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után Herczeg Ferenc —  a Revíziós 
L ga elnöke.

Megállapítjuk végül, hogy az
1926-ban a *Studium« kiadásában, 
dr. Ványi Ferenc szerkesztésében 
és az ugyancsak 1926-ban Benedek 
Marcell szerkesztésében megjelent 
irodalmi lexikonok jóval több és 
megbízhatóbb adatot közödnek akár 
a mai Jugoszláviáról és különösen 
vajdasági magyar irodalomról, mint 
az 1947-ben megjelent Révay-íéle
irodalmi lexikon.

Az előszó a Jexfikon mártírhalált 
halt szerkesztőire, Gáspár Zoltánra, 
K. Havas Gézára, Puskás Lajosra, 
Rába Leóra hivatkozik. »Jobb lett
vg na munkánkra —  írja, —  ha v£
Jük fejezhettük volna be.«

Hisszük, hogy jobb lett volna.
Hisszük, hogy a Hungária könyv
kiadónak ezt a meglehetősen* drága 
és lehangolóan értéktelen irodalmi 
lexikonát mártír szerkesztői szé-
■rv^n’enék.

*
jóformán felesleges volt mindezt 

Miegírni, amit feljebb megírtunk. Ez 
az »irodalmi«-üzleti vállalkozás —  
Táncsics Mihályi sem ismeri. Száz 
es/iendövel a nagy magyar március 
után —  hát nem ilyen »irođJmi«
kv ikont vártunk. Gál László

ÚJ KÖNYVEINK 
Sínké Erv;n:

A VASŰT
A juigoszliáiviaá ma&yar 'könyvpia

con uj könyv jelent meg: Srnkó Er
vin »Vis!sut«-ja. Ez a nagylélekzetü 
sz.ü-eis és lelkes iripart — 1 a cselek
mény izgalmas és érdek fesz iiő jele
géből kiindulva mon'dhatnók riport- 
regény —  .nemcsak fiatal magyav 
köiryvkiiadásiink egyik fontos állo
mását jtílizi, hanem egyúttal koirdo- 
kuinentumot is ád egy leginkább hor
vátul megszólal!«, de gyökereiben 
mégis mua<gy;ajr liró meglátásában Ju- 
goszíláivia történelmének fontos sza
kaszánál, a jugoszláv ifjúság gigásza 
munkavállalásáról, a Samac— szara
jevói Ifjúsági Vasútvonalról. Ez a két

vonás icdja mséig a könyv megjelené
sének fomtosságáit és ezért üdvözöl
jük mi Hs örömmeU és megelég>edés- 
sel Siríkó Ervin meleg, szép megem- 
ilékezését a Piruláról, niMidannyiunk 
büszkeségéről.

A vasúit építésének lázas napjai
dban scikiait olvastunk ifjúságunk mun- 
»kátfáiról és óvva sás közben az volt az 
érzésüimk, hogy nehéz lehet énről a 
liataCmas vállalkozásról i:mi; komoly* 
és íettelősségfteiláes feladatot jelenthet 
egy 240 km-es útszakasz hősies erö- 
feszátéseineik eseményeiről egységes, 
mindent magában foglaló képet adni 
és ezen át a hite.esség meggyőző 
ereiével érzékeltetni a kővel és víz
zel, a természet ellentétes tulajdon
ságú ©nőivel, a sokrétű anyaggal 
harcoiló ifijwság emberemlékezet óta 
nem tapasztalt (nagy vállalkozásai 
és az ifjúság szeililemi átformálódá
sát. A nyolcvanegynéhány oldalas 
kis kcimyivet elolvasva az az érzé
sünk, hogy Sinkó Ervin nem oldatta 
meg i'-oisszoiüi ezt a Iqomoly feladaitot. 
Nem Tniutaíioitt és nenn ás mutathatott 
be m.ndent a Vasútvonal hatalmas és 
szerteágazó munkájából. Nem is le
het ilyen nagy munkát ta Tiport hé
zagos és sokszor csak '.részleteket át
fogó eszközeive:l a maga teljes való
ságában és emberi nagyságában ér
zékeltetni. Kétségtelen azonban, 
hegy Sjnko Órásával egészein emberi 
közelségbe hozta ifjúságunk násy 
válllaíkozáisáit és éppen meleg hangja, 
a Vonal 'lelkes méltatása az, ami 
könyvének, ‘különös értéket ád. Sinkó 
azonfelül,’ ihogy igyekezett hü meg- 
vi'Jágitásba 'helyezni a nagy munka 

* mozaikja'it, a tárgynak és a témának 
kijáró igazi írói le kesedés hangján 
eleven jii fel cnmasában az élmények 
színe® sorozati: és vezeti az olva
sót, hivatását boldogan- teljesítő ka
lauzként, a Samac— Szarajevói útsza
kaszod.

Már a szlavonszki-bródi .hajnali át
szállónál érezzük* hogy az áró most 
elindul, hogy a Vonal nagy szivének 
•minden mieJHéikverését kitapogassa. A 
daltól és munkáiól visszhangzó, ittál- 
molkika'l, -s»ilk tájjal és hegyekkel teli- 
spórt tpanoráma szépségeit szemlél-
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jiik vele, miközben Doboj állomás tá
jékán tudatiunkig már nein jutnak el 
a kwrötltünk felszálló haragok. Csak 
hallgatunk és csupa szem vagyunk* 
mert lenyűgöző az a látvány, amely 
a so-k tízezer izmos kar és -láb mil
lió .miéig: mflilió mozdulatát vettin a 
táguló szem lencséire a napfényben 
izzó, mozgó és ujjászütebG liegyiol- 
dalaikról. A nagy munkával való* ta- 
lál'koízráisaj ez mz ; rónak és —  Slnkó 
dicséreté'rie tegyen mondva — , az ol
vasónak is. Ami ezután következik, 
részlelteiben, az inár fenséges él
mény, az erő és értelem csodál har- 
monM);án megtorpanó árnulás és —  
történelem.

A munka miiiMtenütit ott van, ott 
izzik) az č'Zni'ok'ba'Ti, de nem az a régi 
munka, atneCy VoStake megfogalima- 
zásáiban ,ai három nagy rosszat: az 
unalmait, a bűnt és a!z* Ínséget tartja 
v>sza totóink. Ez a mi .munkánk, 
amelynek nagy. nagyon-nagy értelme 
van; a/mfelyweik kezdete, indulása, az 
élet, az öröm, az élmény kezdete. 
Énről a. munkáról mondja a szerző 
könyvében <ai következőket méfiy ösz- 
szehasanCitással:

»Elképzelem, milyen volna az, ha 
ugyanezt a vasútvonalat ugyanezek
kel az építőkkel valamely bankérde
keltség építtetné. Hajcsároknak, föl- 
ügyelőknek, ellenőröknek micsoda 
gépezete kellene ide és milyen össz
pontosítása besúgóknak, rendőröknek, 
csendőröknek —  micsoda rendfenttar- 
tó szervezetre lenne itt szükség! Ebben 
az \órában nem kevesebb mint százezer 
ifjú és leány építi a Samác— sza
rajevói vasútvonalat, ők a »vállalko
zó« és ők a munkások. Nincs rendőr, 
nincs munkát elügyelő, ők maguk a 
fölöttes hatóság. Csak ki kell pillan
tani a vonat ablakán és látva látoá: 
itt a munka, ez a kemény munka úgy 
zajlik/  mint valami győzelmi ünnep, 
mináen tekintet, minden mosoly, amit 
a futó vonatból elkapsz, arról győz 
meg, hogy akik itt építenek, mind 
egyenként és összességükben, min- 
den munkásm ozdalatukban, verejté
kükben és erőfeszítésükben élvezetü
ket lelik. A magjuk teremtőerejét él
vezik,«

Igen, igy viszcnyMk Jugoszlávia ii- 
jutégft ebhez a munkához, aimely a 
nagy vrasuit sineinek lerakásában, az 
a:fag>U'tlak fúrásában és a 'boszniai: he
gyek robbantásában nyLkvánul meg. 
Az idegen látogatókat, a futó vona
tokat csak rövid pillantások üdvöz- 
lik. Nincs nieftáiimás mimnlkaközben, a 
szocialista verseny lendülete nem 
törhet meg a brigádokban, a sok tíz
ezer láb és. kéz csak szünet nélkül 
mozoghat ott, ahol ilyen csodálatos 
rnü épül. £<gy másik igazolás: Sitik ó 
Ervin, a bolgár irók és Franicsevies 
Marin horvát köCtő társaságában au
tón járja he a. vonalat. Útközben a 
gépkocsit egy barnárasiilit vidám kis
ember áilátiai -meg és íelkéredzkedik. 
Ez a fiiícsika egy volt azon »illegá- 
lisok« köfcirl, okik becsempészték ma- 
guklat valamelyik brügádba, noha 
még fielni 'volttaik 16 évesek. Ezeket 
az »iltegáíis« kis vasútépítőket a bri
gádok rendszerint faaizaküldték, de 
ők ttjra és uuYa visszas-zöktek építe
ni a vasutat, az ifjúság büszkeségét.

Az országwtcm botorkáló kisember 
Trnegíállitiatta a gépkocsit. Ez még va
lami másra is megtanítja ax Írót és 
olvasót. Marin, a horvát költő el
mondta Smkónak, hogy a partizán- 
harcok idején is sziokás volt a gép- 
kocsrilt .miegáNitani és helyet kérni 
naita. 'Eibből csúnya zsörtöjődések 
kelietikeztiefc' a gépkocsi régi és iu 
utasai valamint a sofőr között, de 
végűit is a«z emberek inegba.rátkcztak 
egymással!. Hát hogyan- is. lehetett 
V'Ojlma másként? frs a horvát köfaö 
nagyot sóhajtott, mikar ezt elmesél
te. .Ez a sóhajtás azt Jelenítette, hogy 
a vasútvonalon olyan nemes az élet, 
mint akkor az erdőben.

»S ez az ösztönös sóhajtás igazsá
got, mély igazságot fed fel: az ifjú
sági Vasútvonalon a bajtársiasságnak, 
leleményességnek, szabadságnak, em
berségnek —  és dalos erőnek ugyanaz 
a lelke él, teremt és győz. mely az 
erdőben élt s mindennel dacolva győ
zött.«

A könyv -bepillantást nyujjt a kül
föld® ífjusagi 'brigádok életébe is, 
amelyek elíjcititek, hogy Jugoszlávia 
hős ifjúságává1! vállvetve segítsék-
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megiépitewi a nagy müvet. S!.nkó -a 
külföldiekkel való érintkezés során 
sóik érdekes jelenséggel találkozott. 
Eszmecsere alkalmával megkérdezte 
az egyik svéd tanárt, ismerik Svéd
országban a jugoszláv irdahnat. A 
svéd iifjiu; a kérdésre megleípet: és 
.csodálkozó kéndéssdl' íelelt: »Van
Jugoszláviában irodalom?« ÍLrfcesült- 
sége szörnyű Cefoetett és a beszélge
tés végén is, amikor Sinkó már is- 
mertatifae vele a jugoszMv irodalom 
tanténetét, a. svéd tanár gyan«usan 
azt kérdezte, mli'lyen idős a jugoszláv 
népdk irodalma. Sinkó isak egy pél
dát monidtoit oeki, hogy Moláéret egy
idősen játszották Parisban íés lior
vát átdolgozásban Dubrovnikba-n.

A svédek, ejz angolok, a dánolk és 
a többi mepek fiai megtudták tehát a 
Bosznia völgyében, hogy Jugoszlávia 
nem a vad hegyilakók, hanem a sza
badságukért mindenkor halni kész 
kulturált népek hazája, ahol a* kö
zépiskolások még aikkor is ismerik pl. 
ja. skandináv népek ilrodalmát, ha 
ezeknek az oulsz ágoknak, fiai mégcsak 
nem ás halűotóak a jugoszláv népek 
irodalmáról.

Külön mcigismerkiedünk könyvben 
.a magyairorsizágí Vasvári Pál brigád 
tagjaival, mind a 124 ma&yar ifjúval 
és leánnyal, akfiket a demokratikus 
Magyarország küldött a Vonalra, 
hogy kifejezzék ott a maigyar dol
gozó nép csodálatéit és együttérzését 
a jugoszláv nép iráni A magyaror
szági brigádok telj es itették is külde
tésüket: asz eflső vonaliban dolgoztak 
és tanultak, nagyon sokat tanuCtaik a 
jugoszláv ifjúságitól. A brigádok tag
jai közül sokan nemcsak Jugoszlá
viát, hanem saját hazájiukat, Magyair- 
oszágot is a vasútvonalon fedezték 
fel. Ezért fui>t* a kemény boszniai he
gyeidbe aíagutat, tolt nehéz targoncát 
és ácsolt folyót áiíővelő büszke hidat 
a magyar brigád minden egyes tagja 
a világ hauadó ifjúságának találkozá
si helyén és ezéirt a nagy lan-ulságért 
érdemes volt és érdemes lesz a jö
vőben is a -magyar fiatalok izmának 
feszülnie. De (Hassuk csak az első jiia- 
gyair »brigád, a Petőíi Sándor roham- 
Migád egyik tagjának;, Somod! Ist

vánnak szavaival a magyar iifjak vé
leményét:

»...itt mindannyian tanultunk, so
kat tanultunk. Azzal a szándékkal me
gyünk vissza. hogy nálunk is megte
remtsük a demokratikus ifjúsági erők
nek azt a feltétlen egységét, melyre 
itt léttunk példát. A szomszéd Jugo
szláviában példakép áll az én hazám 
előtt...«

Sokan talán azt mondják, hogy 
Sinkó Ervin könyve propaganda, 
mert csak a nagy munka napos olda
lát vietütöi az olvasó elé. De ez csak 
látszat, mert kivánhatja-e valaki az 
élmények szépségétől átforrósodott 
szivü Írótól, hogy vétsen őszintesége 
ellen és meghamisítsa saját élmé
nyeit; elterelje az oílvasó figyelmét 
éppen airról a diényegröl, ama; a vasút
vonalon emberi értelmének és érzel
mének kiözéippon>töá£ban átllt és kész
tette őt, az írót és riportert, a leg- 
tisiztább és legnemesebb gondolatok
ra, néjpeínek új tartalmú életének, 
munkájának és jövőjének lelkes ér
tékelésére. És ha ,a nagy* munka lé
nyében meg ás jelentek itt^ott árny
pontok, ezek is végeredménybe n a 
pozitív jelenségeknek csak elferdített 
kisugárzásai voltak a szó mélyebb 
érteimében. Az e&sű frródi iíjiuságii 
munkaibrigád 11# százada azért ma
radt le mindig a versenyben, mert a 
pa/rancsnok-helyetteg féltékeny volt 
saját század emberesre, azaz, hogy 
munkateljesítményei vei kitüntesse ma
gát, a többieket pijienni külldte, mi
közben ő maiga dolgozott. És még 
sok liilyen »negatív« példát lehetne 
felhozni a Vasútvonal »pozitív munka
egységének és szervezettségének iga
zolására.

A könyv végéra Orosz László szí
nes és nagy hittől megírt rövid kis 
riportiáit olvassuk arról, hogyan él
tek és dolgoztak a vajdasági fiatalok 
a Pni&án. A három váltásban 68 vaj
dasági brigád vett részt a munkák
ban, összesein 18.257 áfju. A 68 brigád 
közül mindössze 2 nem nyerte el a 
rohambrigád címeit. Olyan számok 
ezek, amelyek világítanak, tanúskod
nak és beszédnek.
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íKájr, lio&y a könyvnek nem »Pru
gó* címet adta az író illetve a ki
adó. így Steenitétoetöbb, eredetibb és 
íailáEióbb lett volna a cím, amiál is 
inkább, mert az Ifjúság::, Vasútvonal 
>>PruRa« elnevezése, aiuávr általános a 
magyarság között is. »Elment a gye
rek a Prugára« és »Visszajött a gye
sek a PrngáráU, mondogatták annak 
jdején fíiliiTi-vá/roson &z emberek.

»A Pragának lelke van«, írja egy 
helyen mámoros örömmel Sánkó Er
vin. £s a® olvasó 'kiegészíti ez-t a 
amegáíilapítáisi űzzal, hogy ieJlke van 
ennek a könyvinek is, amelyet egy 
széles uátóikörii, és a mai valóságnak 
őszintén örülni tudó író íitt hittel és 
szeretettel.

Thurzó Lajos

I RODALMI  T Á J É K O Z T A T Ó

IRODALMI TÁJÉKOZTATÓ 
A Szikra regénytár könyvei

Alekszander Sz. Puskin
DUBROVSZKIJ

Alekszander Szergijevics Puskin n*e. 
ve nem ismeretlen a magyar olvasó
közönség előtt, de nálunk még ma is 
nagyon kevesen tudják, hogy a világ - 
irodalom egy k legnagyobb kö’tője. És 
éppen forradalmi írásai a legkevésbé 
ismertek.

Az oroszok nagy poétája rövid éle
tében a haladás eszméinek bátor har
cosa volt. Tevékenyen részt vett a 
cári önkény el’en felkelő »dekabris
ták« mozgalmában. Ám nem csupán 
ennek a mozgalomnak a vonalán, ha
nem már első irodalmi fellépésekor 
szembe került az elnyomó uralkodó 
rendszerrel s költeménye ben. prózai 
müveiben hitet tett a szabadság esz
méje mellett s bátran kiállt a jogiosz
tottak igazságáért.

A »Dubrovszkii«. Puskin híres elbe
szélése a cári Oroszország feudális 
'elmaradottságából meríti mondaniva
lóját. Az elnyomó rendszerben élő és 
hatalmat birtokló fö’desurak zabolát

lan életmódját és alantas gondolkozá
sát tükrözi; korrupt hivatalnokok, os
toba és pöffeszkedő tisztek megannyi 
jel’egzetes figurái a kor nemesi társa
dalmának.

Fuskin elbeszéliése halhatatlan mü
véhez, az Anyeginhez hasonlóan a v: 
lág m:nden kultumyelvén megjelent 
ćs a világirodalomban úgy értékelik, 
mint az elbeszélő próza egyik legre- 
mekebb alkotását.

Guy De Maupassant
A VALLOMÁS

Maupassant a novella utolérhetetlen 
mestere nemcsak a francia irodalom
ban népszerűsítette ezt az igényes, de 
igen népszerű műfajt, hanem minden 
nép irodalmában, ahol csak fordítás
ban megjelentek művei. Több mint há
romszáz elbeszélést írt, amelyek
iirnd egyikre valóságos remekmű.

A »Vallontás« cím alatt kötetbe 
gyűjtött élbeszé'ései a korabeli tár
sadalom —  a ‘XIX. század társadalma
—  különböző rétegeinek, de legfőkép
pen a kispolgárságnak visszásságait a


