
Elsősorban megállapítja, hQgy az amerikai könyvkereskedések évi forgalma 6'S
millió dollárra tehető. Tekintetbe véve azt, hogy Amerikában 15 millió könyv
olvasó korban levő katolikus van, ez azt jelenti, hogy átlagban minden katolikus
évente 50 centet költ a katolikus könyvkereskedésekben, katolikus könyvekre,
Ezzel szemben országos viszonylatban az amerikai 2'88 dollárt költ évente világi
könyvre, beleértve a tankönyveket is. Egy másik szempont, melyet figyelembe
kell venni, az, hogya katolikus könyvkereskedések vásárlóinak 47 százalékát
egyházi személyek teszik ki. Mivel Amerikában az egyházi személyek száma
jelenleg kb. 190.000 főre tehető, ez azt jelenti, hogy az Egyesült Államok 24'S
míllíó katolikusának kevesebb mint egy százaléka vásárolja a katolikus könyvek
47 százalékát. A katolikus könyvkereskedőkvéleményéből kiderül, hogy a kato
likus könyvkiadás legnagyobb problémája az, hogy a katolikus könyvkiadók
módszereí és kiadói politikája elavult, maradi és gyakran még az általánosan
elfogadott kiadói gyakorlattal is ütközik,

Szentkirályi Jozse!

SOMMAIRE. Francois X. Szunyogh O. S. B.: Le quatorziéme centenaire de
la mort de St. Benoit. [Selon l'auteur, la vie de St. Benoit présente en raccourci
toute l'évolutíon de l'idéal monacal il partir de I'anachoréte jusq~'au moine vívent
dans la communauté du monastére, Gráce il la souplesse de la Regle, aprés qua
torze síecles, des congrégations les plus modernes, les plus adaptées aux besoins
de nos jours s'inspirent eneore. de cet idéal comme en Hongrie celles des Soeurs
Sociales et de la Míssion, Sociale. - Alexandre Sík: Poésie du CyeJe de lá Vierge.
- Oddone S. J.: La liherté de presse. (Traduction de' l'article paru dans CiviItd
Cattolica traítant les principales conceptions de la Iíberté de presse: étatiste, hbé
rale et chrétienne. Le droit de la Iíberté de presse n'est pas absolu, il doit ~tre

limité par des considérations morales.) - Paul Toldalaghy: Poésíes, - Pierre
Emmanuel: Dialogue devant la mer, (Texte hongrois de la conférence faite par
M. P. Emmanuel le 12 novembre 1947 il la Confédération des Ecrívaíns Hongroís,
L'auteur confronte Valéry et Claudel, types extrémes de I'humanité pour tirer de
leur double facon de se poser devcmt ou dans I'élémentaire - Iigúré par la mer
- certaines références de leur esthétiques différentes. Tandis que pour Valéry
la parole ne se rt qu'á constater les apparences, pour Claudel la vraie raison de
la parole est d'animer le réel. Pour Valéry le langage n'est qu'un mauvaís com
promis entre I'esprit et les choses, pour Claudel un moyen de la connaissance
métaphysique qui s'acheve par le salut.) - Ladislas Cs. Szabó: Le Paradis méditer
ranéen. (Voyage poétique dans le temps il la recherche du sens profond de Rome,
maitre apirituel de l'humaníté. L'auteur évoque les amoureux d'Italie nés de races
diverses se répondant il travers les síécles et témoignant de l'uníté fondamentale
de la culture européenne.) - Poésies de Milton, T. S. Eliot et Chesterton traduites
par Laurent Szabó, _.- Gabriel Thurzó: La derniére minute. (Nouvelle.)

CHRONIQUES. Guillaume Juhász: Tihamér Tóth. (Commémoration du grand
évéque et pédagogue hongrois il l'occasion de la parution des ríocuments publiés
en vue de son procés de béatification.) - Georges Rónay: Autour de Géza Gár
donyí. (A I'occasion de I'anniversaire de la mort de Gárdonyi, romancier hongroís,
de vives discussions se sont engagées sur la valeur littéraire de son oeuvre parti
culíérement appréciée par une certaine couche de lecteurs petits bourgeoís
d'avant-guerre. Tout en protestant contre la confusion des points de vue esthéti
ques et moraux, M. Rónay fait le proces d'un nublíc pharisíen épris' d'idylle qui

"goutait le pseudo-christianisme, pseudo-populiame et pseudo-réalisme de Gárdonyi
et restait insensible aux qualités des grands ronianícíers comme Eötvös, Kemény
et Móricz qui ont représenté la réalité totale.) - lvan Rozgonyi: Des enfants qui
rimaillent. (Critique d'une curieuse méthode pédagogique pour apprendre aux en
fants a faire des vers.) Joseph Szentkirályi: Chroníque americaine.
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KEDVEZMENY It "VIGILIA" OLVltSÓINltK
~S ELÖFIZETÓINEK.

Mi az Ú] EMBER ]ókönyv Szolgálata?
Azért szerveztük az Új Ember Jókönyv Szolgálatát, hogy segítsünk.

a katolikus könyvkedvelőközönségnek a könyvek kiválasztásában és a cso
portos vétel előnyeinek kihasználásával jelentős kedvezményt biztosítsunk.
Irodalmilag képzett és katolikus szempontból. teljesen megbízható lektorok
által kiválasztott művek kerülhetnek ajánlott 'műveínk közé. Csak így érhet
jük el azt a célt, hogy megkiméljük a -könyvvásárlöt a csalódástól, hiszen
helyette, nevében keresünk, válogatunk és bírálunk az egész világ könyv
piacán. Közel másféléves működésünk után máris komoly tényezöként
jelentkezünk a könyvpíaeon..

A Jókönyv Szolgálat módszere valójában előfizetés és részletrendszer.
Aki résztvevőként belép, évi 120 forint fizetésére vállal kötelezettséget,
ennek ellenében legalább 144.- forint bolti árú könyvet adunk. A részvételi
díj tetszés szerint havi 10.- forrqtos, negyedévi 30.- forintos, félévi
60.- forintos, vagy évi 120.- toríntos részletben teljesíthető. 10.- forint
ellenében UO illetménypontot, évi 120.- forint után 1320 illetmény
pontot írunk résztvevőink javára, ami lényegében azt jelenti, hogy tizenh~t
százalékkalolcsóbban Jutnak a kért könyvhöz.

A besorozott könyveink közül szabad választással lehet felhasználni
az évi illetménypontok háromnegyed részét. Szépirodalmi műveken kívül
ismeretterjesztőművek is szerepelnek választható könyveink között. Utób
biak a modern tudomány minden ágát (atomkutatás, lélektan; etnológia)
felölelik.

Vannak Illetményküteteínk.vide olyan műveket sorozunk, melyek fel
tétlenül" értékesek és érdekesek, valamint nélkülözhetetlenek velünk egy
világnézétü résztvevőink számára. Illetményköteteink pontértéke azonban
nem haladja meg az évi 350 illetménypontot, azaz teljes pontértékének
legfeljebb az egynegyedét. Eddig két illetménykötetet adtunk, az egyik
a Kereszténység és demokrácia (91 Ip.), a másik Sík-Juhász: Szerétet
brevíáriuma (250 ip.), E két Illetménykötet összesen 341 illetménypontot
vett igénybe.

.Célunk, hogy minél nagyobb lehetőséget nyujtsunk a szabad válasz
tásra; s minél kisebb legyen az illetménykötetek pontértéke.

A kért könyvek szétküldését postai úton központilag intézzük, portó
és csomagolásí költséget nem számítunk fel. Ezenkívül résztvevőink díj
mentesen kapják negyedévenként megjelenő irodalmi tájékoztatónkat is.

Az Új Ember .Iókönyv Szolgálata azon igyekszik, hogy szeros kapcsola
tot teremtsen az egyetlen katolikus folyóirattal, a Vigíliával. Éppen ezért
besorozott és szabadon választható könyvek közé iktatta a Vigilia egy
esztendős előfizetését. .Bízonyosak vagyunk benne, hogy az Új Ember
.Jökönyv Szolgálatában résztvevők közül nagyon sokan fognak élni azzal
a Iehetőséggel, hogy' a könyvek között a Vigilia tartalmas példányait is
megszerezzék. De hasonló kedvezményt szeretnénk nyujtani a Vigilia elő

fizetőinek is akkor, ha résztvevőnek jelentkeznek az Uj Ember Jókőnyv
Szolgálatában. Ez a kedvezmény abból áll, hogy a Vigilia előfizetőinek

a folyóirat [áratása, ha a Jókönyv Szolgálatának is tagja, 1 évre nem 40,
hanem 30 forintba kerül és a az évi 1320 illetménypontból a Vigilia jára
tása 330 illetménypontotvesz igénybe. A fennmaradó illetménypontok
felett oly értelemben rendelkeznek, ahogy azt elöljáróban írtuk.



Az ÉLET KÖMYVKIADÓVÁLLALAT
kiadásában az ÚJ EMBER kezdeményezésére 1947. év karácsonyára

megjelent

Thornton Wilder: ,Sorsom az ég.
A világhírű amerikai írő izgalmas, mély, modern remeke.

Bolti ára félvászonkötésben " Ft. 28.-
Pontértéke 190 ip.

Károlyi Amy: Körhinta.
Lebilincselő, elragadó, bájosan költői, mély és igaz mesék gyerekeknek, gaz

dag képanyaggal.
Bolti ára .-........... 15.-
Pontérték" 130 ip.

Kunszery Gyula: Fanyar mosoly.
A kiváló költő népszerű, humorista versei, kÚltiii levelei, balíadái.

Sajtó alatt, bolti ára kb Ft. 8.-

XII. Pius pápa és Roosevelt levelezése.
Korunk döntően izgalmas, alapvelii dokumentuma.

Sajtó alatt, bolti ára kb Ft. 12.-

E~ket a könyveket a t. Olvasók és Eliifizetiik a rendes bolti áron is
megrendelhetik, mégpedig azzal' a kedvezménnyel, hogy a m e g r e n d e
I é s k o r II b o I t i á r f e I é t k e I l f iz e t n i ö k, II fennmaradó részt
pedig két'egyenlii részletben január 5-ig és február 5-ig az Új Ember kiadó
hivatalában, postautalványon, vagy 7979. sz. Új Ember Kiskönyvtára e.
csekkszámlán.

Új, választható könyveink.
Felnőtteknek való müvek. Az érettebb ifjúság számára ls alkalmasabbakat t-tel jelölfük. Záró
jelben közöljük, hol található a Vigiliában a, mű Ismertetése és birálata. Ip. : lIIetménypont-érték.

Szépirodalom:
Gulbranssen Trygve: Az éneklő erdő. 182 Ip.]
Kaffka Margit: Színek ,és évek. 227 Ip.f
Molé 'Mathíeu : Forradalomból a császárság felé. 273 Ip.
Rónay György: Új francia költők. 273 Ip. (Vigilia, 1947 [únius.j ]
Sink'ó Ferenc: Isten udvara. 164 Ip. t ,
Sötér István: Bűnbeesés. 455 Ip. (Vigilia, 1947 október-november.)
Steinbeck .John : A kék őböl. 90 Ip. (Vigilia, 1947 szeptember.)
Szily Leontin : Rianás. 218 Ip. (Vigilia, 1947 október-november.H
Tolsztoj Leó: Egy ló története. 218 Ip.
Tőrök Gyula: A zöldköves gvürü, 236 Ip. t
\Vilder Thorntlm: Kabala. 218 Ip.
Wóolf Virginia: Flush. 218 Ip.

Ismeretterjesztés, tudomány:
Carrel Alexis: Az ismeretlen ember. 327 Ip.
Carrel Alexis : Orvosok, kuruzslők, eretnekek. 364 Ip.
Eckhart Ferenc: Magyarország története, 382 Ip. t
Egy világ vagy egy se. (Atómkutatás, at ómkérdés.) 200 Ip.
Reves Emery : A béke anatómiája. 472 Ip. (Vigilia, 1947 oktőber-novernber.)

Rónay György: A regény és az élet. 455 Ip. (Vigilia, 1947 angusztus.rt



Magyar klasszikusok: t
(Művészi kötésben, bibliapapiron, egy kötetben.)
Arany János összes költői művei. 682 Ip.
Babits Mihály összes versei. 818 Ip.
Csokonai Vitéz Mihály összes müveí. 590 Ip.
Kölcsey Ferenc összes művel. 636 Ip.
Petőfi Sándor összes' müveí. 636 Ip.
Tompa Mihály összes művel. 590 ll'.
Vajda János összes művei. 727 Ip.
Vörösmarty Mihály összes költői művei. 455 Ip.
Eötvös JózseI összes regényei. 910 Ip.

Régebbi besorozott, választható könyveink:

Szépirodalom:
Carossa: Efvarázsolt. világ. 255 Ip.
Cather Villa: Alélvér. 236 Ip.
Chesterton, G. K.: Pater Brown bölcsesége. 182, Ip. t
Dante-Babits: Isteni színjáték. 545 Ip. t
Homérosz--Devecseri: Odysseia. 436 ll'. t
Hronszky: Valaki meghal. 218 ll'. t
.JiirveÍltaus Arvi: A mennyei mcster. 27:1 Ip. t
.Iust Béla: Eszelősök. 110 JI'.
Knight Eric: Lassie hazatér. 2111 Ip. t
Le Fort Gertrud von: Magdeburgi menvegzó, 90 Ip. t
Manzoni: .Jegyesek. 500 Ip.f
~iac Francois: A. farizeus. 210 Ip.
Mauriac Francois: Ami elveszett. 145 Ip.
Sprmg Howard: Elsic. 364 Ip.
Szent Ferenc virágoskertje (Fioretti). 236 Ip. t
Undsel Sígrid: Ida Elisabeth. 364 Ip.
Werfel Franz: A kispolgár halála. 164 Ip.
Wilder Thorntou: Szent Lajos király hidja. 164 Ip.
Woolf Vírginia: Orlando. 200 Ip.
Woolf Virginia: Clarissa. 260 Ip.

Ismeretterjesztés, tudomány:
Allier Raonl: KuHÚ...u és varázslat, 164 ll'. t
Bálint Sándor: Népünk ünnepei. \l0 ll'. t
Chesterton G. K.: Aquinói Szent Tamás. 90 ll"t
Dietz David: Az atomkor küszöbén, 182 Ip. t
Fenyvessy .Jeromos : Fra Angelico. (Sok illusztrációval.) 318 Ip. t
Huxley Aldous: Tudomány. szabadság, béke. 127 Ip.j
Juhász Vilmos: Az atómkor új világa. 64 Ip.f
Juhász Vilmos-Sík Sándor: 'A szeretet breviáriuma. :182 Ip. t
Lénárt Ferenc: A lélektan útjai. 273 Ip. t
Marshall G.: Igy győztünk. 255 Ip.f
Moór Gyula: Tegnap és holnap között. 2:16 Ip.
Rosevelt : Harc a máért, Ip. 182 Ip.
Sík: Hírnnuszok könyve. 182 ip.

Már most jelezzük, hogy a jövő év elején új illetménykötetet adunk.
Megjelentetjük Maisie Ward Chesterton életrajzát magyarul, amely 1944-ben
történt megjelenése óta hatalmas karri'ert futott be és a kezeink között lévő
angolnyelvűpéldánya 33-ik ezerből való. Az illusztráclókkal, néhány eredeti
kézirattal ellátott Chesterton-életrajz, úgy véljük, meg fogja nyerni közönsé
günk tetszését.

A Vigilia-elöfiz«:,tök m i n d e n b e f i z e t é s fi k e t, akár ellifizetés,
akár a JókönyvSzolgálat részére szél, .a Vigilia 37.343. sz. csekkszámlájára
.eszközöljék.

Az illetménypontokat a könyvkiadók december l-í árai alapján állapitottuk meg.--



,
KARACSONYI AJÁNDÉKUL

Dr. Szíves Béla: A Tövisfalvi Tisztelendő. Regény .'",,' , ..
Zaymus Gyula: A bujdosó;táltos. Történelml regény ,.",
Magyary Judit: Az örök kedves. Leányregény .. , " , , , , , .
Schnattrier .Szigtrid : Mindennapunk Istensznlgálat, Főleg papok és

egyháziak részére szebbnél-szehn gondolatok az év minden nap-
jára '" , , , , .. , . , , , .•..........

Walter János: Napsugarak.' Egybázi beszédek a Szentírás nyomán
az év .minden vasár- és ünnepnapjára , , ' ..

Dr. Hajdók János: Bolond lyukból bolond szél fúj , .

r't

20.
20.
10.-

10.-

30.~

8.-

Karácsonyi levelezőlapok és üdvözlólapok:
Egyszínű, mélynyomásos kivitelben levelezőlap ., , , .. , .. , -.30
Színes kivitelben levelezőlap ,. -.40
Színes remekszép, nagyobb alakú levelezőlap ,...... -.50
Színes karácsonyi üdvözlőlap , , , , . , , , .. , .. -;30
Egyszínű karácsonyi üdvözlőlap ." .. "." ,. ,' , .. , .. , .. -.20

Borítékkal együtt 10 fillérrel drágább!

Karácsonyfadíszek:
Kicsi színes gömbök 1 doboz 12 drb 9.20, csúccsal 8 drb 10.-
Közepes nagyságban 12 drb ' , .. , , "............. 14.-
Nagyobb kivitelben 12 drb dobozban 17,--, :34.-' és ",.. 52.-

Neve1óhqtású társ~sjátékok:

Utazás a Jézuskához. Menjünk Jézus Szivéhez. Darabonként 5.-
Lassan járj, tovább érsz ! Szórakoztató kockadobásos játék .. ".. 5,-
Kócos Kata. Kártyajáték , ...• ', ".... 2.-
Kivágható játékok: Feszty 1\lasu: Nagyboldogasszony. Művészi kiv.. 10.':
Árpádházi Szent Murgit a 'gyönyörüséges Margitszigeten ,., .. "... 3.-

Fentieken kivül igen sok ifjúsági könyv, meséskönyv , játék, karácsonyi
ajándéktárgy kapható.

Árjegyzéli.kel szivesen szolgál:

KORDA
Ipari és Kereskedelmi r.-t.

Budapest, VIII., lUikszáth.tér.l.
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Villamossági és háztartási cikkek
Budapest, VII.# Izabella-utoa '3. 7elefon =426-892.

Gyári új RÁDIÓK nagy választékban
Fizetési kedvezmény. Használt rádiók
olcsó árban A A

MOL. R MIH LY
SZAKDzLET~8EH

I~en képes Ismertető Bp.,XI., Bart6k Béla-út 41. Tel.: 258.214.

VA6,SZERszA., HÁZTARTÁSI CIKKEK
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Budap.at. VI•• KI".hT-utca ISB.

ARAllY,

JiI.~.~
KATOLIKUS HETILAP

BUDAPEST, IV., FERENCIEK-TERE 7.
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KARAC50NYRA KÖLNIVIZ, FÉSű és

MANIKŰRKÉSZLETEKdús választékban

N A G Y DROGÉRIA. VIII., .JÓZSEF-KÖRÚT 19.

e. FtRFllI.ALAPDT KOSZEGI kalaposmestert61
. F6llzlet éa mGhe1y: lx., RÁDAY"" 26. Fiók: CALVIN·TaR. Múzeum-krt fIlll'ok.

Magy bel· és külföldi kalaprakt6r. J A V I T ÁS.

RETIKOL
BÓRÖND
p ÉNZTÁRCA VI., TERÉZ- KÖ RÓT 3. - TELEFO H: 421-925.

"'em4.~oma6Ia'KÉszITÉsEÉS JA VITÁSA

a-,,==l===!"'5===========H.= M aVÉ SZI KI V I T EL BEN

KOPP 6. KOVA" O......TIszEft

K o p P F E R E N C ezüstkoszorüa mester utódai

.ud.p•••• VI•• S.A.eI, ........n·u. 25•
... Nem tévesztendlJ iJssze a hasonló nevll, de más telephelyl1 céggel

fiDELIO KO.ZERVEK
II.IVÁL6AK,OLCS611.1 KÉRJE MINDENOTTI

.aJOR JÁ.OS
VAS ÉS HÁZTARTÁSI CIKKEK RAKTÁRA

BUDAPEST, VIII., RÁKOCZI.ÓT 59.

HAUER REZSÓ CUKRÁSZ
CUKRÁSZDÁJA ÉS CSOKOLÁDÉGYÁRA

Budapest, VIII., Rák6czi·út 49. -+c Telefon: 139-012


