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A Matica Szrpszka ujjééledt 
köн yvkiadóvállalata immár a máso -
clik magyar könyvet adja a szerb 
olvasók kezébe. Két évvel ezel ő tt 
Leszkovác . Mladen szerkesztésében 
kiadott 'egy szerbnyelvíí Pet őfi-an-
tológiát, most pedig 1ll уés Gyulásak  
legszebb''„ legeunberibb könyvét, a 
»Puszták népét« 

A lellkesedészgalmával lapozzuk 
а  »Puszták népe« szerb fordítását. 
ezt az ízléses, szép kiadású köny-
vet s lehetetlen vissza neni emlékez-
nünk arra az id ő re, а inikоr az erede-
ti nrű  inegjel еnt. Ma Illyés (јцula a 
realista magyarirodalmi kritika per-
:.gő tü,zéb.e п  á'l s bizonyцsan ez'ér't volt 
szükség bevezet ő  helyett a szerb  
,fordítás rib&tt Lukács Györgynek a 
népies írókról tanulmányából aZ 
Iiilysr:e vonatkozó részt közölni„ 

Nekünk a »Puszták népér ő l« з Ρ tiinc.s  
mit mondanunk. A magyar kritika ezt 
a 'könyvet már rég a, két Iháborí: kö-

:zr✓ tti: irodalom legjobb termétcei )cözé  
sorozta. Annál nagyobb érd еklődés-
el várjuk, milyen fogadtatásra talál

a jugoszláv irodalmi életben.  
A »Puszt.tk népét« Leszkovác Mla-

len, a magvar költ ők kongeniális tol-
n зΡácsolója ültette át szerb nyelvre. A 
ford РЈásban a  an ű  etredeti szé.pségéb ű l 
vajmi keveset vesztett, s a szerb ol-
vasó tökéletes képet ikap nemcsak a 
régi Magyarország legfájóbb társ.l-
dа1a i kérdésér ő l, az uradalmakban 
szolgáló nincstelen cselédekr ő l., ha-
nem a kor • rrag,yar i:roda.lmának szín-

w о  а láról is. 

Leszkovác Mladen fordítása szép 
munka, meltó a tisztakezű  literátor-
hoz s méltó Illyés GyYZláhQz is, hogy  
a szerb olvasó minél tájékozuttabb  
legyen a puszták birodalmáról,  a 
Kiadó a könyvhöz térképet is csatolt 
a Dunáaitúlról. Ezt a célt .szolgálják 
egyébként a fordító gazdag jegyzetei  
és vegyes sajátosan magyar kérdést 
magyarázó, illetve a könyvben sze-
replő  magyar írókat közéleti embe-
reket ismertet ő  közlései.  

Ennek az újabb rnagyar künyvnelc  
szerb kiadása bizonyára h о zzájázul  
majd a két szomszédos nép szellemi  
közeledéséhez.  

A »NÉPOKTATÁS« HARMADIK  
SZÁMA  

Mencaj Martina JKF V. kougresz-
szusának l зΡ atározatai ~t fejtegetve, u 
kulturális fejlődésre és a népnevelés-
re vonatkozólag ezt írja: »Az els ő  és 
döntő  jelentő ségű  fcla.dat, mely lu н .-
laszthatatlanu.l és élesen áll e& ő ttünk: 
a harc feladata. A ha гcé, m'.nden tu-
dománytalan és ellenséges politikai 

-befolyás ellen a népnevelés  ter ъ . 
más szóval: harca szocialista eszn>ei-
•ségé гt ktilturáVis 'és n•épnevclési t- 
re n.« 

E harc fegyvertára a magyar ne-
velő ~k szaklapja a »Népaktatás«. A  
nailt év őszén indult meg és most  a 
harmadik szám közleményeit olvas--
gatolm. c  mig újfból és úјbótl átol'va-
scm az írásaktit (a nevel ő  szem€vel. 
aiéz;ve , a neveelésről lSzóló sorokat), —
képzeletemben elérrLrajzolódik száz  
és száz tanító, tartár, nevel ő  és ok-
tató .képe, akik szerte a tanyacso- 


