
K o y v E K

VÉGH GYöRGY; HAVAS ÉJSZAKÁK (Vigilia). ,,- A líra meg
hall" - jósolta a huszas évek elején Babits, és akkor valóban
úgy látszott, beteljesedik a jóslat, mert az Ady-Babits-Koszto
lányi triász után senki sem hihette, hogy lehet még mondanivalója
magyar költőnek.

A líra népszerűtlen volt, a közönség szemében irodalmi zabi
gyerek, és' hogy huzamos tetszhalálából mégis fölébredt, az Mécs
Lászlónak köszönhető, aki az olvasókkal újra megkedveltette .a
verset.

Új lírikus nemzedék nőtt fel azóta és napjainkban immár az
unokák próbálgatják szárnyukat.

Ennek a legújabb költő-nemzedéknek egyik legtehetségesebb
tagja a huszonkétéves Végh György, aki Havas éjszakák című kö
tetével kér hallatlan költői öntudattal meghallgattatást.

Akí csak egy pillanatra is belelapoz a szemrevaló kiállítású
kötetbe és némileg ismerős viszonyban van költőinkkel. lehetet
len, hogy a verseket ízelgetve ne lepődnék meg, mondván: Re
viczky. Mert Végh költői magatartása, de még származása és élete
is kísértetiesen hasonlít Reviczkyéhez.

A versek, rníként költőjük, a szláv-magyar vérkeveredés szü
löttei. Mivel Reviczky a világgal szemben bizonyos mértékben
passzív volt és csendesen legyintve elsóhajtotta a szállóigévé vált
szavakat: "A világ csak hangulati" - azt szokták rá mondani,
hogy fáradt. Aki fölületesen átfutja Végh verseit. ugyanezt fogja
megállapitani róla még abban az esetben is, ha ugyanakkor elis
meri, hogy furcsa, dacos egy lázadás ez. Valójában pedig sem fá
radtságról, sem dacról nincs itt szó, csupán igen öntudatos költői
magatartásról. Végh nem akarja az alkotmányt menteni, lírája
politikamentes líra. Az a líra, melynek mélyén kimondhatatlan
fájdalom van. Miért van és honnan jön e fájdalom? Ki tudná meg
mondani hogy hol és mikor kapja a költő azt a parányi belső sé
rülést, mely egy nap fölfakad és vergödö, panaszkodó versben jut
kifejezésre?

A fájdalom, ha csendes és nem rázza öklét az égre. mindig
szomorú és bizonyos fokig érzelmesen érzékeny, Nem csoda, hogy
Végh verseit épen ez a fátyolos, mindig a háttérben lopakodó,
elő-előtörő érzelmes érzékenység jellemzi.

Fájdalma nem világfájdalom, inkább a szép elmúlásának fáj
dalma. A szépé, mely nem egy-egy táj, vagy angyalian kedves
lányarc elíakulására fakad föl benne, hanem a saját lelkivilágá
ból teremtett tündéri képek tovatünése miatt.

Mert Végh nem látja, hanem teremti ahervadást. Nem az őszi

tájról és nem a tájhoz beszél még akkor sem, ha versében így
sóhajt:

Eltűnt a nyár! a fény is hervadoz,
a rét talán örökre megfakul. -
az {jszi szél bármilyen dallamos
lehull azért a lomb, a lomb lehull.

Őszről van itt sző kétségtelen, csakhogy ez az ősz egyedül Végn
lelkében él. Maga teremtette ábrándból és kígyózó füstből. Sehol
egy konkrét kép, mely az olvasót segítené. És mégis a szavak ze-
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néje oly elbűvölő, hogy mindenki a maga öszét látja, ahogy ismeri
es szeretí,

Ez a sejtelmes tágytalanság Végh verseinek főjellemzöje.
Az tud így írni, aki akár fölfokozott kisebbségi érzés, akár

más ok miatt elfordul a világtól és kimondja a tételt: "Az én vi
lágom én vagyok."

Különös, néha didergetöen lidérces világ ez, és úgy látszik, 
legalább is a kötet utolsó versei ezt ígérik, - még különösebb,
még földtől elszakadtabb lesz. Ki ne csóválná a fejét, mikor ilyen
sorokat lát:

Felh{) serdült ahajamban,
kék villámot szorongattam,
dédelgettem szivemen.
8zaká,uamat elhajítva
fölsétá/tam egy fahidra
és didergő bánntomban
le akartam ugrani.

Világtól való elfordulása következetes. Mi sem bizonyítja .ezt
jobban, minthogy nélkülözése, ágrólszakadtsága, vagy arvasaga
nem csal ki belőle olyan fájdalmas dallamokat, mint akár a lomb,
akár a soha-nem-látott, csak megálmodott lányarcok elfakulása.

Mégis, mintha egyszer megkönyörülne magán és szánakozna
sorsán:

Húsz éve halott vagy, Anna Kovaleze,
húsz éve emészti apámat a téboly,
még él az apám, pedig árva vagyok már.

A halálból sem csinál nagy komédiát. Ha nem is az elvágyakozó
komázásával. de egy Idesit félvállról emlegeti:

Még egy-két tél S aztán
holmi durva deszkán
majd [urcstdca! álmodom
Anni kék szeméről

kékeres kezéről

s nem lesz soha bánatom.

Érdekes, hogy a kötet legnagyobb része szerelmes vers. Csupa
játék és kötődés, vagy ha a kedves nem hallgatja meg könyörgö
szolgáját, az égi pártfogók segítségül hívása.

Ez a körülmény tagadhatatlanul megcáfolni látszik előbbi meg
állapításainkat. És mégse cáfolja meg, mert ezek az átsuhanó női

alakok valójában sohase éltek. Talán látta arcukat egy-egy pil
lanatra a költő. Szemük villant, hajuk lebbent, de hogy elsodorta
(iket az utca forgataga, többet sohasem jöttek vissza, hogy az
ámuló, fölhajtottgallérú költőre emeljék tekintetüket. Ezekből az
elsuhanó női fejekböl született az örök, elérhetetlen. meghaló,
majd újjászülető Anni, aki valójában az erdei tündér, de ugyan
akkor ahogya költő Szűz Máriának bevallja, a versiró lelke is.
Mindenesetre csudálatos és különös Múzsa, aki lehet, bogy egy-két
versben élő alak volt, de mivel ezek a "kísérleti" Annik meg se
közelítették az igazit, a költő rövidesen visszatért az örök, soha
meg nem születetthez.

. A nyelv, melyen különös lírája szól, fínoman ötvözött, hajlé
kony nyelv. Szavai marcipán szavak: édesek és olvadék. Bizonyos
szempontból rokokó költő Végb, amilyen Csokonai volt, annak eu
rópai kultúrája nélkül.
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Erdei tündért hajszol a havason, őzek vonulnak át mindunta
lan, versein szelíden emelve költőjükre bánatos szernüket, szarkák
eserregnek és szentjánoskenyeret majszelnak a manók.

Aprólékosan ábrázol, akár egy neoprimitív festő, akinek II
legkisebb fűszál, a legparányibb tollpihe és színárnyalat is fontos.

Hadd álljon itt mutatóba pár sor az Erdei tündér-ből.

Ébredezett, pihegés e zenélve röpült ki az ajkán,
gyöngyfogait ragyogóra sikálta a hajnali szelUJ,
ásított kicsikét, azután egyszerre elámult
és riadozva takarta be rőt levelekkel a keblét:
kék szeme hirtelenül mogyoróbarnára sötétült
majd halovány, dacos és haragos kerek arca piros lett.

Kétségtelen: különös költő indult el a Havas éjszakákkal, aki
nek legszebb verseit (A malac, Együgyű szerelmes évlldés, A tti
'DOZÓ kedoeshee, Balassi Bálinthoz stb~) rövidesen nem egy ember
fo/{ja eltünődve maga elé dünnyögni. Urbán ErnlJ

TATAY SÁNDOR: ZAPOR. (Regény,) Az író szerenesés kézzel
olyan problémát állít az olvasó elé, amely mellett eltörpül a sab
lonos keret, színte lényegtelenné válik az egyének sorsa és elfeled
jük, hogy parasztjai nem igazi parasztok. (Viszont igazi emberek)
Tatay a népet akarja bemutatni, ahogy a többi parasztregények
írói is ezt akarják. De Tatay igazi írói ihlettel nemcsak az egyé
nek életén, hanem a tömegmegmozdulásokon keresztül mutatja be
a mindig kollektíven élő falu életét. A legfalusibb és legmagya
rabb tömegmegmozduláson, az urak és parasztok örökké lappangó
háborúságán keresztül.

Bélistára került míniszteri tisztviselő feleségével a dunántúli
faluba költözik. Képviselőségről álmodik és hogy bizalmukat és tá
mogatásukat megnyerje, fellázítja a parasztokat, elsősorban a mö
dos-gazdát a pap és tanító ellen. Kitárul a csak látszólag befedett
szakadék, ami az urak és parasztok közölt tátong. Az áldatlan és
valójában értelmetlen barc, mely a körül folyik, hogy az iskola le
gyen-e elől, vagy a tanítólakás, szakadást idéz elő az egyházban.
Áldozatul követeli a jóságos papot. közvetve, vagy közvetlenül 1.01
dogtalanná tesz sok fiatalt és megfosztja fiaitól a módos-gazdát.
Jön a munkaidő és lényegtelenné válik az iskolakérdés, kialusz
nak a hiúság és nagyratörő gőg mesterségesen felszított tüzei. A
falu rossz szelleme, a Bélistára került tisztviselő és felesége eltá
voznak és nyomukat elmossa a zápor. A szakadékot ismét befedi
a lomb, de már tudjuk, hogy ott van.

Tatay regénye tragédiák sorozata, mégsem sötét. Elkeseredet
ten ostorozza az önérdekét néző, kicsinyes embert, a mindenböl
presztízskérdést csináló, a valóság iránt érzéketlen, közönbös hiva
talnokot, maró szatírával mutatja be az egész keserves, lélekölő

bürokrátíát. És mégis I A pap családja látszólag szétzüllik, Az
egyik fia álmodozó költő, aki nemes ember létére meglátja a pa
rasztban az őserőt, a tehetséget, aminek utat kell nyitnia a felsőbb

rétegek felé: beáll szószólójuknak, A másik papfiú parasztleányt
vesz el és kocsmát nyit: "Kései jólsikerült termése vagyok a csa
ladomnak. az én feladatom talajt keresni és új fát hajtani," rnond
[a a bátyjának. Megfogja a munka végét és hozzákezd, hogy meg
valósítsa rníndazt, amiről a bátyja álmodozik.

Népszokások és mesék közvetlen leírása és az itt-ott közvet
lenül mesélgetö stílus közel hozza hozzánk a dunántúli magyar
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Raics Istvá".

falut. De különösen eleinte túlhalmozottak ezek li leírások. A re
gény nehezen indul. ötven lapon keresztül olvasunk a falu meg
szokott, mindennapi életéről, amíg megindul a tulajdonképpeni
cselekmény. Mert a parasztok csak a harc hevében válnak élőkké

és egyéniségekké. A szerkezet ezáltal kicsit szetesövé válik és
eleinte megnehezíti, hogy az eleinte kissé szokatlan papíralakokat
megszeressük és megértsük. Mégsem ronthatja ez le a regény érté
két, melyben Tatay nagy erővel tárja elénk az ismert problémát és
valósággá teszi a jövőnek azt az útját, amelyről mostanában annyit
hallunk beszélni.

F. J.

KOVÁ~S LÁSZLÓ: AZ IRODALOM úTJÁN. (Erdélyi SzépmívII3
(Jéh kituiáea.) A kötet az Erdélyi Helikon szerkesztőjének váloga
tott tanulmányait tartalmazza s elsősorban Kovács László literátori
szerepenek Igazolására hivatott. E tanulmányok alkalomszerűségét

art; élet szülte, megírásukkor az irodalmi tudat egységének ébren
tartása volt a szerző célja s most, míkor saját megítélése szermt
legmaradandóbbnak tartott s valószínűleg legjellemzőbb tanulmá
nyait összegyűjtve látjuk, mindenek előtt azt keressük bennük,
Kovács László szerepvállalásának minő következménveí voltak,
milyen cselekedetek fakadtak a kritikus bíráló munkáia nyomán?
A kötet nagy része ugyanis erdélyi írókkal és költőkkel foglal
kozik s mint Kovács László maga is bevallja: "Nem mindig magam
választottam a témát, amelyről irnom kellett." - Előbb feltett
kérdésünkre felelettel tartozunk. Kovács Lászlónak kétségkívül ér
-demeí vannak, hogy az erdélyi irodalom, pontosabban szólva: a
Helikonísták műve egy húsz évig tartó kisebbségi kötöttség ellenére
töretlen, tiszta irodalom volt. Ahol nagy a bőség és a termékeny
ség, szükség vall a gondos kertész olló jára. Nem mondjuk azt, hogy
Kovács míndig a kellő szigorral él, hisz a jó kertész is elfogult
egy-egy bokrával szemben s az a módszer, amellyel kritikusi tevé
kenységét folytatja, intuitív volta miatt szinte csábít az egyéni
mértékű bírálatra. Ugyanakkor az intuició ily magas fokának 
mint az éppen Kovács Lászlóban teljesedik ki - nagy és behoz
hatatlan előnyeí vannak a hűvösebb vizsgálódás! módszerek felett.
Belülről tudja szemlélní la műalkotást, a teremtés lázas pillanatától
befejezettségéig tartó úton. Ellenállhatatlanul az az érzésünk e ta
nulmányok olvasgatása közben, hogy egy önmegtagadó művész ön
magát teljesen lefojtó művészetével állunk szemben. A művek

ürügyén elmondja véleményét életről és irodalomról. Természetes,
minél közelebb áll hozzá lelki strukturában egy író, vagy költő,

annál jobban sikerül ez a szemléleti mód. A korán elhúnvt Dsida
Jenő esetében például tökéletesen sikerült megtalálnia élet és íro
dalom egységét. S bármennyire centrálisan erdélyi az érdeklődése

és a végcélja, nagyon helyesen igyekszik minden irodalmi jelen
séget Európára ágyazni, megkeresni a helyet, hol egy mü az
európai kortársak és stílustörekvések változatosságában elhelyez
hető. Erdély szabad kritikai szellemét méltán képviseli ez -al kötet,
írója pedig méltán sorakozik az előző nagy kritikus-nemzedék tag
jai mellé,

'ŰRIO VERGANI: TAVASZI LATOMAS. (Franklin Társulat. For·
dította Gáspár Miklós.) Milyen könnyíí lehetne írni az olyan iro
-dalomban, melyre nem nehezednek remekművek. Milyen könnyíí
lehet írni példák és felülmúlandó alkotások figyelembevétele nél-

510 V IGI LI A



kül! Ha nem is egészen ezt, de egy kevésbbé centralizált, keve
sebb jelentős modern hagyományra támaszkodó irodalmi élet köny
nyebbségét és előnyeit érezzük Vergani könyvén. A Tavaszi Lá
tomás a regény egyik elkülönülő fajtájában tesz kísérletet; a gyer
mekpszichológia, mint tárgy, a regénymUfajon belül igen határo
zott újabb müíají megkülönböztetést jelent. Vergani könyvének
mégis van valami természetes könnyedsége, "naivsága" 
mondanánk, ha ez a kifejezés nem jelentene túlságosan rosszat, 
olyan féle könnyedsége, mint azoké, kik maguk alkottak maguk
nak műfaji szabályokat, mint azoké, kik először próbálkoznak va
lamivel és mások kísérleteinek sem kudarcát, sem meglepő ered
ményeit nem látták. Az olasz gyermekpszichológiai regénynek, 
Vergani mííve után legalább is úgy tetszik, - nincsenek igazán
kiemelkedő alkotásai, sem vitatható, de vakmerő kísérletei. A hu
szas évek végén, mikor Európában legerősebb volt a gyermek
pszichológiai regény divatja, a leglényegesebb német, angol, fran
cia gyermekpszichológiai regényeket egymásután olvashattuk ma
gyar fordításban, de az olaszokról nem sokat hallottunk, a hozzá
értők is legfeljebb Moravia nevét emlegették. Viszonylag hason
líthatatlanul kedvezőbb helyzetben van tehát az olasz író, mint
például a francia, akinek többek közt Alain-Fourníer, Gíde, Valéry
Larbaud, "vivmányait' kell - bizonyos értelemben - túlhaladnia.
Mennyivel nehezebb nálunk is gyermekpszichológiai regényt írni,
Babits és Máraí művei, Komor András Varázslójának ismeretében I
A meglévő eredmények, azok látásmódja, távlatai az igényes ma
g~ar írót a kérdés különös elmélyítésére, valószínűleg keresetten
pittoreszk, beállítására kényszerítenék. Aligha valószínű, hogy jó
magyar író olyan keresetlenül egyszerű, annyira reális, a hétköz
nap és a természetesség határain belül és a patológián inneni pu
bertásregényt irhasson, mint Vergani Tavaszi Látomása. A magyar
regényekkel összehasonlítva elmarasztalhatnánk Verganit a mé
lyebb lélektani érdeklődés, a meglepő távlatok hiánya míatt, de a
voltaképp elmaradott ízű regényének mégis vannak írói értékei,
felfogásának és látásmódjának van egy bizonyos, már irígyelhető

természetessége.
Mert nincsenek előzői, Vergani megengedheti magának, hogy

egészen egyszerű cselekményt, egyszerű helyzetet válasszon. Mario
találkozik a szerelemmel. Egy tizenötéves fiú először érti meg, ba
rátja gyermekesen tragikus kalandján át, meg egyapácazárdabeli
előadáson, hogy mi a lényege és értelme annak az érzésnek, amit
a felnőttek szerelemnek neveznek. Emiliát, barátja húgát egyetlen
egyszer látja, az előadáson, hol az páncélban, vértben férfiszere
pet, római hadvezért játszik; beleszeret, de néhány nappal később

a leány meghal. Külsődleges esemény alig van, Mario a lelkében
építi fel szere!Inét, nem is beszél' Emiliával, minden belül játszó
dik le, a fantázia és rajongás e különös erősségű munkájához leg
feljebb a farsang testi, reális színei adnak érdekes ellentétet. Hogy
ezt a csak képzeletben épülő szerelmet ábrázolni merí, itt emelke
dik túl Vergani regénye a szokványosságon.

A történetnek ilyen felfogása igazi írói szándékra vall, meg
valósítását sem lehetne súlyosabb kifogásokkal illetni. Ami a
gyermekpszichológiai regény legnagyobb veszélye, - hogya. re
gény a gyermeki gondolkozástól idegen elemekkel telítődik, vagy
hogya gyermekkorra vonatkozóan felnőttes szemléletet hordoz, 
Vergani a legtöbb esetben el tudja kerülni. Jelenetei árnyalati ha
tásukban, lélektani érdekességükben nem egyszer igazán vonzóak,
elbeszélő modorának van Inemes tartása, életlátásának egyfajta
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fájdalmas költőisége. Nines benne igazán meglepő újszerllség, fe
lejthetetlen költői szépség, de tiszteletreméltó helytálló becsületes
teljesítmény. Anyagának és hangjának nemessége miatt igazá.
megérdemelné, hogy a Marióval foglalkozó ciklus többi regényét is
lefordítsák.

Lovass Gyula.

RICHARD WRIGHT: MEGHAJSZOLT VAD (Dante 1941.). Az em
ber cselekedeteiben többé-kevésbé önmagát keresi. Eme tudatalatti
önzés az én kifejezése, amit társadalmilag erkölcs, vallás, törvény
jellemeznek, vagy megfordítva: az én üt bélyeget a közösség éle
tét szabályozó törvényekre. Utóbbi megállapítás vonatkozik a tár
sadalmat fémj elző nagyokra, de egyben a társadalom rendbontóira
is. Bigger Thomas, a néger fiú, Wright regényének hőse, közönsé
ges gonosztevő, aki kényszerítő körülmények folytán, akaratán kí
vü] esik ugyan bűnbe, de társadalmi helyzeténél fogva természe
tének eleme a rossz. Chicago néger negyedéből, a nyomorból és
megalázottságból indul el, hogy egyszerű elképzeléseit a szabad és
egyenrangú élet boldogságáról megvalósítsa. Alig hagyja azonban
el a feketék külvárosát, elbotlik az első fehér ember házának kü
szöbén. Sorstragédiájának mozgatója a fehér ember iránti gyúlö
let és ösztönös félelem, amely fekete bőréhez tapad és amelytől

szabadulni nem tud. Ez a végzetes átok kíséri menekülése útján,
kényszeríti újabb gyilkosságra, rablásra, zsarolásra, míg a tör
vény embertelen hajsza után végül is villamosszékbe ülteti. Nem
értenénk egyet a néger íróval bőse erkölcsi felmentésében, ha a
regény olvasása közben át nem éreznénk a mélységes nyomort,
amely erkölcsileg, anyagilag és társadalmilag nyügöz százezreket,
kizárólag azért, mert feketék. Bigger Thomas érzéketlen a jó, II
nemes, a hála és minden iránt, ami előttünk rokonszenvessé te
hetné. Tetteivel elítéli önmagát, de elítéli a társadalmat is, amely
őt már létezése első percében eredendő bűnnel bélyegezte meg.
Az embert csak a siralomházban ismerjük fel benne, amikor öntu
datában megvilágosodik a cél, amelyért harcolt; a halál előtt meg
találja önmagát, gyötrődő lelke megnyugszik és látja értelmét szo
morú életének, melyet fekete testvéreiért áldozott fel. A köny"
utolsó betúig érdekfeszítő olvasmány, mindamellett kevés benne a
gondolati, mélység. Wright sikerültebben is megválaszthatta volna
hősét, illetve egy kis emberiességet is. olthatott volna a "meghaj
szolt vad"-ba. Igy feltárhatta volna előttünk az annyira ismeret
len néger lélek titkait, amiáltal inkább eléri célját: a néger sor
sának felkarolását a fehér ember részéről, aki társadalmát törvé
nyekkel védi, de az emberi szabadságért bármikor önzetlenül hoz
áldozatot.

Dabas Tibor
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JUST BÉLA
IRODALMI
ESEMÉNY!

A Hajnali keltő

és a Szagosmise
írójának új regé
nye. Ara p S'SO CSERÉPFALVI-KIADAs

Géza

Regény az er
délyi unió elő

készítésének, a
szabadság harc
nak s a·z elnyo-
matásnak ko
ráról. Központ

jában Beöthy ödön a politikus és
.Kuthy Lajos az író állnak. Miként a
könyv szimbclíkug címe is mu
tatja, ízig-vérig nagyváradi regény.
A város nagy szerepet játszik
m i n d k é t h ő s é n e k életében.

Tabéry

~'cúnoht~

Tabéry Géza
SINGER ÉS WOLFNER

Irodalmi Intézet kiadása

Ara 5'60 P, kötve 8'- P

aki a "nagyváradi szellem" egyik
legjellegzetesebb képviselője a ma
gyar irodalomban, ezzel a könyvével
megerősítette azt az előkelő fémjel
zést, amely írásait eddig is megillette.



A R~VAI KARÁCSONYI KÖNYVEI

Illyés Gyula: Koratavasz 1/11.
Hatalmas, megrázó regény, a forradalmi idők zaklatott ifjú
ságáról. Megrendítő vallomás egy élet lázáról és harcairól.

Páratlan irodalmi esemény.
Ara kötve P 13.60

Márai Sándor: Az igazi
Egy házasság történetében az emberi szeretet örök, magasz

tos tragédiája. Az új megrázó Márai-regény.
Ara kötve P 7.~

Jean Giono: Örömmel élni
Giono egyik leghatalmasabb műve, az életöröm felejthetetlen

regénye, Illyés Gyula remek fordításában.
Ara kötve P 9.60

Georges Simenon: A besurranók
Az ősz legnagyobb sikere. Megdöbbentő alakok, feszült
történet, remek irodalom. - Fordította: R ó n a y G Yö r gy.

Ara: kötve P 6.80

Karl Waggerl: Kenyér
Az új német irodalom egyik repr.ezentatív műve, a föld, ter
mészet, munka himnusza. - Fordította: Ö r l e y I s t v á n.

Ara: kötve ~ 7.50

Szerb Antal: A világirodalom
története 1/111.

Új szempontok. új módszer, tudományos és irodalmi életünk
nagy eseménye: a legjobb vílágírodalomtörténet, A magyar

szellem egyik standard műve.

Ara: kötve P 28.-



ROZ8AV(JLGYI
ŐSZI ÉS KARÁCSONYI ÚJDONSÁGAI

JlITOHELL-HEDGE8:
TENGERI SZöRNYEK

BRUNTON:
A FELSöBBRENDŰ ~N

YAR~:

MENNYEI NADRAOOK
SZABÖJA

FALK GgZA:
VERDI

VöRöSMARTY MIHÁLY
műveí regékben

MESZUNYI ROBERT:
SCHUBERT

IGNAOZ SANDOR:
A MÉREK ~LET~öL

2. kiadás.
Kaphatók minden

KRUIF:
AKIK ~LETűNKÉRT HAR

COLTAK (3. kiadás)

MESZLgNYI ROBERT:
HANGVERSENYKALAUZ

II. (2. kiadás.)

SALAOZNg:
ROSSINI

GATHY GABOR:
PANOPTIKUM

SZTROKAY KALMAN:
A KIS CSILLAGASZ

ARANYI MARIA.
A KIS HAZIASSZONY

könyvkereskedésben.

G U LAC S Y I RÉ N monumentális alkotása,
életének eddigi fő műve,

az a hatalmas trilógia,

amely az Anjouktól - a Hunyadiakig festi meg a magyar történelem
grandiózus freskóját. A "Nagy Lajos király"-lyal kezdődött hatalmas
alkotás folytatása, a k a rác s o n y i kö n y v p i a c eseménye!

a most elkészült két kö

tet címe. Ennek a két

kötetnek bőse Nagy La-

jos király özvegye, Er

zsébet. öt jellemzi a

a forróságban és szerte
lenségben mindent fel-

perzselő bibliai Jezabel neve. A nagylajosi magyar birodalom tragikus
hanyatlásának drámai erővel megfestett freskója ez a regény, amely

II királynőnek a, trónról való lemondásáig Tiszi az eseményeket.

Singer é8 Wolfner Irodalmi Int. kiadása
Kél kölel ára 10P. váBzoDkölésben 15P



Mai magyar költők
Az új magyar líra nagy antológiáia.

Szerkesztette: DR. VAJTHÓ LÁSZLó.

Aria kötve: P 11.-, számozott félbőr-amatőrkiadás: P 16.-

ETHEY ARPAD

Borsoska kisasszony
A Bach-korszakbell Magyar

ország nagy regénye.
Kötve: P 10.80

GARDONYl JóZSEF

A mesélő toll
A század elej ei íróvilág kor

rajza,
Kötve: P 5.80

LEG/NDI MARIA

Panna és a földi nők

A fővárosi élet és a színházi
világ mulatsásos regénye).

Kötve: P 7.80

TAPAY·$ZABó LASZLó

Csokonai
A nagy költő és a magyar

rokokó életrajza.
Kötve: P 10.-

------D A n T e--------

AZ ÉV LEGSZEBB KÖNYVEI
REGÉNYEK

N. SOLOOHOV: A OSENDES DON
2000 oldalas hatalmas regény, az utóbbi évek egyik legnagyobb

irodalmi alkotása. - 4 kötet ára fűzve p 34.-; kötve P 42.-

FRANCOIS MAURIAO: AMI ELVESZETT
A világhírű katolikus író legszebb regénye. - Ára fűzve P 4.80;

kötve P 6.80.

RATH-VÉGH ISTVAN: OKTÓBERI RóZSA
Olvasók ezrei várták Ráth-e-Végh István regényét. - Ara fűzve

p 5.50; kötve P 7.5f

TÖRTtNELMIÉLETRAJZ
("Nagy idlik, namI emberek" sorozata.}

OOTAVE AUBRY: NAPOLEON MAGANÉLETE
Az első leplezetlen Napoleon-életrajz. - Ára fűzve P 9.-;

kötve P 11.-.

HORVATH JENő: SZAVOJAI JENő HEROEG
A nagyszerű ember és a legendás hadvezér csodálatos élete.

Ara fűzve P 7.50; kötve P 9.-

cSERÉPFALVI



AZ ATHENAEOM KARÁCSONYI KÖNYVEI

A MAGYAR IRODALOM KINCSESHÁZA
Szerkeszti: ALSZEGHY ZSOLT és BARANSZKYJOB LASZLO

AM kötve 12.- Pengő.

GRAHAM GREENE: HATALOM ÉS DICSOSÉG
Megrendítö új angol katolikus regény a mexikói egyház

üldözésrőL

Ara kötve 6.80 Pengő

PASSUTH LÁSZLÓ: A LOMBARD KASTÉLY
A tudományos' lelkiismeret és a szerelmes szenvedély tra
gikus feszültségű regénye az északolasz tájék misztikus

varázsában.
Ám kötve 8.80 Pengő

ERDODI MI.HÁLy-CS. SZABÓ LÁSZLÓ:
A FELSZABADULT ERDÉLY

30 színes és 70 mélynyomású felvétel Erdély földjéről, népé
ről, művészí és természeti kincseiről.

Ara kötve 18.- Pengő.

Biztos pénz, magas kamat, milliós
nyeremények: ·

,
•

Fel.lcSs szerkesztcS és kiad6: Dr. Possonyi Lászl6.


