
De hát valóban olyan valószerűtlen-e, olyan álom és irrealitás-e
Philémon Bigua alakja, vagy nem igaz ez, nem élő-e Marcelle-é,
a részeges szedő lányáé, ahogy félénk szűzből lassan rátalál könnyű

vére és rossz anyja útjára? Supervielle már nem akarja abszurdu
mokkal lepni meg olvasóit, már maga is eltávolodott Guanamiru
tól, első regénye hősétől, ki egy mesterséges vulkánt hordott ma
gávai: ami a Gyermekrabló-ban történik, az legnagyobb részen
meg is történhetne, az egész regényben alig van egy lap, mely a
konzervatív olvasót igazán meghökkentené: a neofrivolitás meg
nyugodott, ami érték volt benne, - a játékos lélektani fínomságok,
a merész ötletek, a stílus izgékony szeszélyei, a második rész ön
kényes és mégis végtelenü! levegős és jellemző földrajza. - az
megmaradt és olyan remeket alkotott, amilyennel ritkán találkoz
hatunk: a költői képzeletnek és a bájnak remekét. melyet egy
szerre táplál az emberiesség, a részvét, az irónia és a teremtő ember
fölénye. Supervielle könyve valóban egyik legjelentősebb műve az
új francia irodalomnak: betetőz egy irányt, kimeríti annak minden
értékes leleményét s már vissza is kanyaredik areálisabb világ
látás felé, mint ahogy Bigua megtér a regény végén egyetlen meg
maradt tanyáján át a földhöz és családjához. Francia ez az alkotás,
játékaiban és csodálatos, természetes könnyedségében. ugyanakkor
érzelmekben, távlatokban, színekben mennyivel gazdagabb az átlag
francia regénynél; mintha írójának szülőföldje, Délamerika izenne
benne, frissebb életérzéseível. teltebb vérével, naivabb reményeível.
Derült, világos, elbűvölő könyv: - egy neofrivol ötlettel azt kell
mondanom róla: milyen kár, hogy Csokonai nem olvasta.

A nagyszerűen sikerült, pontos, hajlékony fordítás Rónay
György műve. Ugyancsak ő írt a kötet elé széleslátókörű, finom
tanulmányt Supervielleről, a költőröl.

Lovass Gyula.

POSSOHYI LÁSZLÓ:

SZINHÁZI KRÓNIKA
NEMZETI SZINHAZ

Tamási Aron, Bibó Lajos és Kodolányi János három nagy magyar
táj egység népi életének megszólaltatója színpadjainkon, Tamási a
székely falu hangját hozza, Bibó Lajos a tiszamenti nép szószólója,
Kodolányi pedig újabban nemcsak az Ormánság pusztulásnak in
dult népéletének fanatikus megszólaltatója, hanem Emese álma
című nagy regényfolyamának megindulása óta az egyetemesen ma
gyar dunántúliság kifejezője, amiben lelkének katolikus gyökerei,
mint valami ősi tiszta emlékezés jönnek segítségére. Együtt hár
man így a szentistváni ország egész népi területét felölelik nem
csak regényeikben és elbeszéléseikben, hanem újabban drámáík
ban is. Egy nép virágzását és egy irodalom virágzását mindig az
jelképezi, hogy drámai tehetségei is születnek, van fejlett városi
és színházi élet, amelyben a szóbanforgó nemzet legmélyebb hang
jai szólalnak meg. Nézzük csak ebből a szemszögből egy kicsit
népi drámáinkat. Tamási népmesei gazdagsággal indult el az Éne
kes madárban, a Tündöklő Jerernosban ugyan túl intellektuálissá
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vált, szimbolikája nem emelkedett drámai erejűvé. de a "Vitéz lé
lek"-ben megint kitisztult, csupa ragyogó ígéretté vált, hogy az
tán hirtelen elnémuljon. Kodolányi szentistvánkorabeli drámájában
epilógusként felvázolja a dunántúli népi törzsek nemzetfolytató vo
nulását, aztán a süllyedő Ormánság életéből hoz két remekbeké
szült, hördülésszerű népi drámát. Sajnos, neki is kedve vész hama
rosan, roman du fleuve írásába fog. (Sokat várunk ettől a munká
tól, de a drámaírót hiányoljuk.) A harmadik Bibó Lajos, a legvas
kosabb magyar népi tömeg, az Alföld írója. Epikus hömpölygésű

karakter. Éppen mert népével sokban egy, első pillantásra ke
vésbé látszik alkalmasnak drámai művek létrehozására. Most
mégis egy nagyot lépett előre az alföldi parasztdráma megalkotásá
nak útján s a két hallgató, drámaibb tehetséggel szemben ő lendí
tette előbbre a vajudó népi dráma ügyét.

A "Hibások" nemcsak mint drámai mű érdekes és értékes
alkotás, hanem tüzes csóvaként világít belé a mai népi irodalom
megítélésének számtalan ferdeségébe is. A magyar irodalom egy
tartós, immáron kifulladásnak induló irányzata csak azokat az író
kat hirdette hitelesen népi íróknak, akik vad naturalista dühhel
csak a Iöldéhes, állati vonásokban dúslálkodó, osztályezerűen láza
dó vagy lázító parasztokat írtak le. Nem mondjuk ezzel, hogy pa
rasztságunk nem földéhes. Nem volna egészséges, ha nem akarna
az ország földjéből minél többet a talpa alá hódítani. De hiányol
juk, hogy ezekben a naturalista ábrázolásokban csak a mohóság,
csak a düh, csak az indulatok, a káromlások, a legtestibb élet ju
tott megnyilvánulásra, amely részint ahhoz is hozzájárult, hogy
elidegenitse a parasztságtól többi osztályainkat, részint pedig egy
olyan osztályharcos dühbe keseredett bel/um omnium contra omnes
atmoszférát teremtett, amelyből még a költői révedezés sem tudott
kiutat jósolni. Lélekből, szeretetből, megbékélésből, társadalmi ki
egyenlítettségből, vagy az erre való törekvésből pedig ez az irány
jóformán semmit sem adott. Mégsem állítjuk azt, hogy ez az irány
csak káros és merőben felesleges volt. Csak azt állít juk, hogy ez
az irányzat minden lelkit feketére égető fagyot, viharfelhőket, jég
verést, istenítéletet jósoló fekete gomolygást teremtett s arra volt leg
feljebb jó, hogy a valóban építő és alkotó, termelő és teremtő szán
dékúak, mint a mezőgazdaságban a hasurákkal gazdálkodók, végrom
lást féltő gonddal szőjék, hajtogassák, takargassák azokat a csírákat,
amelyeket a jövő magyarsága számára meg kell mentenünk. Mert
azzal, hogy mindent elpusztítunk, ami van s talán helytelen ará
nyú, még egyáltalán nem biztosítottuk népünk jövőjét. A török
dúlás után is tabula rasa volt a magyar alföld, elpusztult a közép
kor minden feudális, de magasrendű mezőgazdasági és szellemi
kultúrát jelentő alkotása s jött mégis a parasztság legkeservesebb
korszaka. Ha egy új dúlással rombolunk szét mindent, ami régi,
cseppet sem biztos, hogya végén fe1ülmaradó erők nem hoznak-e
újabb rabszolgaságot, hisz a romok felett sokszor csak erőszakkal

lehet új életet teremteni.
Kissé eltértünk a népi dráma tárgyától, de úgy érezzük, ezt

el kellett mondani, mint ahogy azt is, hogy ettől a materiálisan túl
terhelt naturalizmustól, amelynek végső konzekvenciája a szovjet
élet tömegrabszolgasága lehet csak, épp olyan idegen volt Reymont
testből és lélekből álló parasztja, mint Bibó, Gulácsy, Kodolányi,
Nyírő vagy Tamási testiekben és lelkiekben kiegyensúlyozottabb,
keresztényi vonásokat hordozó parasztábrázolása.. Hogy bánt azon
ban velük a kritika? A kisebbségi glórióla folytán Nyirő és Tamási

V IGI L I A 239



még kegyelmet nyert valahogy, de annál mostohábban bánt el a
magyar kritika uralmon levő része a többi lelkieket is feltételező

népi íróval és így Bibó Lajossal is. Bibó jó kétévtizede írja re
mekbe készült elbeszéléseit, regényalkotásai közül is nem egy ki
emelkedő nemességű alkotás, a dráma terén pedig a "Juss" óta
mindig vártuk tőle a nagy népi drámát. Most, ha nem is írt töké
letes drámát, de a benne való hitünket visszanyertük. És vissza
nyertük az alföldi népben való hitünket is, mert Nótás Gál István
alakja messzire, egy sebeiből gyógyuló, kiegyensúlyozottabb pa
rasztlélek felé mutat.

Ez a Nótás Gál István hódmezővásárhelyi harmincholdas tanya
gazda. Kulák ha úgy tetszik, mert egyes íróink jobban megértik,
ha szovjetidiómában beszélünk. A harmincholdjátólszóval kulák
lehetne, de őt lélekkel teremtette az Isten. Valami művészí hajlam
rnal is megverte, mert Nótás Gál zeneköltő. özvegyember, csak
egy suttyólegénykéje van és a föld elég bőven ontja az áldást.
Nótás Gál nem veri fogához a garast s nem akar a harminc hold
jából háromszázat csinálni. Tanyája valóságos mánedékhely. A
hibásak menedékhelye, akiket kivetett a célszerű világ. Itt él a
papucs alól menekülő Szegedi sógor, rigmusokat farag, amiket az
tán Nótás Gál esti borozgatások alatt zenébe dalol át. Itt van
Világbíró, a filozófikus hajlamú knut-hamsuni csavargó meg egy
gyüge legény, valami szoborfaragó ösztön nel megvert félbolond.
Aztán egy fiatal cselédpár, legény is, leány is, akiket még nem
fogott be egészen az élet s mert semmijük sincsen, tisztán lát a
szemük: szeretik, tisztelik Gál Istvánt. A tanyán emberi életet él
nek. Dolgoznak, amennyi kell, emberségesek, tísztességtudók s
tudják azt is, hogy nem a robot a minden. Csillagok is vannak az
égen, ökörnyál is úszik, madár is csicsereg s munka után pihenni
is lehet. Az élet pusztai elesettjei ugyan nem sokat lendítenek a
munkán, de megbírja a föld őket is. A kicsit lassan mozgó első

felvonás értelme csak egy: emberek vagyunk.
öreg Gálné bent a városban hírét veszi, hogy a fia semmi

háziakkal, kenyérpusztítókkal vette körül magát s az öregasszony
ban felébred a föld féltése. Valami ügyvédfajta is biztathatja, hisz
a makacs paraszt ha perel, a legjobb fejőstehén. öreg Gálné tehát
kiköltözik a tanyára és írtogatni kezdi a fia körül aléhűtőket.

Már mennek is, menekülnek a rettenetes vénasszony elől, ki erre,
ki arra. Az öregasszony azonban vad aühhel megy tovább az út
ján. Fiát házasítani akarja, aztán meg keresetet nyujt be ellene,
hogy nem épelméjű és el akarja vétetui tőle a földet. Nótás Gál
a szégyent szenvedi és azt, hogy az ütést anyjától kapja. A bíróság
előtt azonban ő győz. Az öregasszonyt szél éri s végül is megérti
a fiát. Bocsánatért könyörög, nem akar haraggal elmúlni mellöle.
A beteget kihozzák a tanyára, . anya és fia egymásra találnak és
az öregasszony békésen hal meg. Beviszik a kis parasztházba, egy
gyertya ég a feje fölött, de kint milliónyi csillag ragyog. Ott van
megint a versfaragó sógor, előkerül a világbíró is s együtt virraszt
ják a halotti éjszakát.

A darabban, amely szinte el sem mondhatóan költői,

a régi, ridegparaszti életforma (volt rá oka, hogy olyan, amilyen)
és egy tágasabb, emberségesebb, keresztényibb és maibb paraszt
típus összeütközése a fontos. Az idegen uralmak alatt eldurvult,
csak a kézzelfogható valóságokra korlátozódott alföldi parasztság
nyujtózkodik itt egyet a szebb és magasabb valóságok felé és
megütközik régi, korosra formát1anitott énjével. Nótás Gál egysze-
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rűen ember és keresztény. Cimborál, a hibások rokonai Kodolányi
"Istenekbeli" gyászmagyarjának. aki megcsonkítva, elrútítva, tár
sadalomból kivetve énekli fajtája és a saját keservét. "Engöm,
erIJs, hlrös férfit, rabszolgaként kötözének, Kaiszár elé hurcolának,
Vérösfejűt vonszaiának, földön térdre [ektetének" énekli Altin, a
meggyalázott, megférfiatlanított gyászmagyar Kodolányinál. A ma
gyar költészet, de általában mínden költészet - kezdete a gyász, a
jajongás, a kétségbeesés. Bibó hibásai is ennek a rendnek tagjai.
S amikor mí panaszkodunk, hogy a magyar Alföld szinte hozzáfér
hetetlenül idegen egyes kulturális behatásokkal szemben - -íg~z,

hogy őriz egy külön szteppekultúrát, amely a maga nemében igen
magasrendű - akkor azt is be kell vallanunk, hogy az Alföld
csak keresztényietlen vonásaiban zárkózik el attól, hogy valóban
kultúrtalaj legyen. Az évszázados török és egyéb idegen zsarnokság
bizalmatlanná, bezárkózóvá, majdnem gettószerüen zárkózottá tette
ezt a népet, mint ahogya zsidóságot is a más népek közötti lakás
formálta harmóniátlanná. A magyar nép orvosainak, papnak, taní
tónak, írónak kell ebből a lelki elszikesedésből megváltania ben
nünket, azaz legkiterjedtebb népi talaj unkat, az Alföldet. Keleten
Tamási és nyugaton Kodolányi is tapogatják ezt az utat, egyre job
ban tágítanak az évszázados bilincseken. Az alföldi táj, a Tisza
mente most Bibóban találta meg lázadóját a régi begyepesedettség
ellen. Bibó költészete odahajolt az elesettek felé, emberi szépsé
get és jóságot mutatott fel, a jövő útját jelezte. Csak hálával tar
tozhatunk neki érte s ezután másképen tartjuk őt számon.

Drámája megragad, elbűvöl s kisebb hibáit is elfelejtjük. A
magyar alföld epikus sugallatú és Bibó darabjában is van valami
epikus zengés, mint az orosz föld íróiban, ahol szintén Ielbomlot
tak a dráma zárt, nyugati keretei. Csak egy nagy kirobbanást en
ged ez az életforma, mint valami pusztító, tisztító förgeteget és ez
Bibó drámájában teljes erejével söpör végig mindenkín. Eredmé
nye egy remekbekészült második felvonás. Kiss Ferenc, Gobbi
Hilda, Makláry, Leholay, Somogyi Erzsi, EIJry és Major Tamás
voltak a hordozói az emlékezetes előadásnak. Súlyosak, igazak,
élethűek voltak. Tájszólásilag is eléggé összehangolt, értékes 
bár még fejleszthető, javítható - előadást kaptunk s úgy éreztük:
valami új, jó és nemes indult el, amelynek folytatódnia kell.

ANDRASSY SZlNHAZ

Barabás Pál szokásos évi vígjátéka nem üt er sokban előzőitől. Itt
is házassági problémát kapunk, még pedig a dolgozó férje mellett
unatkozó dologtalan asszonyét, de legalább a könnyű kis nyári ta
nulság már valami magasabbra mutat: a házasság megbecsülésére.
A "Gazdátlan asszony" ugyanis azért lesz gazdátlan, mert férje nem
törödömsége miatt elszökík hazulról és udvaroltat magának. Egy
fürdőhelyre sodródik, kétes társaságba, s mikor férje érte jön, ra
gaszkodik ahhoz, hogy ő most szabadságon van, őt ne háborgassák,
Nemsokára kitör azután a botrány, egy bérgavallér botrányba ke
veri s ekkor a férj nem ismeri el feleségének a megrettent, a re
nitenskedő asszonyt. Csak míután vígjátéki Canossát járatott vele,
fogadja vissza a férj az immár megalázkodó asszonyt a házasság
birodalmába. Barabás Pál a részben nagyon egészséges és idő

szer ü indítékú témát kissé felületesen, a vígjátéki lehetőségek
nem tökéletes kiaknázásával formálta vígjátékká, viszont sok ka
barét kevert be a hiányzó lélekrajzi részek helyébe. Szerencsére
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azonban olyan kitűnő színészek alakítása tölti ki darabjának hi
ányzó részeit is, hogya siker nem maradhatott el. Bulla Elma a
súlyos drámák hősnője új területet hódított magának a magyar
drámajátszás ínséges idejében: kitűnő vígjátéki színésznőnek bi
zonyult. Lefoszlott róla minden olyan jellegzetessége, amiért a
pesti kritika egy része annyi szemrehányásban részesítette, idegen
iskolát, merevséget, túlzot! precizitást vetve a szemére. Persze,
hogy visszavárjuk a drámai színpad Bulla Elmáját, mint e nem
ben a legjobbat, de örülünk egyúttal, hogy egy igazi all round
színésznővel lettünk gazdagabbak. Mert a vígjátékszínészet nem
kisebb feladat, sőt sokszor nehezebb a drámainál. És az a drámai
színésznő, aki ezt is tudja, avatottabb lesz a drámában is. Bulla
Elma, ha csak közjátékszerűen is, megmutatta, hogy vígjátékszí
nésznőnek is a legelsők közé tartozik. Hajmássy, Vaszary Piroska
és Latabár összjátéka a tőlük megszokott nívón mozog.

MADACH SZlNHAZ

Több pszichológiai vértezettséggel, kevesebb kabaréval s nemesebb
játékos ösztönnel készült Achard "Domino" című darabja. Ennek
a témája azonban még orrfacsaróbban elavult. Az obligát milliomos
trösztvezér festékgyáros vészesen féltékeny fiatal feleségére. A
fiatal asszony leánykori barátja, Franeoís pedig tröszt jének kiszol
gáltatott kis tisztítóüzemtulajdonos. A férj egy Francots aláírású
levelet talál feleségéll-él és gyanakszik a leánykori udvarlóra,
tönkre akarja tenni. Az asszony erre egy ál-Francoist keres hir
detési úton. A hirdetésre jelentkezik egy párisi vagány: Domino.
Miközben azután a feleség bemutatja, mint leánykori udvarlóját,
Domino szímbolíce eltulajdonítja a jámbor nyárspolgár Francoís
helyét az asszony szívében és végül a két veszekedő nyárspolgár
elől el is szökteti az asszonyt. Ennyi az egész nem túlzottan épüle
tes párisi grimász, de a szerző kifinomult eszközökkel. szórakozta
tóan és szellemesen építi fel belőle vígjátékát. A pesti előadás

sajnos elvaskosítja, körútivá adaptálja és el is bohózatosítja sok
szor a könnyed francia alkotást. Várkonyi Zoltán Dominója a leg
kiérettebb szerepalkotás az egész darabban s mellette egy kis
szobalányszerepben új színésznő: Deésu Mária villantja meg mária
hódításra kész tehetségét. Szakács Zoltán kamaratónusú játéka és
Sennyey Vera egyes játékmomentumai tünnek még ki a kissé hete
rogén stílusú előadásból, amelyet azonban ment az a rövid idő,
amelyelőkészítéséhez rendelkezésre állott. Tapolczay és Fáykiss
Dóra egyénisége túl súlyos lenne azonban ehhez akkor is, ha az
összjátékí munkában már jobban összeforrott volna az ú] színház
szereplőgárdája. Reméljük, súlyosabb feladatokban látjuk őket vi
szont a következő szezonban, amilyet tehetségük megérdemel.

Possonyi Lászl6

Az ElslJ Magyar Altalános Biztosít6 Társaság 1942. évi május h6

12-én tartotta 1941. évi - nyolcvannegyedik - rendes közgyillését,

amely az 1941. évi nyereséget 447.661.56 penglJben, az onztalékot

pedig - mint az ellJzlJ évre - részvényenként 15 penglJben

állapította meg.
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MAG·YAR KÖN'YVNAP
1942 JÚNIUS 1, 2, 3

*
A MAGYAR KÖNYVNAP KONYVEI~'

HARSÁNYI ZSOLT: MAGDOLNA
Egy asszony életési. három szerelmén keresztűl a
maaua» tarsadalomnak pompás raJzát tulia ez a

nagyszabású reoénu.
Hatalmas, hiuomkötetes regény könUV'I't'api ára, egy

kötetbe kötve 9.60 pengő.

BALLA ANTAL: MAGYARORSZÁG
TÖRTÉNETE

Balla Antal a második világháború lciWréséig tá1'
gyal.ia hazánk torténetét il a legú.iabb kutatás ered
ményeit dolgozta fel. Műve a mai. történelmet for-

máló időben különös érdeklődésre számíthat.

A hatalmas, térképekkel kie.Qészített,ízléses kötés
ben meqielen; kötet könyvnapi ára 8. pengő.

LYKA KÁROLY: MAGYAR MŰVÉSZET

A magyar műoéseetnek egy úgyszálvá,n ismeretlen,
feldolgozatlan korszakát, a biedermeuert, a tudós
telkiismereteeséoénel; az esztétikus. finom ietéséoel;
a szépíró világos és szeretetreméltó előadásával

ismerteti.
SO képtáblával diszítve, szép kötésben. a Magyar

Könyvnapon9.60 penge;,

Kaphatók minden könyvesboltban és a. Könyv
napokon a könyvsátorokban.

SINGER ÉS WüLFNER IRüDALN[I INTÉZET. KIADÁSA



1942 MAGYAR KÖNYVNAP

A MAGYAR KLASSZIKUSOK

LEGÚJABB KÖTEiE BIBLIAPAPIRON

@.tO-kti-nai ({)iiée: Jflihálij
'ÖUUf JJlŰntd

1744 OLDAL!

Arany I Vörösrnortv és Pe~ófi biblia nyamópapíron készült

sorozotónok rné'tó [olvtotóso : Csokonai ~eljes irodalmi
munkóssóga. Tertalmazza összes lírai éselbeszéló költemé
nyelt, prózai rnunkólr szlnrnúvelt és összes mújordítósolt.

ÁRA KÖ'VE KÖNYVNAPON 16'50 P

KÖNYVNAP UTÁN 22- PENGÓ

A MAGYARSÁG
ÉS A SZLÁVOK

Sz e r k e s z t e ~ t e

SZEKFO GYULA

A magyarsóg mai. legfantasabb
sorskérdését vilógítja meg ez a
kötet. - Ára kötve könyvnapon
5'60 p! könyvnap utón 6 60 P

NAGY IDOK
KIS LEXIKONlA

ÖsszeóllítoUa

BOLDIZSÁR IVÁN

A mai id6k új fogalmainak ma
gyarózata. A z ú j s Ó g o Ivas á
nak nélkülözhetetlen I
Propaganda-óra: 1 50 pengő

KAFFKA MARGIT: ÁLOM
A legnagyobb magyar nólró kiadatlan kis regényeinek és elbeszélései
nek gyüjteménye. Ára kötve könyvnepon 6'20 P, könyvnap utón 7-50P

dl rJ,. a n k l i n - '7] á « L U l at ki a d á J. a



RÉVAI
KÖNYVNAPI KÖNYVEI

MADÁCH IMRE ÖSSZES MŰVEI

Madách egész életmilve, tizenegy drdmája, gazdag és javarészt

ismeretlen hagyatéka, jegyzetek, levelek, novellák. töredékek~

Sajtó alá rendezte és bevezette: Halász Gábor. Két kötet, 140 ív.

Könyvnapon kötve: 28.- pengő. Könyvnap után kötve 36.- pengfJ.

TAMÁSI ÁRON ÖSSZES NOVELLÁI
Húsz évvel ezelfJt! irta meg Tamási Aron elsfJ kitflnfJ elbeszélését

s e hatalmas kötet ennek az eltelt húsz évnek klasszikus termését

foglalja egybe, új, kiadatlan novellákkal. Megjelenése irodalmunk

kimagasló eseménye. - Könyvnapon kötve 15.- pengfJ. Könyvnap

után kötve 19.60 pengfJ.

TÓTH ÁRPÁD: KÜLFÖLDI KÖLTŐK
Tóth Arpád versforditásainak teljes gyüjteménye. A világirodalom

legszebb versei, a milforditás remeket. Szabó Lőrinc bevezetIJjével,

életrajzi és magyarázó jegyzeteivel. - Könyvnapon kötve 8.80 P.
Könyvnap után kötve 12.- pengfJ.

JÓKAI MÓR: SÁRGA RÓZSA
Nagy klasszikusunk egyik legtökéletesebb milve,

pásztorvilá,g életének drámai képe; elemi indulatok,

lyek regénye. Propaganda-kiadás. - Könyvnapi

kötésben 1.90 pengfJ.

a hortobágyi

fJsi szenvedé

ára karton-



Possonyi

könyvnapi

László

,
regenye

ZILÁGYI IRMA

regény a vértanu tanítónőről,

korunk nagy magyar hősnőjéről

Fűzve 3"40, kötve 4"40 pengő

•
Szent István Társulat kiadása


