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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
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legegyszerűbb eszközökkel s valóban 
a legjellemzőbben szemlélteti. Az élet 
valóságát ábrázolja a maga teljessé
gében. megmutatja az emberi cseleke. 
deték rugóit, s érdekes, jellegzetes 
történetekben tárja elénk t társada
lom életének mosolyfckeltő drámai 
vagy humoros mozzanatait. Mindaz 
ami a letűnt, képmutató és szemfor
gató társadalomban közkeletű foga
lommá vált. a »tisztes családapa«, a 
»szenteskedő asszony«, a »rendszere
tő tisztviselő« fogalma típusokat ta
kar. amelyekre egy egész társadalom 
épült, Maupassant elbeszéléseiben 
megmutatják igazi valóságukat. Nem 
dédelgeti és nem mentegeti. hanem le- 
lep!ezi és elítéli őket s ezzel minden 
írásműve a társadalombírálat építő 
elemeit hordozza magában.

88

Móricz Zsigmond

MESE A ZÖLD FÜVÖN

A magyar irodalom legerőteljesebb 
elbeszé őjét több oldalról mutatja be 
ez a gondosan összeválogatott kötet. 
A paraszti élet erőteljes és reális áb
rázolásával először Móricz Zsigmond 
müveiben találkozott az olvasó. Ebben 
a kötetben egyik írásában színes re
gélő kedvvel megírt történeti képek, 
ízes hangon elbeszélt kalandok soro
zatát kapjuk s végvári vitézek életé
ből. a másik elbeszélése a mában gyö
kerezik és egy munkásember sorsá
ban rajzolja meg. mesteri módom, a 
vak és kegyetlen osztály gőg megnyi
latkozását. amely tragédiába fullaszt- 
ja a legjobb szándékú életet is. A 
szunnyadó munkásöntudat szenvedé
lyes kirobbanásnak életteljes ábrá
zolása felejthetetlenné teszi ezt a t i
pikus Móricz-remeket.

(Az itt ismertetett könyvek megren
delhetők a Jugoszláviai Magyar Ku!- 
turszövetséir könyvosztályánál. címer 
Szubotica. Engels utca 9 szám. Tele
lőn 414).


