L APS Z EMLE

E rovatban a hazánkban megje-.
len ő irodalmi, társadalomtudományi, kultúrpolitikai és művészeti
folyóirаtok, lapok id őszaki ismertetését adjuk.
A rovat indítása egyben fölhívás
is: kérjük olvasóinkat, kísérjék figyelemmel rovatunk munkáját és
mindennem ű hozzászólásukkal segítsék el ő ennek kibontakozását.
Egy-egy levél, cikk vagy akár rö-

videbb, hosszabblélegzet ű írás arról, hogy fi i t kellene és m i r ё 1
kellene még írni.
Lapunk további fejlődése az o1vasóval kiépített kapcsolattól is
függ. Ezért minden hozzászólás, javaslat vagy elgondolás közlése jelentős 1,épéssel viheti el őbbre irQ-dalmi törekvésünket: ugyanakkor
természetesen népi k u 1 t ór á n k ügyét.

Komunist
Jugoszlávia Kommunista Pártj a
marxista elméleti és gyakorlati
folyóirata
VI. Еvfolyam. 1.-2. szám,
1952 Január—Március:
Az idei, évfolyam els ő kett ős
számának tartalma:
Kardelv Edvard: A szocializrzlusról és a demokráciáról. (A Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság
Szkupstináj ának 1952 III. 31-én
megtartott ülésén elhangzott beszámoló.) A beszámoló részletesen foglalkozik az átmeneti id őszak törvényszer űségeivel, a szovjet fejl ődés.í tanulságaival, a bürokrácia
elméleti manifesztációjával, a szocialista demokratizmussal és az el őterjesztett törvényjavaslat szerint
a népbizottságok helyével, jogával
és szervezetével.
Kidrics Borisz terjedelmes értekezést ad gazdasági életünk elméleti kérdéseir ől. Ez az arás olyan
kérdéseket vet föl (az igazgatás
jogalapja, az akkumulációk, egyes
alapok - jellege, magassága stb.),
amelyek mind elméleti mind gyakorlati vonatkozásban állandóan
foglalkoztatják mindazokát, akik
szerepet töltenek be gazdásági életünk irányításában.
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Todorovics iVíijalkó tanulmá п y a
áttfogó képet nyujt a termel ő szövetkezetek szervezeti összetételéről, mankójáról és fejl ődési lehetőségeir ől. Jóllehet ez a cikk —
ahogy a zárófejezetben maga az
író is mondja — nem tart igényt a
teljességre—, de áttekinthet ő és
lényegében alaposan megrajzolt
képet nyujt szövetkezeti életünk
fejl ődésének irányzatairól. К iilönö sen részletesen foglalkozik azoknak
a kérdéseknek elemzésével, amelyek annak következtében állnak
elő , hogy gazdasági közösségeinkben a munkástanácsok kezébe ment
át az igazgatás. Ez a lépés a problémák egész halmazát hozza elén
megoldást sürget, merte kérdése elméleti és gyakorlati földolgozásától függ a „szovjet" hatás végs ő
megszűnése szövetkezeti életünk
terén.
Zicherl Borisz tanulmánya szo-

szialista társadalmi fej l ődésünk
központi problémáját veszi bonckés
alá. Az értekezés címe: Az átmeneti id őszak társadalmi lényér ől és
társadalmi öntudatáról — és mint
már maga a címben való niegjelö-lés is közli, a tanulmánya szocialista demokrácia bels ő er őinс: moz.-

meg.
Ezzel egy-egy olyan id őszer ű kér dés megfogalmazásához segít,
amely már körvonalaiban, részben
tudatosan, részben tudat alatt, él
szocialista dolgozóban. A társadalmi öntudat kapcsán voltaképpen a
társadalom kibontakozásban lPv
új arcáról beszél, arról, аrnelynél
fogyóban, eltűnőben van a kapitalista társadalom makacsul továbbélő maradványa és a bels ő e;lentmondások ellenére is kialakulóbafi
van az új társadalmi lénynek határozottabb, szocialisztikusabb körvonala.
Bojanovszki Dime vitacikket l;
zöl az els ődleges ( ő s-) közösségr М ,
amelyben foglalkozik az SzK(b) Р

gását és haladását mutatja

CK irányításé alatt , működ ő MarxEngels-Lenin Intézet ama állításával, amely szerint Engels most kiadott művében („Az állam, ácsa-

léd és a magántulajdon keletkézé-,
se") egy „hibát" találtak. A tanulmány a marxizmus moszkvai revizioništáira nagyon is jellemz ő elméleti módšzerre vet fényt és megvilágítja — ennek kapcsán —= azokat az „egyedülálló” és „külön jogosított" tevékenykedéseket, amelyek lépten nyomon arra irányulnak, hogy az orosz „tudósok" e1=
mélkedései alapján mi is történik . a
marxizmus klasszikusainak m űveivel és a sztalini „nagy fölfedezések
korában" miként igyekeznek vulgarizálni és meghamisítani a tört ёnelmi materializmus tanát.

Književnost
Irodalmi folyóirat
VI. Évfolyam. 5. szán.
1952 Május hó.
A Beográdban megjelen ő irodalmi folyóirat májusi száma bevezet ő
közleményként Paul Valért' Leonardo da Vinci-r ől írt rendkívül
érdekes tanulmányának folytatásos
közlésébe kezdett. Az esszé els ő
része — amelyet ez a szám hoz —
bevezet őt ad Leonardo da Vinci alkotói, esztétikai módszeréhez s
egyben korrajzot is a rénaissance
nagy alkotóművészének századáról.
Milacsics Dusán a XVIII. százád
francia irodalmából hoz elénk egy
nem mindennapi portrét Chauderlos de Laclos regényírói alak] ában. (1741 1803). A kései sikamlósságában a rokokó legjellegzetesebb írój a. A legj elentősébb
йgszбІvіn egyetlen m űve
a
-

—

—

„Veszedelmes viszonyok" cím ű regény, amelyben mesteri módon
megrajzolt korképet ad és témájának. merész földolgozása nyomán
méltán nevezték m űvét a francia
forradalom könyvének. A forradalomban ' részt vett, Robespierre ír-

foka volt. Laclos irodalomtörténeti jelent ő ségére Baudelaire figyelt
föl el őször, megjelölte értékét , és
helyét is az irodalomban, de a mai
kritika közömbös vele szemben.
Laclos újjáértékelése új, forradalmibb szemlélet ű írókra, kritikusokra vár. ,
Pkadák Dusánka „Gyónás" című elbeszélése, Ratkovics Risztó
és Jocics Lyubisa versei mellett a
szépirodalmi részben a mai francia költészet egyik alakja is szerepel.
Jaque Prevért négy versét kapjuk e szám hasábjain kit űn ő szerb
fordításban. Prevért a mai francia
középs ő nemzedékhez tartozik.
Termékeny költ ő . Verseiben a humanista hang mögött gyakran fölcsendül a szocialista érzelem szava
is, de nem olyan tisztán és nem
olyan határozottan, mint Aragon-

nál.
Todorovics Gordana öt verssel szerepel s ezekkel le is zárul a
folyóirat szépirodalmi része. Sztefánovics Pavle a zenei élet fogya-

tékosságait veszi tallhegyre; áltá-
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]áltiun azzal a kérdéssel foglalkozik,
amely csaknem valarnennyi folyó :iratunk hasábjain megtalálható: a
komoly zene fejl ődésének útja még
mindig ólomlábakon jár. Az alkotásokat nem fogadják kell ő megér=
téssel, s ennek kihatása nem csupán a zenei élet terén, de az egész
kultúrélet terén érezhet ő .
Az Irodalmi krónikában Eli.
Firci Popovićs Jován hal-álhírér ől
írt, Glusevics Zorán színibírálatot
közöl Bernard Shaw „Androklesz
és az oroszlán" cím ű színművének
bemutatója kapcsán. A képz őművészeti rovatban Palavicsini Pitar

szobrászművеsz t Ѓ r'_atáról közöl
kritikát.
Külön meg kell. említenünk,
hogy a folyóiratnak gazdag és sokoldalú a s z m 1 e rovata. Kultúresemények, könyvek, filmek és világirodalmi hírek szélesítik, tágítják az olvasó el őtt a látóhatárt. A
„Književnost" i g y e 1 ő rovata
valóban figyel ője a mai szellemi
életnek, de nemcsak figyel ője, hanem mindegyre er ősöd ő tükröz ője
is. Ide soroljuk Eh i Finci itt közölt
izgalmasan éredekes, de mégis m ű
vészi naplójegyzeteit.
A Bibliográfia rovata a_legújabb
kiadványokról értesíti az olvasót.

Re p ublika
Irodalmi és művészeti folyóirat
VIII. Évfolyam.
152, május hó, Zágreb.
A művészi igénnyel kiállított illusztrált folyóirat májusi száma bevezet ő helyen közli Pavletics Vlatko „Az automata sorsa" cím ű tanulmányát. A cím csak szimbólikusan utal arra, amit ez az írói gondossággal megírt esszé elmond az
olvasónak. Az alcím már közelebb
visz bennünket mondanivalója lényegéhez: .....a modern ember
körvonalai a polgári táršadalom
alkonyában". A két korszak mezsgyéjén már túljutottunk; társadalmunk már útban van a szocialista
alkatíi kibontakozása felé, de mögötte még megjelennek azoka sziluettek, amelyek a let űnt id ők és
letűnt emberek arcát idézik. Ezek
azok, akik a fejl ődés elől a mult
emlékeibe kapaszkodva ' mindég
visszafordulnak: el őre? .— egy tapodtat sem. Ám népi forradalmunk
számol velük, miközben mindkét
kezével építi a szocialista jöv őt. '
A „Književnost"-tal egyidej űleg
a horvát irodalmi folyóirat is közöl egynehány__ verset a francia költészet bizarr újítójáról, — Jaques
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Prevért-t ől. A versekben — noha
еredetiben nem olvastuk őket —, a.
műfordítás szövegében is érezzük
az eredeti hang erejét és az eredeti poétaságra való törekvést.
Hangulataiból nem egyszer — ol
vasős közben úgy érzi az ember —
a szürrealizmus leveg ője árad.
A másik érdekes és számunkra
új költői hang e folyóirat hasábj ain Ribeiro Couto mégy verse. Brazil költ ő , jelenleg Brazilig
jugoszláviai nagykövete Beográdban.
Eros Sequi, fiatal olasz író — jelenleg a zágrábi Egyetem Bölcsészeti Karának olasz lektora, aki a
Népfelszabadító harcok idején maga is részt vett a partizánok h ősi
küzdelmeiben és Dedijer példájára
a történelmi napok élményeib ől
naplójegyzeteket készített magának. Ennek a naplónak egy részletét közli „Sokan vagyunk" címmel.
Kovacsics Vládótól két vers jelent meg., Gavella Bránkó pedig
időszerű jegyzeteket közöl AischyIos színházáról. Gavella Bránkó
színházi szakembereink és esztétáink els ő vonalába tartozik.
Most megjelent írásáról sem mond hatunk kevesebbet.

Csolics Vinko Vojnovics Kosztá rót, Dalmátira kiemelked ő politikai
harcosáról ir 120 éves jubileuma
alkalmából; Franges Ivó kritikai
tanulmanyt közöl Leszkovár Janko
irodalmi munkásságáról, míg a
szépirodalmi rovatban B a r I t i n a

Mate, Zsezsely Mirkó szerepel prózai munkával.
A Jegyzetek rovatában a
folyóirat beszámol az ország legjelent ősebb kultúresemnényeir ől, bítálatokat közöl és irodalmi tájékoztatót ad.

L e t op i s
A noviszádi Szerb M a t i c a
irodalmi folyóirat é

128. Évfolyam. 6. szám.,
1952 június hó.
A jugoszláv irodalom legid ősebb
folyóirata minden számával érdekes.
Legújabb száma els ő helyen
Petrovics Velykó ünnepi írását
hozza Tito marsah hatvanadik születésnapja alkalmúból.
Vináver Sztaniszláv közzé tett
reminiszcenciáiban Sztankovics
Boriszávval való találkozásait idézi föl. Ezek talán kevésbbé ismert
vagy teljesen ismeretlen részletek
a i,Gúzsbakötött élet" (Ne čista krv)
címfő regény halhatatlan írój ángyik
életéb ől. Sztankovics „száz életet!"
szeretett volna élni, — mert egy
emberi élet — mondta —. kevés
ahhoz, hogy mind elvégezze az
elő tte tornyosuló föladatokat. Éó гa
is azok közé az írók közé tartozott,
aki fölaprózta magát s ezért netri
egy nagy mű maradt . meg tém аi
elgondolásban, mert földolgozására
nem jutott id ő . Vináver visszaemlékezéseiben err ől, az író fölött elrohanó időr ől beszél.
Vajdaság népeinek irodalmából
ezúttal a román költészet egyik
er őteljes alakjával ismerkedünk.
Albu Petru, a népfölszabadító hrcok h őse poéta volt, .aki a - szabadság zászlaja alatt indult harcba a

megszálló ellen és életét vesztette.
Lírai verseket és elbeszél ő költeményeket írt. Egyik elbeszél ő költeményéb ől R a d u Flora közöl
most részletet a folyóirat legújabb
számában.
Razsnatovics Mihajló lírai írást
közöl prózában, Radák Dusánka
„Ifjúság" címmel írt verset, és a
vajdasági olvasó el őtt külön figyelmit érdemel Krklyus s a j k á s e ]besz élése (Mutnja ča),. amely
töredéke, része egy ciklusnak a sajkásvidt~ ki mult világából.
Dr. Joszifovics Szteván zene történeti tanulmányban Guiseppe
V e r d i életét ,és munkásságát ismerteti, Zorics Milica pedig „Leon
és Hanna" címmel novellát tesz
közzé.
Itt még el kell mondanunk: érdemes lenne külön cikkben foglalkozni a Letopis adatokban gazdag
és terebélyes S z e m l e rovatával.
Megtalálja itt az olvasó a könyvismertetések mellett a jelent ősebb
kultúreseményekr ől szóló beszámolót, a lapszemlét, a vitacikkeket, a
folyóiraton kе resztül folytatott irodalmi levelezést, könyvészetiét,
Bibliográfiát. Ha egy esztend ő
anyagát átnézzük, ez a munka terjedelmében szinte kötetnyi adatot
halmoz föl el ő ttünk s ezzel sokban
megkönnyíti a vele párhuzamosan
dolgozó vagy eztán induló gyüj tök
munkáj át.
,
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Književne novine
Irodalmi és m űvészeti heti 1 a p
V. Évfolyam. 58.•szám
1952 június hó 8-iki lap.
1_ f š ' jabъ sz 'manak tartalma:
1 i ti
~:
marsallnak —
~J~ 'vözi ~~ t
küldí a Jugoszláviai Írószövetség
_és a Szerbiai -јrók egyesülete.
Korács Velyko: Lenin gondola- tainak és szavainak meghamisítói.
Sztíl.inovicš Marijan: Prágai alkonyat (N ар ójegyzetek a "Táj ćkozta.tó Iroda IIat ^. rozata megjelenésnek napjaiból. Folytátásos közlemény.
Kulenovics Szkender: Jegyzetek
Gyilász Milován „Legenda Nyegosról" cím ű mű véhez. (Folytatásos
k гΡ~ zlemény, amely foglalkozik és
betekintést nyujt napjaink legjelent ő sebb szellemtörténeti és esztétikai munkájába).
Szelimovics Mesa: „Vidék a hátországban". Kritikai beszámoló Kikicš Haszán most sajtó alá rendezett összegy űjtött műveihez.
Szépirodalmi közlemény: Kikics
Haszán: Lélek. (Részlet Kikics irodalmi hagyatékából).
-Janevszki Szlavko: Vers.
Szem 1 é k: Zenei szemle: Népzene a beográdi rádióban. — Vukdragovics Mihaj ló cikke. — A Makedón Népszínház Operáj ának vendégszereplése Beográdban.

Film-szemle: Aldous Huxley Filmen. --- „Egy asszony boszszúja".
Kosznovics Deján közleménye.
Ugyancsak Koszánovics ád tájékoz totót Leao Duca Párizsban most
raegj elont „A film története" cím ű
francfanyelv ű könyvér ő l. A könyv
a film fejl ő désér ől ad történeti isnzLrtetést a kezdeti lépésekt ő l
kezdve a mai napig. Voltaképpen
ez az elšő ilyenirányú irodalmi
munka szakavatott ember tollából,
s mint ilyen hézagpótló m űnek tekinthet ő .
E rovat a továbbiakban beszámoló a hazánkban m űsoron lev ő ú
filmekr ő l.
Képz ő m ű vérszeti szem1 e: Hán Vera: A beográdi Nemzeti.
Múzeum gy űjteményének új kiállításáról. Cselebónovics Aleksa: A „gyermekkönyvek" kiállításáról rés illusztrálásáról..
Kiállítások szemléje (L е lj an.szki Pavle, Zuber Gordana és
Bozsikovics Alekszandar tárlata).
°Bulyán Bogdán: A rádió-színjétszás fejl ő désér ő l.
K. V.: Oszvald Spengler föltámadása.
Bibliográfiai jegyzetek a
megjelent és sajtó alatt lev ő új
könyvekr ő l.

Svedočanstva
Irodalom — Művészet — Tudomány — Politika — Társadalmi élet
I. Évfolyam. 6. szám. Beográd, 1952 május hó 31.
A nemrégiben megindult új kultúrszemle érdekes rés értékes formában .is tartalomban foglalkozik
kultúréletünkkel. A tanulmány és
a riport közötti új m ű faj megho386

nosítéja ez a lap s talán éppen ez
az út biztosit számára fejl ődési lehet őséget.
A legújabb szám tartalmából:
Risztics Márkó: A kultúra szabadsága. — A cikk a kultúra szabads g б nak jegyében Párizsba öszszehivott kongresszus . jelent ő ségével és munkájával foglalkozik..

Pavlovics Mindrag: Beszélgétés
két filmr ől és egy költ őről (Lautreamon: Poésies).
Dedinac Milán: „Julius Caesar"
vagy a „Lear király =Egy dramatúrg naplójegyzeteib ől. (Az els ő
Shakespeare darab a Jugoszláv
Drámai Színház színpadán.)
Vitovié Dragisa: Т öbb felel ősséget az olvasókkal szemben.
M a t i c s Dusán: Az ifjúság szórakoztatása és nevelése (Polémia).
A fenti cikkre válaszol J e f t 0v i c s Mirolyub.
Ankét: Melyik költemén y ü n k e t kédveli legjobban?
(A lap itt közölt ankétja csaknem
valamennyi f ővárosi kultúrintézmény tagjait megszólaltatta és igen
értékes gondolatokat, hozzászórásokat vetett fölszínre.)

Sztefánovics Momcsilo: N e mz e t i M ú z e u m Beográdban.
Színliáz: Eh i Firici: Prist1еу : A veszedelmes kanyar. — Kritikai beszámoló a legújabb beográdi Pristley bemutatóról.
P0 p a Vaszko: A m űvészet megemmisítése.
• K ё pz ő m ű vészet : Milunovics Miló: Cselebonovics Márkó
tárlata.
S z e m I е : Iványi Iván: Machiavelli és kora (Machiavelli „Uralkodó" с . művének kiadása alkalmából).
Proticš M.: Pavlovics Miodrág
költészete.
Beszámoló kultúréletünk legúj abb eseményeir ő l.
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Olvasóink figyelmébe
A HÍD legkбzelebbi, ezúttal
kettős- szárrá augusztusban
Jelenik meg, Jól összeváltig atott, g a zdag tartalommal.
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