
9. DuSan Radpvoő: Ülj ide, beszélgessünk (gyermekversek) 

10. Tin Ujevié: Szelek játékszere (válogatott versek) 

1982. 
11. Grad tiSine (a Kanizsai írótábor harmincadik évfordulójára készült 

kiadvány) 
12. A két Pechán - Dva Pehana (képzőművészeti kismonográfia) 
13. Necati Zekerya: Három utca gyermekei (elbeszélések) 

1983. 
14. Arsen Diklié: Hóvihar kél a Marosról (ifjúsági regény) 
15. Bela Duránci: A vajdasági építészeti secesszió (tanulmányok) 
16. Moják Aranka: (képzőművészeti katalógus) 
17. Sunéana Skrinjarié: Elődök utcája (ifjúsági regény) 
18. Jovan Jovanovié Zmaj: Hol megálltam... (válogatott versek) 

1984. 
19. A messzeség virraszt (a jugoszláviai ruszin költők antológiája) 
20. Bíró István (képzőművészeti kismonográfia) 
21. Ioan Flóra: Az anyagi világ 
22. Hangya András (képzőművészeti kismonográfia) 
23. Pavle Popovié: Kőerdő (versek) 
24. Aleksandar Tiáma: Az ezerkettedik éjszaka (válogatott elbeszélések) 
25. Jovan Zivlak: Penge (versek) 

1985. 
26. Slavko Almáján: A nyolcszögletű tojás (versek) 
27. Palo BoahuS: Összegező (versek) 
28. Paszkal Gilevszki: A dal élete (versek) 
29. Sveta Lukié: A mai intellektuális próza (tanulmányok) 
30. Nagyapáti Kukac Péter (képzőművészeti kismonográfia) 
31. Tome Momirovszki: Szilfák kora (regény) 
32. Pap József: Podliv (a Véraláfutás c. verseskötetének szerbhorvát for-

dítása) 

1986. , 
33. Acs József (képzőművészeti kismonográfia) 
34. Danko Grlié: Művészet, esztétika, tudomány (tanulmányok) 
35. Szlavko Janevszki: Sárgák és feketék (versek) 
36. Vladimír Joviőié: Volt egyszer egy ember (regény) 
37. Danilo KiS: A holtak enciklopédiája (novellafüzér) 
38. Oláh Sándor (képzőművészeti kismonográfia) 
39. Pálinkás József: Népoktatás Csantavéren - Narodno obrazovanje u 

Cantaviru (monográfia) 
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40. Szerb népdalok és hősregék (hasonmmás kiadás Székács József 1836-ban 
megjelent műfordításkötetéből) 

41. Szeli István: Székács József és műve - Jozef Sekaő i njegovo delo 
(tanulmány) 

42. Stojan Vujiéié: Jozef Sekaő-Vuk Stefanovié Karadzié Srpske narodne i 
junaéke pesme - Székács József-Vuk Stefanovié Karadíié Szerb népdalok 
és hősregék (tanulmány) 

1987. 
43. A juhász és a leány (versfordítások) 
44. Michel Babinka: Madárcseresznye (gyermekversek) 
45. Bosán György (képzőművészeti kismonográfia) 
46. Mirko Kováé: Európai költésrothadás (esszék) 
47. Vuk Stefanovié Karadíié: A sárkányölő királyfi (népmesék) 
48. Slavko Mihalié: Atlantisz (válogatott versek) 
49. Nagy Sándor: Dombó (tanulmány) 
50. Milivoj Nikolajevié (képzőművészeti kismonográfia) 
51. Milorad Pavié: Kazár szótár (regény) 
52. Vaskó Popa: A kis doboz (versciklus) 
53. Mihal Ramacs: Rege a cigányról és a hegedűjéről (gyermekvers) 
54. Florika Stefan: Fejfákon túl a földek (versek) 
55. Vajdaság (monográfia) 

1988. 
56. Barcsay Jenő: Anatomija za umetnike (tanulmány) 
57. Faragó Endre (képzőművészeti kismonográfia) 
58. Gojko JanjuSevié: Messzi föld (versek) 
59. Gyura Papharhaj: Ordas évek(\ersek) 
60. Ali Podrimja: Nyugtalan kő (versek) 
61. Marko Ristié: Turpitude (poéma) 
62. Gvido Tartalja: Seholsincs állattan (gyermekversek) 

6 


