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szót a sok már megiévö múzeum és. 
egyéb kulturintézнiéoу  is. Gondol-
junk csak a fontos pan>csovai,, kikin-
da szabadkai- ,ásatĆisakra, amelgek 
1949-ben bizonyára nagy eredmény-
nyel, fognak .járni, 

De még néhány szót kell mdnda-
i гam.:ha colár err ől k n szó, a ana-
gyarság vajdasági multjának >kikuta-
tásáról, napfényre tárásáról is. Ion-
dolkink itt az egykori gazdasági, 
pol tikai és f ő leg az egykori kultúra  
гögzitésére, megismnerésére, egyes  

emlékek konzervalására, megörökí- 
tésére, miel ő tt 	végleg elt űnnek .. .  
A régi тn рdalra, 	régi népi táncra,  
itt-ott még beszéld régies magyar 
nyelvrс  képekre gondolok itt, de 
nem utolsó sorban azokra az elmúlt 
:eseménYekrl е  'is, ,4rmelyekre csak, a 
hagyomány emlékszik, amelyr ő l 
csak öreg emberek tudnak, akik ta.-
lán már nem soká ernTékeznek. 

De talán ez a kérdés is megér-  

{lemolne egy külön ck,ket •  
Lorinc Péter  

A  VILÁGIRODALOЛi  
A SZOVJETUN16 NÉPEINEK  

ANYANYELVÉN  

A szovjet sajtó pontos statisztikai 
adatokat tett . iközzé a Szovjetunió 
népeinek nyelvén megjelent .klasszi-
kws és karszer ű  világhírű  írók kiad-
ványairól. A közzétett számadatok 
ékesen brzanyítják a kultura óriási 
emelkedését a Sz оvje.tuniában, a 
szocialista ember óriási ér^dekl ődésé ∎t 

,á világ va Іlamеnnyi . nepének igazi  
-kultгúrája iránt, Nincs ma egyetlen 
jelentősebb világhír ű  író sem kinek 
művei ne lennének ismeretesek a 
Szovjetunió olvasói előtt az anya-

xryеlиülköm, rnelgјІ ient A 
régi francia irodálomból .  á legtöbbet 
Hanoлé de Balzac, Stendhal, Victor 
f-Iugo, Étnale Zola, Gustave Flaubert 
és Guy de Maupassant m űveit, az 
íijabbnk, közül Anatole France, Ro- 

main Roland, Henri Barbusse és 
Aragon műveid fordították le. Balzac 
művet tíz г?Yelvre lefordították t` 
105 kiadásban jelentek meg. A forra-
dalom óta napjainkig könyvei  
2,100.000 példányban kerülitek forga-
lomba. Stendhal m űveit 8 nye1vr е  
fordítatták le; ezek 901.000 példány-
ban kerültek az olvasók elé Victor 
Hugo írásait 30 nyelvre fordították 
le, - 239 kiadásban. A példányszám 
4,140.000, Zolát 13 nyelven j'elentet-
t'ek meg, 150 kiadásban, 2,538.000 

~példlánYszámuan, Fikaubert 8 ny јel-ve.n 
jelent meg. 47 kiadásban, 1.074.0(10 
példányszámban Mau.passant m űven•
16 inyelven láittafk napvilágot, 24')  
kiadásban, több mnt 4.000.000 pél-
danyban. Anatole France-t 11 nyely-
re fardí'tattlálk de: 130 kiadásban, 
1,826.000 példányban került a szov-
jet olvasók elé. Romcin Roland 19 
nyelven jelent meg, összesen 2,107.000 
példányban. Barbusse 22 nyelven, 
106 kiadásban, összesen 2,075.000 pél-
dányban jelent meg, Aragan m űvei 
11 különféle kiadást értek el, 219.000 
iéldányban. 

A régi angol irodalom nagyjai kö-
zül a . legtöbbet Shakespeare, Jonat-
han Swiift, Byron, Charles Diakent, 
é ~s Wi,llla ~m Tha еke,rrаy anűveit .fordí-
tották le; az uj abbak közül . Haggard -
George Welis, Be ~rnard Shaw, John 
Оelswarthy és John Friestley m ű -
veit, Shakespea гet a szovje:tanió né-
pei ~nek 22 .nyelvére fordították- le: 
.165 k ,adáІshа n s  .. 1,690.000 példá i у-  -
bam jelent un SwIift, írása+°t; 29 
nyehne. tolydailták le; . 30 kia-
dáslbam 1,740.000 példányban jelent 
meg ..Bycron 8 myalvlen került a,  
olvasók elé, 554.000 példányban.  
Dickens 15 nyelven, 2,393.000 pél-
dányban. Thackeray m űvei 13 kia-
dást és körülbelül 300.000 példány-

_. sziárrnot 'értek el Wells könyveit 15 
nyelvre fordították le; körülbelül 
3;500.000 példányban, ' jelentek meg. 
Shaw különfiéle írásait 12 nyelvre -
fordították 1e, s 183:000 , Fél Іd.nyszám-
ban nyomtatták ki. Galsworthy 63 k'-
adást, 1,300.000 példányszámot. ért el. 
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Fristley m űvei 20 kiadásban, 146.000  
példányban jelentek meg.  

Az amerikai irodalom képvisel ő i  
közül' a legnagyobb példányszámot  
Mark Twaln, Ferbiшore Cooper, Jack  
London, Thcidor Dreiser, Upoon `in-
clar és Sinclair Lewis érték el. Twa-
in 22 nyelven, 3,344.000 példányban  
jelent meg. Cooper hét nyelven  
403.O00 iвéllкíánybуan kexdlt a kö-
zünség éllé. London 29 nyelvn,  
11,052.000 pédánmyszámban, Dreiser 6 
nyelven, 493.000 Ipéldányb аn, L. ѕ n'-
clair 15 nyelven, 2,941.000 példány-
ban. Lewis Sinclair 30 kiadásban, 
216.000 példányban, A spanyol klasz-
szikus és modern irodalom icépvise- 
l ű i közül í č ,ké ~~~ 	 n- Npen 	i ~ ue,l ~erva.,  
t es I.ope de Vega, Calderon, Blasco  
Tbann z, Cesar Arconada és Garcia  
Lord mi.iveit nyomták ki. Cervantes  
írásait 12 nyelvre fordítatták le, s  
6-50.000 példányban terjesztették Lo-
pe de Vega könyveit 6 nyelvre for-
dították le, 86.000 példányszámmal.  

í-alderonnak 3 kiadása volt, 20.000  
példánnyal, Blasco Ibannez 38 ki-.  
.id őst 342.000 példányt ért el. Cesar  

Arconada 5 kiadást, 47.000 példáryyt.  
Garcia Lorca 25.000 példányt.  

'Az olasz irodalomból a legtöh-
bet közöltek Dante írásaiból, melyek 
közül 10 kiadás jelent meg, körülbe-
lül' 1OO.0O0 pédányban, G ovanni B--
caccio müvei ,М1, melyek 23 kiadá:t.  
225:000 példányszámot értek el, va-
lamint C_arlo Go ,ldoiri. írásai közül,  
melyek 28 kiadásb гcл , 142.000 pél-
dányban je ~l еiitek rng.  

A régebbi német irodalmat ,  fő leg  
Goethe (10 nyelvei г, körülbelül 600.000  
példányban jelyenit meg), Sclvi фliе r (14  
nyelven, 683.0011 példányban jelent  
meg) ,és Heinrich Hehe (17 nyc,lven.  
1,265.000 példányban jelent meg)  
képvlise,lik. Az újabb német i.radaloш  

!képvisel ő i közül a legtöbbet Tho-
mas Mann műveit fordították le, me-
lyek 41 kiadást, 186.000 példányszá-
mot értek el, továbbá Anna, Segers 
írásait, melyek 15 kiadásban, 240.000 
péplányban jelentek meg, hleinrich  
Mann müveit, melyék 41 kiadást &-
521.000 példányszámot értek el és Jc-
h.aness Báclrert, kinek m űvei 41 ki-
adásban, 318.000 példányban Jelen-
tek meg. F V.  


