
. A »LeíiO!pi'sz« e kettős számláiban 
•még éz egyes szerb írók is niajgyair-
vonatkozású írásokkal fűzik szoro
sabbra a kapcsolatokat népeink kö
zött. Vonatkozik ez elsősorban a ki
tűnő Pietőfii-fordítóraii Csiplics Bog
dánra, ,a Szerb Népsz-'ircház igazgató-' 
diára,, aki »U<j naipolk« című elbeszélé
sében Pál és Jolán, egy magyar dol
gozó emberpár viláígosodó életlét me-
séO el. Csiplics fordította kiül önben 
Laták István és Gál Lásizló verseit, 
míg Majtényi 'Mihály, Lőrinc Péter és 
Herceg János nőve!Lármák ío.riüí'íój'a 
Le:«/kc>vác Mladcn, a Vajdasági Kul
turális Eg y esületiek Szövetségének 
ujcnnan választóit elnöke. 

A »Letopisz« sziámiinkra különös 
jtlc.ntőségű vállalkozását örömmel 
üdvözöljük és vele -együtt hisszük, 
begy jelentős 'lépést jelent népeink 
tes4veri kapcsolata:nak megerősítése 
Ós Vajdaság népi együttműködésének 
cl-] I'lyrc^e felé, abban a mvgy inain-
kál-an, amelynek célja, hogy világo-
í•:.:l-\ ragyogóbb jövendőt építsem tar
tó*: r, anyunk s ezzel hazánk vala.meny-

ny|_ népének, minden d::tlgo-ziójánaik. 

g. I 

A SZIKRA REGÉNYTÁR« 
NÉGY KÖNYVE 

A Magyar országról érkezett leg-. 
atóibbi k ön'y vszállítonáiiy bői föltét
len ül ki kell eme Miiünk a »Szii:kr>aj Re
gén ytár kiad ványait, melyek nálunk 
is rövidesen igen kedvelt és népsze
rű olvasmányok lesznek. Talán ke
vés euiropar; országban terjedt, el a.ny-
nyra a Ponyva ragálya, mint éppen 
a régi, reakciós Magyarországon, 
ahol a rend.sz.er szemethunyt egyes 
kiadóvállalatok kizárólag üzleti nye
részkedést szo'lgáió ponyvagyártása 
fölött, mert .a áó üzlet mellett, a 
ponyva kitűnő eszköze volt a nép
butításnak, s a beteg társadalom 
igazi problémáiról a ponyva sikere
sen terelte el ;a széles néptömegek 
figyelmét, fis ami szintén igen lénye

ges- szempont, — a ponyva, a legol
csóbb sajtótermék, tehát hozzáíérhe-
tő áron vásárolhatta meig minden ol
vasó. 

A haladó magyar iradalimá élet év
tized ékig folytatott harca a ponyva 
ellen csak most, a demokratikus Ma-
gyajr Köztársaságban teszi meg első 
sikeres- lépéseit. A ^Szikra Regény
tár« elindítása, ennek a küzdelemnek 
eleddig a< legeredményesebb anetgnyi-
lafckozáisa. »Jó könyvet adni olcsó 
áron az olvasók kezébe« — elve 
alapján indiult meg a »Sziikra iRegény-
tár« sííroza.tia és m ? ggyőzödihebünk. 
hogy Ciz: az elv nemes ak a ponyvát 
fogja letörni, de hataímas olvasótá
bort toboroz a világirodalom nagy 
művei számaira is. 

Az ailább ismertetett négy könyv 
ebben a sorozatban jelent ímeg. 

Makszim Gorkij: 
AZ ORLOV HÁZASPÁR 

Aki Gorkijt olvassa, az tudja, hogy 
a nagy író. aki a realista művészet 

kiváló eszközeivel írta meg a társa
dalom, gyökeres problémáit feltáró 
műveit — minden sorában, minden 
gondiolatában az élet legnagyobb ';11 -
csét, az Embert szeret'. Ezt ére'/zük 
Az Ü,:vov házaspárt olvasva még ak
kor lia szörnyű, sokszor ember
telen, dolgokat mond el OrlovrcL a 
részeges, asszonytverő cipészről és 
környezetéről. Gork'j ebben az em
berben ós felfedezi a legszebb cm ibé
ri :;ii:la.idon ságokat, melyek élnek 
benne, de a cári Oroszország rom
lott, társadalma: nem engedi fölszin-
re jutni. 

A már jelképessé vált ipince!ytik-
l)an lakó Grijgorij Orlov ci ;pész és 
agyonigyötört felesége életébe a dü
höngő kolerajárvámy visz be, új , ed
dig idegen érzéseket. A nagy küzde
lem, merlyet a járvány ellen v ív ué-
hány ismeretlen, de nagyszíyű, bá
tor ennber, fölrázza mindennapi éle
téből az Orlov házaspárt is, olyany-
•nyira, hogy Grigorij is feleségével 
együtt a küízidők sorába lép. Életük 
új tairtalommal gazdagodik. A pin-
celyuffc fojtó 'levegője a kolerábara-
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kok mozgalimas légkörével cserélődik 
és O.rlov olyan erővel lendül a 

i! muikaiba, hogy szinte hőstetteknek 
számítható dolgokat míívd. 

A halál azonban kegyetlenül ka
szál és Orlo-v egy napon arra döb
ben, hogy tehetetlen a ipusztító halál
lal szemben. Elveszíti .a nminlkáíban 
életkedvét és lassan viisszasülyed 
oda, ahonnan jött: a pincei y.ukba és 
a kocsmába. Matrjona, a felesége 
többé már nem hajlandjó követni. Ö 
valóban megtalálta az élet iij értel
mét a többiek között. 

Orlovban tovább élnek a járvány 
elleni küzdelem emlékei. Nagy cse
lekvések vágya fűt:, de a kocsma 
már nem engedi ki karmaiból. Itt 
hajtogatja egyre mi mindent szeret
ne megtenni életében: ». . .valami 
olyant cselekednék, — meséli — 
liogy minden ember fölibe kereked
jek és aztán a magasból köpjek le 
rájuk. . .« De O.rlov nem tesz semimi 
nagyot, mert a bódító, füstős kocs
ma ú g y nyeli el a szegény orosz 
embereket, mint valami éhes, nagy 
torok. 

Vladimír Nazor: 
A FUTÁR 

Vladimír Naizor eliső magyarra for
dított művét különös örömmel vesz-
szí'ik kezünkbe, mer: tudjuk, hogy 
»A futár«-ral méltán képviseli a nép
re' -zabáidító harcukban született és 
újjáéledt, mag'.is értékűre nemese
déi;! jiLgo-zlüiv iKvdahnat- a »Sz:kra 
Regénytár« sorozataiban az európai 
iirodalom más kiválóságai mellett. 

Vladimír Nazor ebben a művében 
összesíti nagyszerű költői és elbe
szélő tehetségét és Jugoszlávia né-
pecnek szabadságharcából egy külön
leges, de jól sikerült műfajban ad, 
ha nem is átfogó, de jellegzetes ké
pet, fölemelve e harc jelentőségét 
oda, ahova valóban tartozik: a hal
hatatlanságba. 

Mert -mi mást lel képezne Lodía, az 
örökéletű szatirból lett <panüziáin-fu-
tűr, mint éppen a hegyekben harcoló 
ember művéniek halhatatlanságát? 
í-oda, az üldözött szatír Brács szi

getién telepedett le és az ddölk folya
mán annyira összeszokott a sziget 
lakóival, hogy magáévá tette azok 
életmódját. Resztvett az emberek íel-
ke'lései'heii és együtt harcolt velük a 
természet minden viszontagsága el
len, inig végül külsőben, is emberi 
ábrázatot öltött. 

Amikor megkezdődtek a partizán-
harcok, több társával együtt ő is el
hagyja a szigetet, a szabadsághar
cosokhoz csatlakozik és Péko futár
ja lesz. Így jut el a legfőbb parancs
nokhoz, aki fontos megbízatással 
küldi vissza. Az úton átéli a parti
zánélet minden kínját és veszedel
mét, de kitart, mert emberifeletti tu
lajdonságokkal rendelkezik és tudja, 
hogy a pairaiicsot teljesíteni kell. 
Később egy ellenséges támadás al
kalmával (ióróval, a költővel ismer
kedik meg, aki nemi niás, mint Ivan 
Gorán Kovacsics. Am'kor Góró .meg
tudja, bcigy voltaképpen ki a Loda, 
a következőket mondja: » . . . Még 
élnek az ősi istenek! Pásztorck, íne-
zitlábos fuTárok alakját vették fel, 
rongyos csavargókba és koldusokba 
öltöztek, itt kóborolnak a földön . . . 
. . , n.cm sokáig maradnak számüze-
tésbem, megalázva: és vérig séir!tve...« 

Később, amikor Loda átvágott to
raikkal, holta.n találja Gór ót, sirva-
fakad. Ezek voltak első emberi köny-
nyei, mert Loda halandó emberré 
változott a nagy költő holtteste mel
lett. 

Nazor Vlad'iimr kis remekművét 
Csuka Zoltán ültette át magyarra. 

A. Sz. Szerafimovics: 

VASÁRADAT 

A Szikra könyvkiadó vállalat k é t 
szeres szolgálatot tett a magyar ol
vasóközönségnek, amikor Regény tár 
sorozatiba iktatta Szerafimoviics 
»Vasáradat« című regénylét. Ezzel a 
könyvvel ugyanis .meimcsak a műfor
dítások értékes irodalma gazdago
dott hanem egy kevéssé ismert ki
váló szovjetírót ismertetett meg az 
olvasóval. 

1918-ban, Kubánbam föllázadtak a 
gazdag kozákok a szovjethatalom el-



Jen és ellenforradalmi gaztetteik me
nekülésre kényszeríti mind azokat, 

xalkik a szovjethatalom- barátai. Tele
pes mim kasok és parasztok, szegény 
kozákok, férfiak, asszonyok, gyerme
kek és katonáik elhagyják otthonai
kat 'és jószágokkal -együtt megkísér
lik az áttörést az ellenforradalom 
gyűrűjén, hogy egyesüljenek a bol
sevik i ékkel. 

Ezt a hatahnas, fegyelmezetlen tö
meget egy parasztiból lett tiszt Ko_ 
zsiuih, a »Vasálhi« vezeti, akinek tör
hetetlen jelleme és vasaütíarata teszi 
lehetővé, hogy ezer veszeide'limen, ál-
larid1:), súlyos harcokon át vésesse a 
»Va!?á>radatot« céljáig: a vörös had
sereggel vaJó egyesülésig. 

Sze-nafiiimovios »Vasáradatának« min
den >'ora megrázó erővel hozza elénk 
a regény hőseinek emberfeletti küz
delmét. A (szocialista reafernins e jól 
sikerült kis müvét hiteles fordítás
ban élvezheti a'z olvaisó. 

Valentin Kdtajev: 
ÉN, A DOLGOZÓ NÉP FIA 

Karajev Valentin, a kiváló Sztalin-
díjas szovjetínó sokoldalú ábrázolója 
az új, szocialiista világ kiépítésének. 
Úgyszólván minden műve más-más 
oldalról világítja meg a Szovjethaza 
fejlődését, más embereket és kör
nyezetet vetít az olvasó elé. .Minn-
kásjsága azonban) mégis egyetlen 
egységet (képvisel: azt a törekvést, 
hogy iinegorokit.se a szocialista tár
sa dalom kiépítésének hősi korszakát. 

Az »Én, a dolgozó .nép fia« egy 
ukrán -falu életéből meríti anyagát. 
1918-ban, az októberi forradalom 
győzelme után, Szemjon Fjodorévics 
tüzér irányíáótiszites, több katonatár
sával együtt leszerel és 'visszatér fa
latjaiba. Szemjon új életre akar be
rendezkedni. Mint a ház emberré 
nőtt feje elrendezi kis gazdaságát, 
majd ősi ukrám szokás szerint, ké
rőket küld irégi szerelméhez, hogy 
megnyerjék a szülék .beleegyezését a 
házasságba- Az új élet és a házas
ság azonban nem alakul ki oly köny-
nyen, mert az ukrán földesurak né
met csapatokat hívnak be, hogy visz-

szaállítsák a régi rendszert és letör
jék a szovjet köztársaságot. 

iSzeiinjon kérőit, akiik bolsevikiek, 
a németek fela.kaszt.iák, ö pedig ba
rátainak holttestét kicsempésizve meg
szökik a faluból és az endöbe megy. 
ahol im»ár gyülekeznek a menekültek, 
hogy a kommunisták vezetése alatt 
harcot kezdjenek. 

A dolgozó nép fia harco'l a né-
inetelk és a feliérek ellen, hogy ki
vívja szabadságát, megszerezze a 
lányt és megvédje családját az el
lenség diühétől. Visszakerül régi 
ágyújához, 'melynek tüzével addis 
üldözi az ellenséget, míg föl nem 
szabadítja egész hazáját. Csak az
után tér vissza falujába, hogy most 
imiár (Végérvényesen hozzáfogjon új 
életlenek kialakitá s ához. 

Katajev Valentin ebben a kistér je-
delímű, de igen értékes miiben mint 
az lukürán Paraszti élet kitűnő ismé
ire je mutatkozik be és könnyű, ért
hető írásmódjával, eseményekben 
változatos, érdekfeszítő meseszövé
sével, kitűnő emberábrázolásá\ al 
mindvégng leköti az olvasót. 

Gajdos Tibor 

AZ IGAZI AMERIKA HANGJA 

A »Masises« .című haladószeLlemü 
amerikai ifolyóirat közli 32 amerikai 
író, művész és zeneszerző válasz it 
,a Szovjet Szövetség íróinak, művé-
iszeinek éis zeneszerzőinek írt levelé
re, amelyet a >>Tlteraíiuniája Gazeta* 
»KiJvel vagytok ti, az amerikai kul
túra iii,rai« címmel jelenteitctt meg. 
Az amerikai; kultúrélet tekintélyes 
képviselci kijelentik,, hogy a- béke 
ügyéért harcolnak, valamint a Szov
jet Szövetség és az Jegyesük Álila-
inok népei között ifenlt̂ űlkS^ baráti vi
szony megszilárdítását rt. 

»Az önök levele —i hangzik az 
amerikai vallasz — tanúsítja, hogy 
nem adtak hitelt az amerikai sajtó 
és rádió kiforgatott híreinek, a re. 
akció fizetett és dühöngő bérencei-
nek, az ^Amerika hangja« rágalmai-
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