IRODALMI TÁJÉKOZTATÓ
teti a könyv, amely nélkülözhetetlen
mindazok számára, akik a mi jelenlegi
irodalmunk problémáit és hatalmas perspektíváit helyesen akarják meglátni.
OSZI ZOLTÁN
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láltmegvető bátorságával s aki későbbkeményen dolgozó, megfeszített erővel
tanuló, önmagát képző munkássá válik.
Tyihonov történetei a grúzok, osztétek és örmények világában játszódik s
közben mindenütt érezzük a nagy forradalom izzó közelségét és levegőjét. A
novelláskötet valamennyi darabja a reakciós izlám ábrándvilágának és _az új r
lenyűgöző
valóságnak
összeütközését
adja s a kiváló, szovjet író kezében ez
a téma szocialista realista megoldásbanizgalmasan érdekes és tanulságos olvasmánnyá avatja a könyvet.
HOLLÓS TIBOR

BARABÁS TIBOR: AZ ELSŐ LECKE.
(Dante.)
Az elbeszélések egy része ismert, önállóan is megjelentek. A kötet első részét kisebb novellák töltik ki. A címadó
novella Barabás programja. Az írónak
nem szabad légüres térben mozognia,
tárgyát a dolgozó nép életéből kell vennie. Hadrián császár története helyett a
dolgozó milliók küzdelmeiről kell írni,
BALÁZS BÉLA: 30 ÉV VÖRÖS ŐRróluk és nekik. A további novellákban SÉGEN.
(Athenaeum.)
Barabás követi ezt a célkitűzést és röA
nemrégiben
elhúnyt kiváló költőnk
vid, színes írásokban mutatja be a két
háború közötti kispolgárok életét, a. ki- legszebb verseit válogatta össze . az.
könyvkiadóvállalat. Az Ószzsákmányoltak harcait. Üjat nem igen Athenaeum még
Balázs Béla végezte éstud az író mondani, de a történetek szeállí'iást
előszót is ő írt a könyvhöz. Versei ^ a
mégis megkapóak, elevenek.
kommunista ember kommunista érzésA második részbén „Egy bányász világát tükrözik vissza. Ütja az emigráélete" címmel Szó József tcrtén-etét me- lás első esztendejétől az emigráció hoszséli el az író. Egyszerű naplójegyzet ez, szú évei alatt mindig töretlen maradt és
amelybén azonban pompásan elevened- a felszabaduláskor a- hazájába visszanek meg a bányászkapitalizmus magyar térő költő gazdag kötettel ajándékozta
képviselői és cinkosai: az embertelen meg a magyar irodalmat. Balázs Béla
igazgató, a főmérnök, a föaknász és utó- költészete csak emberi
magatartásán
daik. Legnagyobb értéke az elbeszélés- kérésziül mérhető, mindig a mondaninek az egyszerűség. „Mit kívántunk mi való, a gondolat súlyossága helyezkeakkor? Valamivel több bért és valami- dett nála előtérbe, versei hűségesen fevel kevesebb munkát." A bányászok nyo- • jezték ki Balázs Béla emberi magatarmorúságos életének, embertelen kizsák- tását Bármelyik versét olvassuk is eh
mányohságuknak eredeti okaira' gyak- . az >eimigráci.óban írottakat, vagy már a
ran nem mutat rá, a problémák mélyére felszabadulás utániakat, a fejlődés vosokszor nem vezet el -a sztiző, de Sző nala egyenes, mindegyik versében a
József elesettségét, emberhez ne.n méhe kökő egy jobb, igazabb világért szól.
életét, nyomorát és küzdelmeit minden Egyik legszebb versében a Vörös örsécicoma, stílusfurfang, ügj^eskedés* és ha- gen címűben fejezi ki harminc év alatt
tásvadászó fordulatok nélkül mondja el. nem változott útját:
Ez teszi az elbeszélést Barabás egyik
„Tábortűz mellett- most is mint régen
kitűnű alkotásává. ^ H l y E S l a s z l q
Dalolgatok még vörös őrségen,
Mi szépet látok, mesélem szépen."
NIKOLÁJ TYIHONOV: A KALIFA.
Kobzosnak dolga.
(Révai.)
Fejem a nyergen, kezem a puskán.
A kiváló szovjet költő és iró könyHanem szemem a csillagos égen."
vében Enver pasa, a török reakció egyT. Tkori vezérének alakja köré csoportosíELÖRE. Üttörőversek.
(Új Magyar
totta realista ábrázolású történeteit. A
kalifa az emlékezetes imperialista inter- Könyvkiadó.)
Hazá'nkban a felszabadulás óta elvenciós
háborúk
idején
segédkezet
nyújt a fiatal orosz forradalom megtá- telt négy és fél esztendő alatt nagy erőmadásához, s már-már azit hiszi, hogy . vei bontakozott ki az Úttörő Mozgalom.
vakmerő kalandja sikerül s Hozzásegít- Az MDP sorozatos győzelmei nyomán
heti cinkostársait a fiatal szovjet-hata- az úttörő mozgalom is fokozatosan halom megdöntéséhez, amikor a bolsevi- lad kitűzött célja felé. Ma már az' orkok kemény harcban megtanítják arra, szágban 700 ezer úttörő viseli az rtttö'hogy ez az esztelen vállalkozás csak ku- rök blúzát és kék nyakkendőjét.
darccal végződhet.
Az elmúlt években bizony
sokszor
A könyv igazi főhőse a bolsevik Szi- komoly gorM volt a kultúrára éhes pajmon, aki a legvéresebb harcok idején tások kielégítése.. Népi
demokráciánk
tűnik ki. vakmerő vállalkozásaival, ha- még távolról sem rendelkezik olyan bő-
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TISZATÁJ

GERGELY SÁNDOR: HlV AZ ERDÖ.
séges úttörő-irodalommal, mint a Szov-°
(Szikra.)
jetunió. Éppen ezért okoz nagy örömet
Tizenkét novella az író legkülönbönekünk a most megjelent Előre
című
versgyűjtemény, mely a szovjet pioní- zőbb korszakaiból. Gergely Sándor élerok boldog gyermekkorát tükrözi visz- tének jórészét a Szovjetunióban töltötte
sza. A Szovjetunió, legkitűnőbb költői mint emigráns és így a fejlődő szovjet
írnak verseket a pioníroknak és ezekben szocialista-realista irodalom hatása meg. a versekben megszólal a közcsségi mun- érzik művein. A novella műfajának kekában mindig együtthaladó szovjet pio- retei nem szűkek számára, hogy általánír öröme és munkaszeretete. Az
Uj nos érvényű, szocialista, magyar és emMagyar
Könyvkiadó
úttörőmunkára beri igazságokat mondjqn <el bennük levállalkozott és minden bizonnyal a ma- tisztult, egyszerű stílusával. írói érdeme,
gyar úttörőpajtások hálásak lesznek a hogy a magyar és a szovjet dolgozó néP
nekik kiadott kc'nyvért. . Az összeállí- kapcsolatait tükrözi, azokat a társadaltást Békés István, Gábor Andor és Lá- mi mélyrétegeket ábrázolja , amelyek a
nyii Sarolta végezte, a Jordítás tizen- lappangó magyar forradalmat hordozták
Főleg a paraszti proletárság felé fordul
négy műfordítónk jó munkája.
szeretettel, és megható színekkel rajTAKÁCS TIBOR zolja azokat az alakokat, akik nyomorúságukban is emberek maradtak a HorSISKOV: HAJNALODIK. (Franklin.)
thy-rendszer romlott katlanában. Pető
A proletárseregek elől menekülő, a János a váradkörnyéki
szegényparaszt
imár Oroszország
területéről
kivert megundorodik a partizánvadászok kecári hordák szétzüllött életének egy ré- gyetlenségétől és megszökik a pokolból
széről - számol be ez a regény. A könyv át a partizánokhoz. Ott hamarosan felizgalmasan érdekes olvasmány. Élet- találja magát, mert a partizánok is pahűen jelennek meg szemeink előtt a cári rasztok. Pető, János és Andrej -Tucsa
hadsereg maradékjainak .alakjai1, akik (Tucsa András bácsi) között hamar szömár önmagukban sem bíznak. Halott vődik -a lélekbeli barátság. A magyar
már <ez a „hadsereg", de ezt csak a tá- honvéd felismeri az igazi ellenséget is
bornok segédtisztje látja. A regény hő- és keményen harcol a fasiszták ellen. Besében a bolsevik proaganda hatására recz Jani a hadifogságból hazatért kafölébred a vágy, egy jobb világ jitán. tona bosszút áll felbiztatóin, akik gyilMegszökik ő is, mint mindenki, akiben kolásba vitték. Az ártatlanul meggyilaz igazságszeretetnek csak egy szikrája kolt gyermek szemei űzik és az intéző
is éL A regény minden sorából érezhető mellébe, veri a kést. Ez a kitűnő, nagy-a szocializmus igazsága. A szerző meg- feszültségű novella mégis az, mely észutáltatja olvasóival a cári hadsereg rot- revehetővé teszi az író önhibáján kívüli
hadt tisztjeit.
gyengéjét. Gergely Sándor nem figyelAktuálisan érdekes Baranov segéd- hette meg kellőképpen a parasztság fejtisztnek a regény hőséhez,
Njiikoláj lődését a Horthy-rendszer utolsó tíz eszRebrovhoz intézett levelének ez a része: tendejében és úgy érezzük, hogy az áb„Gondolkozz Njikoláj, kik vagyunk mi? rázolásban ezt a korszakot átugorja.
A vagyonosok, a tőke hatalmának a Berecz Jani alakját ezért nem érezzük
szolgálatában állunk, amelyhez képest a hitelesnek, habár a novella, a kivételes
szocializmus ugyanolyan idegen és ve- esetek műfaja. Ott, ahol az író mondaniszélyes, mint annakidején a keresztény- valói közvetlen élményből fakadnak, ott
ség veszélyes volt az ókori pogányság természetesen nincs hasadás ábrázolás
számára. És Iám, a külföldi tőke, a leg- és cél között és olyan remekművek kelkörmönfontabb, a legaljasabb,
kitépte nek Gergely tolla nyomán, mint a: „Falu,
belőlünk a szívet, elvette lelkiismeretün- sötétben", „Rokonok közt", „Péterke
ket, kardot tett kezünkbe, ütni paran- legszebb játéka", stb. novellák.
csolt — kit? A mi orosz munkáslegéNAGY SÁNDOR
nyeinket, a mi. húsunkat és • vérünket.
És kiderül, hogy zsoldosok, rablók, banMIKSZÁTH KÁLMÁN: A KIS PRÍditák vagyunk, áruló csőcselék, ezek
MÁS. (Révai.)
vagyunk. Há't nem szörnyűség ez?"
Mikszáthnak ez a mulatságos és forígy vélekedik a fehér horda, segéd- dulatos kisregénye azt meséli el, miként
tisztje,
akinek bensejében, életének nevezi ki felesége, Beatrix unszíüására
utolsó szakaszában (mert ezután öngyil- Mátyás király a hétéves Estei Hippolykos lesz) felmerül a bűntudat íNyírő Jó- tot esztergomi érsekké, mint cseréli ki
zsef , fordítása elég gyengén sikerült A a gyermek-főpapot merénylettől^ félő
fordítás miatt néhol egészen szárazzá, olasz környezete útközben egyik jálszósőt helyenként érthetetlenné válik a re- pajtásával, a vele egykorú Gregorioval,
gény
•
BÉCSI TAMÁS mint nevelkedik a kis Hippolyt „Talján

