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Q N y v E K
REINHOLD SCHNEIDER: LAS CASAS ~S A CSÁSZÁR. (A/he
Ilaeum kiadéso.) Az emberi féktelenségből született történelmi
vállalkozások között talán egyetlen sincs, amely olyan komoran
árnyalt, a bűn sötétségében izzó lenne, mint a spanyol Amerika
hódítás, amelyben elválaszthatatlanul kapcsolódnak össze földi éh
ségek és égi érdekek. Ezt a kort helyesen megítélni csak a spíri
tuálísan látó szemlélet képes, mely felfedezi a bomló emberi intéz
mények és szenvedélyek mélyén a genetikus okot, az ember el
sikkadt égi küldetését megbosszuló isteni ígazságszolsáltatásáa,

.Ugyanakkor azonban végtelen egyszerűséggel emberi is. és rém
regény vagy vakbuzgó szónoklat helyett lírai felelősséggel vállalja
a tárgyat.

Reinhold Schneidernek munkája kétségtelenül ilyen. Gyujt6
pontjában Las Casasnak, az indiánok apostolának a földi joggal,
V. Károly előtt folytatott vitája áll, melynek magva az a kérdés,
hogy tniképpen lehet összeegyeztetni a földi hatalmat Isten orszá
gával. Spanyolország sorsdöntő órájában hangzott el az intelem és
kérdés és az utókor tudja a történelemből a választ, mely Las Ca
sas látomásán keresztül' megborzongattai még a tárgyalóterem hideg
jogászait is.

"Az Úr Jézus el akart menni atengeren túli országokba s a
mi hajóinkat méltatta arra, hogy oda átvigyék öt; az Úr hajósainak
és az Úr apostolainak kellett volna lennünk, mí pedig e helyett
kereskedő- és kalózhajókat küldtünk oda s az apostolok hel vett
gyujtogatókat, rablókat, gyilkosokat. Ö, milyen dicsőséget szerezhet
tünk volna magunknak, ha az ő szavát megértjük! Nem hoznunk
kellett volna, hanem vinnünk, ez volt az Isten rendelése szerint a
mí feladatunk... S ha ennek a feladatnak teliesítése közben Spa
nyolország elszegényedett volna, lehetne-e ennél a szegénységnél
máltóságosabb valamit elképzelni?" És Las Casas önleleplezésében,
töprengéseiben még tovább megy: "Nem azon fordul meg a dolog,
hogy kereszttel a kezünkben áthatoltunk a vílázon, hanem azon
múlik minden, hogy mjinkánkban a kereszt hatoljon a szívünkig."
Az égi mérlegen ez a megismerés olyan súlyos, hogy kárpótol egy
elveszett birodalmat.

Las Casas kereszténysége a, külső formán túl spirituális me
részséggel lenyúlik az egyéni belső tartalomig. Itt lép előtérbe az
Író, aki váratlanul tömör és zsufolt dokumentációval mutatja meg,
hogy mennyire az egyes ember lelkében dől el mínden. A törté
nelmi katasztr6fában, a harcokban. üldözésekben, viharokban és
szenvedésben zajló könyv mindenütt emberi sorsokat mutat meg,
akiknek bűne és töredelme, vergődése és megigazulása az, ami re
génynek nevezhető Reinhold Schneider művében, Ha az epika lé
nyege a történés és a mélyemberábrázolás, akkor a Las Casas
elsősorban az, hiszen a könyv tíz ívén sokkal több történik, mint
a népszerű vaskos regények lapjain. És ha a szépirodalmat első
sorban a stílus különbözteti meg minden más műfaitól, akkor elég
az író szinte ércbeöntöU, művészí műgonddal megkomponált mon
dataira zondolní, szemléletes képeire és megelevenítő ábrázolásá
ra, a kifejezés választékos gondjára, amit odaadóan és erdteljesen
tomácsolt magyarul Possonyi László.

Regény azonban nagyon sok ielenik meg napjetnkban és két-
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ségtelenül jó is akad közöttük. Reinhold Schneider műve mégis a
a kiválasztott könyvek közé fog tartozni azok számára. akiknek
szeme az új szellemiségből épülő lelki birodalmon függ.

Vajda Endre.

p ARASZTOK ÉS URAK. Szociolözlai nézőpontból e két témára
szűkíthető az új magyar irodalom problémaköre. Vannak. akik
kizáróagos egyoldalúsággal tapadnak az egyik vagy másikhoz s
nemcsak művészi anyag számukra a paraszti vagy polgári élet és
világszemlélet. hanem az egész magyarság panaeaeáját igyekeznek
egyedül ebben vagy amabban megtalálni. Kevés írónk van, akinek
látóhatárába belefért a teljes magyar társadalom, annak minden
rétege és osztálya, s egyiket sem értékelte a másik kárára, egyéni
rokonszenvtől vagyellenérzéstől vezetve. Móricz Zsigmond egyre
gazdagabbá érő művészete ennek az univerzális szemléletnek szín
te legnagyobb arányú megvalósulása. Érdeklődése a falusi paraszt
ságtól a fővárosi munkásokig és polgárokig mindenkire rátalált.
hogy művészi anyagót merítsen belőlük. A változatos téma elle
nére' is szinte mindvégig változatlan marad regényeinek alaptétele:
valami tettre-vágyó, teremtő erő birkózik legtöbben a környezet
vagy az egyén adottságaival, s e kettő szerenesés vagy - több
nyire - szerencsétlen küzdelme az a sajátos tartalom. mely re
gényeit kitölti.

Legújabb nagy-regénye, R6zsa Sándor a lovát u,qratja (Athe
naeum kiadása) színtén ennek az alaptételnek hatalmas arányú
kifejtése. Móricz történelmi és társadalmi vonzalma egyaránt ér
vényesül benne, mégpedig sokkal szabadabban. mint korábbi mű

veiben. Itt nem köti semmiféle érzelmi érdektelenség, hisz az anya
ga már változtathatatlan állagú, történelemmé vált s így mintegy
a történelemíró tárgyilagosságával kezelheti. S Móricz csakugyan
egyik legnyugodtabb művét alkotta meg a Rózsa Sándor-ciklus első

részében.
A regényben első pillanatra a társadalmi kép nyügöz le. Sze

ged környékének kapjuk teljes társadalmi keresztmetszetét. Leg
többször az a réteg jut szóhoz, amely a legnagyobb, de a valóság
ban a legnémább: a szegénység, a jobbágyság. Móricz ábrázolásá
ban elsősorban a testi, a szociálís nyomor a leaszembetünöbb ná
luk, de ennek elmaradhatatlan velejáróját. a lelki nincstelenséget
is minduntalan érzékelteti. A koldus magyarokra a ~azdag polgári
és nemesi réteg ólomsúlyú ege nehezedik. Az író szemtéletében
nem nnyira a zsarnoki önkény ennek az állapotnak a [ellernzö vo
nása, mint inkább az "így van, tehát így is van jól"-gondolkodás
természetessége. A szegények urai - legtöbben nem látnak prob
lémát a két réteg viszonyában, mert természetesnek és helyesnek
tartják. .

A két ellentétes pólus közt kipattanó szikra, a feszültség ki
robbanása Rózsa Sándor. A történelmi valóságban bizonvára nem
volt az a - minden erőszakos tette ellenére is - nemes jellem.
ideális néphős. ahogy Móricz ábrázolja, de az író itt tudatosan a
népi hagyományból meríti Rózsa Sándor képét. A nép lelkében
élő, idealizált, hőssé és népbaráttá nemesített betyár készenkapott
elkéozelését öltöztette irodalmi ruhába Móricz azáltal, hogy PSZI
chológiailag és szociológíaílag elfogadhatóvá formálta. Az ő Rózsa
Sándora nem ösztönből, romlottságból, hanem kényszerűséoből lesz
betyár. Tisztességes élet az álma, de a családi örökségként ráta
padt rossz hírnév, a szociálisan érzékeny lelkéből önkéntelen
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reakciókat kiváltó elnyomás s főként a segíteni akaró testvéri sze
retet minduntalan a fennálló renddel való összeütközésbe sodorja.
Nagyobbra született, fajtája minden szép erénye megvan benne,
de - divatos szlival élve - hiányzik az élettere, ahol t'zek ét vé
nyesülhetnek s így a szép erőből tökéletes eszköz lesz a bűn szá
mára. Móricz fínom pszichológiával folytonosan érezteti is, hogy
Rózsa Sándor - bármennyire erőlteti is a fölényes nyugalmat 
lelkében keserű vágyakkal sóvárog a becsületes, emberien nyu
godt élet után. A két ellentétes erő küzdelme eldöntetlenül ér
véget. Rózsa Sándor kitér az urak útjából, párjára találva elsze-
gődik más határba számadónak. .
. Rózsa Sándor búvópatakként hol fölbukkanó, hol eltűnő törté
nete voltaképen állandó alkalom az író számára, hogya különféle
társadalmi rétegeket, a korvíszonyokat, a várost és határát teljes
egészében, mínden érdekes és jelentős mozzanatában ábrázolja.
Éppezért nem is lehet e regénnyel kapcsolatban például szerkezeti
egységről beszélni, mert Móricz szinte tudatosan nem törődött ez
zel. Rábízta magát ösztönösen buggyanó mesélőkedvére s egy egé
szen lazakötésű történet korlátai közt olyan változatos: népdaltól
sírató énekeken át adomákig és legendákig terjedő anyagót hal
mozott össze, amire más magyar regényben nem találunk példát.
Minden eszközt fölhasznált, amivel az akkori' életet közvetlenül
élményelhető jelenné varázsolhatja.

Móricz elöadásbelí, annyiszor megdicsért erényei itt fokozott
mértékben jelentkeznek. Közvetlenség - még az elbeszélésbe való
első személyes beleszólást is alkalmazza .- természetesség, élet
szerű íz, a népi előadásmód és stílus müvészi felhasználása adják
meg az érdekes mcse-anyag rnűvészi veretét. Nagyobb hűség ked
véért fínom mérséklettel tájszólási színezettel is bevonja nyelvét,
sőt korszerű kifejezésekkel is tarkít]a.

Móricz Zsigmond nemrég megjelent másik regénye, az
Aroacska (Athenaeum kiadása) új oldalról mutatja mez az írót,
Míg az előbbi regényben egy kor és társadalmi állapot pontos föl
idézése volt az elsődleges cél, itt az író a művészet eszközeivel
ösztönző erővel akar beleszólni a mai életbe. Az Arvácska a leg
nemesebb értelemben vett irány-regény, az Eötvös József-félékből

való. Egy lelencgyermek története a kis regény tárgya. Három csa
ládon át jut el a szegény, ősemberi primitívségben meg-hagyott
kislánya további nyomorúságtól megmentő tűzhalálig. Mindhárom
családban a legteljesebb lelki nyomor veszi körül. Az emberek az
anyag rabjai és az anyag értelemnélküli kegyetlenségével élnek.
A szeretet melege helyett szinte csak állati vonzalom fogja össze
őket, ezért tartják csaknem háziállatiukként a kis lelencet, hisz
nem az ő vérük. A gyermek egyre jobban érzi, hogy az élet leg
nagyobb kincse hiányzik számára: az anya.

Kegyetlenebb erejű társadalmi kép alig található a magyar
irodalomban. A szegény tanyai parasztot, a zsíros, gazdag, polgáro
sodó parasztot és a kispolgári iparos családot egyformán - más
más árnyalatokkal ugyan, - a legsötétebb színekkel festi az író.
A könyv hatása annál rettenetesebb, minél hűvösebb, seínte gú
nyolódó nyugalommal beszél. Minden eszközt Í!zénybevesz, hogy a
hatást fokozza. Gyakran villámlásszerű gyorsasággal lobbantja egy
másután a legteljesebb ellentéteket; hánvszor következik például
a kislánv egyszerű, ösztönös jóságból fakadó vágyaira, gondolatai
ra, melyek hamvasan üdék, míntha csak a gyermeket hallanók, a
nagyok valami ostobán gonosz tette I Kegyetlen remekmű s éppen

VIGILIA 159



Fényi András

irányzatos volta miatt talán még az életnél is kegyetlenebb, de
hatásosabb is. Gúny, lefojtott keserűség, fölényes nyugalom és le
heletszerűen fínom szeretet érzelmei hullámzanak a könyvben, az
íróban és az olvasóban. S mindezt bámulatos stílusművészettel

közli. Az ábrázolt életet közvetlenül megszólaltató módon ir, egy
szer-másszor pongyola könnyedséggel, de legtöbbször lenyűgöző

erejű elevenséggel. Előadásmódjában a hétköznapi élet természe
tessege éppúgy benne van, mínt az alakító művész finom ízeket
adó fűszere. S e mellett valami egészen sajátos ritmus érvényesül
mondatainak hullámoztatásában, nem egy részlete a versszerűség

benyomását kelti.
Az úr és paraszt viszonya a problémája Hunyady Sándor ieg

újabb regényének, A fattyú-nak is. Meséjének magja a színdarab
ból, filmből épp eléggé ismert, hisz a "Bors István" problémáját
írta meg most regényalakban. A főhős, akit itt Vig Istvánnak hív
nak, hatalmas örökségbe csöppen bele, de ezzel az örökséggel egy
soktagú, reménységében csalódott, ellenséges úri család is vele
jár. A probléma kettős: hogy tud bánni a teljes nincstelenségből

jött igáskocsis a roppant vagyonnal s hogy tud elhelyezkedni egy
lényerresen más, vele szemben ellenséges úri rétegben. Hunyady a
paraszti józanságban, okosságban és veleszületett természetes úri
ságban látja azokat a jellemvonásokat, melyek a fattvút átsezítík
a nehézségeken, az úr és paraszt ellentétét megszüntetik s a két
réteget termékeny együttműködésre ö ztökélik. Ezzel a anulsággal
nyer elvi jelentőséget A fattyú egyébként meseszerűen fiktív tör
ténete.

Hunyady főként az úri réteg félig-meddig szatirikus rajzában
mutatkozik biztos tudású írónak. Határozott és jellemző vonások
kal láttatja az egyes szeraplök egyéniségét, a család alapjában véve
jó, de a szerencsére való hagyatkozás miatt satnya lelkű tagjait,
akik egy látszat-gazdagság ingatag talaján járnak folytonos reme
géssel. A kép minden részletében találó, pontos, élményszerű. Már
csak az ellentét kedvéért is kellett azután Vig Istvánt egy árnya
lattal ideálisabbra rajzolni, mint amilyen a valóságban lehetett
volna. A fattyú az eszményi parasztember képe - már Hunyady
Sándor értelmezésében eszményi, mert az abszolút elika találna
benne fogyatékosságot, - de még így is van művészi hitele, mert
az eszményítés mérsékelt és reális elemekkel nem egyszer sikerül
a valósághoz közeliteni. Hunyady cikkeiben olykor szemetszúré
lagymatag stílussal szemben A fattyú-ban művészien gondos az
előadásmód, könnyed, természetes minden, modorosságtól ment a
stílus s így írói munkásságának eleddig talán legjobb alkotásaként
könyvelhet jük el legújabb regényét.

BÓKA LÁSZLó: VAJDA JÁNOS. - Franklin Társulal kiadása.
Tétova és megalkuvó korok becsületét egy-egy költő lelkiismerete
mentette meg az utókor előtt. A magányos elégedetlenek, a pusz
tába kiálték erkölcsi önfeláldozása tömegeknek és társadalmaknak
is megbocsájtást szerzett j egyetlen vértanú megoldhatja a közös
ségi felelősség kérdését. Ez a szerep népszerűtlen és hálátlan,
szörnyű vesszőfutást kell érte kiállni. A világ nem bírja elviselni
az igazságot, büntetéseivel kíméletlenül védekezik a vád ellen,
megalkuvás nélkül pusztítja el az ellenvéleményt. Ilyenkor nincs
érték, engedmény vag-y enyhítő körülmény, csak ellenfél van, egy
sértő hang vagy káromló kifogás, amivel szemben megsemmisítően
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kell eljárni. Régen a bátor és merészen küzdő vesztessel kicserélte
kardját az erősebb, az újkori közvélemény nem ismeri a lovagras
ságot, a kemény kritikára - ha található - halálos ítélettel vá
laszol. Vajda János sorsa a lllagyar irodalomban örök intés ma
rad a vakmerő felé, ha netalán ellent akarnának mondani a közhan
gulatnak. A valóságot, a tárgyílagosságot, de még az eszmei hű

séget is nehezen viselte el ez a reménykedő, önáltató, letört ma
gyarság, mely vigaszra várt, nagy szavakra, az ősök dicsőségére, a
szőlőre és lágy kenyérre, s amely illuziókba, allegoriákba, szelid
révü!etekbe burkolta kietlen életét. A súlyos betegek tehernek
érzik az önísmeretet, s minden bajukkal kapcsolatban csak a külsö
körülmények emlegethetök. szenvedni és ugyanakkor felelni a
számonkérő pillantásokra csak különleges lelkierővel lehet. A
tiszta őszinteség Vajda idejében árulásnak tetszett, mintha a költI)
földresujtott, s csak laséan ocsudó nemzetének a gyengeségén gü
nyolódnék. A negyvennyolcas forradalom gyujtó lendülete megfá
radt az elnyomatás napjaiban, a sok sanyarúságból már csak pasz
szív rezisztencíára tellett; ki őrizte még a márciusi ifjak szigorú
világnézetét? Az ellenállás megnehezült, az önkéntes kiegyenlítő

dést várta mindenki. A kezdeményezés helyett a változással is
megelégedtek, hogy szinte önmagától intézödjenek el a függö
ügyek, s lehetőleg ne kelljen értük tenni semmit. Vajda János azért
keseredett tagadóvá, mert nem bírta elviselni az emberek feledé
kenységét, amellyel veszni hagyták ifjúságuk eszményeit. Bóka
László könyvének érdeme az, hogy költőnket a Petőfi-nemzedék

etikai és világnézeti szernléletéhez kapcsolta, amivel pályájának
minden egyenetlenségét, belső gátlását, izgatott elégedetlenségét
hitelesen indokolta. Csak igy magyarázható az a végzetes szakadék,
mely a kiegyezés Magyarországától elválasztotta őt s me ly szembe
állította mindenféle nemzeti optimizmussal vagy népi megengesz
telődéssel. Viszont ez nem valami betyáros függetlenségi tüntetés
volt költészetében. nem is oktalan legénykedés, közjogi izgágaság,
hanem kérlelhetetlen álláspont, változatlan meggyőződés, egyfajta
töretlen kitartás a csodálatos politikai kezdeményezésekkel szem
ben, melyek hőssé tettek annak idején egy húszéves nemzedéket.
A fiatal évek fogadkozásait a kortársak nagyrészt elfelejtették,
csak Vajda vette szívére az álmok megcsúfolását. Élete végéig
helytállt a nagy élményért, összeszorított fogakkJaI, megalázva, meg
rögzötten tűrte a népszerűtlenséget, amiért a szabadságharcból
nem a megejtő romantikát, a mesés epizódokat és nemes szónok
latokat őrizte meg, hanem a feladat komolyságát, a szocíális szán
dék sürgetését, az igazi bírálat tisztítótüzét. Bűnhődnie is ezért
kellett, mert a megszépítő messzeségbe foszló problémákat megint
gyötrővé elevenítette, a történelemmé szépülő közös vállalkozást
sorskérdésse torzította. Az országot kötelességére figyelmeztette,
ahelyett, hogy meghagyta volna a legendlll bűvöletében.

A társadalom teljesen elutasította Vajda próbálkozásait, ab
ban a történelmi helyzetben minden felszólalást elvetett, a költőt

és az embert egyaránt megbélyegezte. Nemcsak annyi volt az
igazságtalanság, hogy leintették bíráló szavait, hanem hogy elvi
tatták tőle müvészi értékeit is. Allandó zsémbelődése csak kortü
net volna, ha nem párosuina jelentős poétikai erényekkel. Viszont
éppen költői erejének a vitatása, újító készségének, tömör kifeje
zéseinek, szaggatott lírájának a tagadása teszi érdekessé az utód
szemében a .szerepét. A bosszankodó elfogultság gesztusai az egész
korszakot leleplezik, az esztétikai nemtörődömség az akkori gon-
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dolkodásmódot is szégyeabe hozza j mit ér a vélemény, amely te-
kintet nélkül ítél? Bóka László ebből a felemás esetből fejti ki
Vajda költészetének a lényegét, amikor a történelem 'és verstan
távlatával mérí a tartalom és forma összefüggéseit. Törvényszerű

egységet talál a mondanivaló és a megnyilatkozás média között,
ami teljes tüntetés volt a korabeli megszokottság és kényelem el
lenében. Az irodalmi elismerés ellen a honfikebel szisszent fel, a
nemzeti kesergés ellen pedig még széptaní tekintetben is tiltako
zást jelentettek be. Az ádáz ellenállás majdnem megsemmisítette
a költőt, akit pedig ünnepelni kellett volna és őrizni egy jobb vi
lág reményében. A kortársak féltek tőle, mert a szerenesétlenség
ben bűnösöket keresett s mert az epigonok között ő még a mes
terekhez tartozott. Nem vették észre, költeményeiben a modern
líra nagy kezdeményezéseit s nem akarták észrevenni kezében a
Széchenyi ostorát. Élete végéig elsősorban a szabadságharc lelkes
krónikáiból ismerték, mintha tanulságos és gyötrelmes pályáját
nemcsak ezután kezdte volna el. Petőfi elvi merészsége és megal
kuvás nélküli hite Segesvárnál a tömegsírba veszett, Vajda hang
ját hamis kísértetnek érezték - Petőfiből is csak a bordálok és
harciindulók hőse járt vissza Szibériából. A forradalmi vihar még
Aranyban és Jókaiban is hamar elült, az őrtállás helyett inkább
az emlékezést választották, keserűen vagy színesen, de áttértek a
valóság drámájáról az epikára. Vajda még évtizedekig makacsul
őrizte a tüzet, de azon már senki se akarta megégetni magát. Ta
lán csak írói fellépésének ötvenéves évfordulóján tűnt föl először,

hogy nincs rajta régi honvédtiszti egyenruha. Az se változtatott
semmit az állapotokon, hogy a millenium éveiben még élt. Ezt
írja önmagáról egy személytelen vallomásban : "a lendület, mely e
költemények forrása, volt, nagyon elüt a boldog mindennapiság
mérvétől . .. ez az egyéniség az indulat és szenvedély mértéktelen
höfokával, eszményiségével és ábrándosságával a közélet piacán,
azon érdekek és hiúságok számító vásárterén, szerenesés nem le
hetett s mindenesetre a legerősebb összeütközésre ragadtatott ..."

Bóka László egy gyakorlott esszéíró eszközeivel elevenítette
meg Vajda János alakját és élő próblémává tette költészetét. Nem
annyira a tudomány mint inkább az élet igényével végezte felada
tát, ami az adott körűlmények között a leghelyénvalóbb volt. Az
irása élményt közöl s nem rendszerezést. Az esszé szabadságát ft
lényeg keresésére használja és nem okbalan csillogásra, Olyan ter
mészetes képzettársításokkal magyaráz, hogy végeredményben ft
váratlan utalások szigorúan ragaszkodnak a témához. Baudelaire,
Gautier, Kosztolányi mindig megfelelő indokkal lépnek be Vajda
körébe, kinek egyénisége igy nagyon sok vonatkozást kap az iro
dalom egészéhez. S ezzel hivatást telj esített a szerző, részt kért
Vajda Jánosnak litteraturánk míndennapos ügyei között.

Pogány O. Gábor..
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Mldeeekat a termelő eljárásokat. II kisérleti elindulástól kezdve
a sikeres befejezésig az idei Tenyészállatvásár Duliánypavillunjá
han ismerhetjük meg életbü modelteken. Utána pedig r ágyujtha
tunk a helysain én g:~'ártott remek .rovinlesünkre. amelv ntxorínuren
lesen is kapható.

/ /



A SZENTISTVÁNI ÁLLAMESZMÉNEK KORSZERtJ

ÉRTELMEZÉSÉN MUNKÁLKODIK

Al
ORSZÁG

UTJA
ÁLLAM- ÉS NEMZETPOLITIKAI HAVI FOLYÓIRAT

Szerkesztik: BARANKüVICS ISTVÁN
ÉS DESSE,WFFY GYULA GRÚF
Előfizetési Ara egy évre 8 P, félévre 4 P, egyes szám Ara80 l.

8zerkeszt6Rég és kladÓblva·

tal: Budapest. VI.. Aradi·
utca 8. . Telefon : 12-67·26 ."

MEGJELENT

Hnlócsy DezsD

ADlDOYDr
vórosokúrf
c.könyvének~

b II V fte t t kiadása

Kapható minden
könyvkereskedésben I



RÉVAI TAVASZI KÖNYVEIBÖL

ASZTALOS ISTYAN: OROM. - A ki!Un6 ,ialal erddl..i Ir6 re
mekb6Bzabotl e lbeszélései, a sz egény ek vi ldgántlk megragadó
ké-pe,

BANFFY MIKLóS : FARKASOK. - A nagy Ir6 össze g/liljlöll no.el
ldi ; hatalmas j ellemek, lenyilg özD tört énetek; a mUfaj remek ei.

GAGYI LASZLó: PILLANGó ZSUZSIKA. - Az erdd/yi 'alu m eg·
ráz6 regénye, hatalmas, drámai szenvedé lyek, izgalmas történet.

KOSZTOLANYI DEZS6: NtRO. - Adilellón. mavd.z öriüe tbe om·
M lelkének kísérteties k épe, regényirodalmunk egyi k rem eke.
Új kiad48.

KOSZ TOLANYI DEZSő: PA CSIRTA . - A legköllóibb Ko.zlo/óny i
regény ú; kiadá sban. antilovk ötésben.

MAD ACH IMRE OSSZES MOYEI, I-Il. - Madách eMsz éíet
müne, gazdag éB javarészt ismeretl en hagyatIka, jegy zet ek , Ie
l1elek , novell ák, töredé kek. Sajt ó alá rendezte és belJBzette
Halász Gábor. K önyvnapi könll'D.

MAKKAl SANDOR: SU P KI StRTET. - A ...Vi Ernyeiek" 'o/y.
tatdsa , nagyvonalú korkép, u é'e88odrú csalddregt1ny.

MARAI SANDOR: t G ts FOLD. - Killönös d. pazarló m a, a . al·
' amál és érz éke léS új műfaja; izgal mas portrék, a bátor szel
lem föUnyes remekm ui e.

MóRA FERENC : ARANYKOPORSó. - A /oms zera szerelem Dioe/e
tianu s esdszár mesterien felidézeU kardban. A nagysik erU mil
új kiaddsa .

PADOS p AL: SZOYJETOROSZORSZAG FELETT. - S:em/anú iz
galmas beszdmolója a keleti arcvonalon kii:diJ magyar k atondk
é leMr61 ds harcairól ; a magyar-szovjet hdború izgal mas regé
nye. Eredeti ' el.dlelekkel.

RóNAY GYORGY : TE MONDJ EL ENGEM. - Nyolc d. válogatolI
termése, va llom dsok a költészet titkairól ; er6te lje s férfilfra.
Anlilopkö/dsben.

TAMASI ARON OSSZES NOYELLAI. - Tamá.i k la88zikus elbeszd
lé sei és új, k iadatlan novelldinak gyüjtemén ye. K öny vnap i könyv.

TóTH ARPAD OSSZ ES YERSFORDIT ASAI. - .ti .i/ágiroda/om leg
sze bb verse i, a mUfordltds remekei, Szabd L6rin c bevezeMjdvel
és jegyzeteif'el. K Ö1lyvnapi könY1J.

COCTEAU, JEAN: YAD IFJÚsAG. - Yilágh/rű m a, úllör6 modern
regdny, az i, jú. óg . zenveMlyes vi lágór61. Ford lIoita Gyergyat
Alber/ . An/i/opkö/d.ben.

HOUGHTON, CLAUDE: VISSZA AZ JlLETBE. - SOr88Zera szerelem,
kd/ '&'i harca a .dgz.le. n6l1rt. FordUolIa Sz.rb An/al.

SUPERYIELLE, JULES: A GYERMEKRABLó. - A lranei« iroda·
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