
»HUNGÁRIA IRODALMI LEXIKON« 

A H'ÍD legutóbbi számában közöl: 
brálaúanikat, iller.ve annak egyes 
megá'i'acííásuit 'budapesti lapok is 
átvetiék. 

A »rkin<gária konyvkiado« április 
9-í leve'.ében hi rá! htunkat »keniéiiy és 
éles, tanulságos és feltétlen igazsá
ga s« kritikának ismeri e;l s egyben 
megállapítja, hegy a kiadó »saját cél-
ki tüzéseivüi volt kénytelen ellentétbe 
kerülni*, amikor e lexikont — egyéb
ként kis példányszámban — kiadta. 

Levehet kaptunk a bírálatban em
lített Fekete Lajostól, a: Vajdaság
ban is ismert 'költőtői. Fekete Lajos 
megállapítja, hogy n e m a z o n o s a 
lexikon szefkeszitöbizoittsá^ában meg
nevezett 'Fekete Lajossal, aki viszont 
nem lehetett a lexikon jugoszláviai 

informátora. A kritikaist 2«z informá
tor személye avg érdekli, minden
esetre készséggel és örömmel veszi 
tudomásul, hogy Fekete Lajosnak, a 
»Délbáeska« egykori munkatársának, 
semmi szerepe nem volt a lexikon-
összeállításában. Fekete Lajos nyil
ván megérti, hogy a szerkesztő-!):-

• /xt:ság névsorát olvasva, elsősorban, 
rá kellett gondolnunk. Igazat ad. . ; 
Fekete Lajosnak abban, hogy bár »a. 
Déiíbácska valóban klerikális volt, a. 
Bácsmegyei Napló kizsákmányoló 
tőkés vá!;!alkoz4s« — ezt azonb ni 
személy szerül üt; Fekete Lajos egyéni 
megítélésére, vagy irodaáni k :i'.w-
kel és éneik rovására nem írhatjuk. 
Utóbbit .meg sem kíséreltük. 

(g, l.) 

AZ ÁROLLÓ 

(Helyreigazítás) 

Április.; számunkban Pá!les Miklós »Az árolló« c. cikke néhány zavaró 
sajtóhibával jelent meg. Kérjük olvasóinkat, h.'*gy az alábbiak szerint k : j i -
vi-Súk: 

a 184. oldalon a táblázatban: a űzetett árak 100 36 53 helvjett 100 ~0 S3 
a 1*6. oldalon a n.ásodik táblázatban: u kettő -viszonya, ül. <a parasztság 

vásárlóképessége 112 helyett 100 116 
a 186. oldaton alulról a 13. -sor: 

A dolgozó parasztság vásárlóereje 193£-e! szemben 12 s&ázal'étóal helyett 
A dolgozó paiusztság vásári ('ereje MSV-el szemben 16 százalékkal 

:>.A szocialista társadalomban az élenjárók hőstettei álta
lános visszl.argra tulalnak. A hostcii. példaként hat a tömeg-
i\s haia-mas ci\',w- lesz. amely tevékenyen Jiai a termelő-
erők további nö ;ekedésére, a szocialista társadalom további 
gazdasági és kvlt urális megerösödcsére.« (Leonov M.) 


