TIZ MAI MAGYAR IRO

A füzet érettségi segédanyagként készült. Célja, hogy segítséget nyújtson a mai magyar irodalommal kapcsolatos anyag tételszerü feldolgozásához. Azt kívánjuk adni, amit a tankönyv nem tartalmaz, de ami fontos az
önálló és elmélyült munkához: bibliográfiát, s az irók személyéről, munkásságáról eligazító kis ismertetést. Ahol ezt az útbaigazítást a tanterv is megteszi, ott füzetünkben elhagytuk /pl. Illyés Gyula, Darvas
József esetében /.
A kiválasztott -tíz iró munkásságának feldolgozása korántsem ad átfogóbb
igényű képet mai irodalmunkról, de ilyen követelményt az érettségi sem
állít a diák elé. Jelentős, vagy jellemző irókat igyekeztünk összeválogatni. Hasonlóképpen a bibliográfia összeállításában sem törekedtünk a
teljességre; célunk az volt, hogy a járási - városi, illetve községi
könyvtárakban is általában hozzáférhető müvek jegyzékét adjuk az érettségire készülő fiatalság kezébe.
Abban a reményben, hogy haszonnal fogják forgatni, szeretettel nyújtjuk
át kis füzetünket Szolnok megye magyar szakos tanárainak és érettségiző
diákjainak.

Szolnok, 1966» április 29-én
A Szolnok Megyei Verseghy Könyvtár
igazgatósága

Három öreg. /Versek, 1932./
Hősökről beszélek. /Vers, Kolozsvár, 1933, Bp. 194-5./
Ifjúság- /Vers, Debrecen, 1934* Bp. 1945./
Petőfi. /Tanulmány, 1936./

.

Puszták népe.' /Szociográfia, 1936,/

!

Kora tavasz* /Regény, 1941./

.

^

Honfoglalók között* /Riportsorozat a dunántúli 'földosztásról. Kolozsvár, 1945.,
Hunok Párizsban* /Regény, 1946./

.

Összes verse. /1947./
Kert kéz* /Elbeszélő költemény, 1950*/
Két férfi. /Filmregényf. 195Q,,/

"

Ozorai példa. /Szintű*. 1952./'
Válogatott versei, /1952./

...
'

'
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;

.

Fáklyaláng* /Dráma, 1953./
Dózsa György* /Dráma, 1956./
Kézfogások. /Versek* 1956./
Uj versek. /1961*/

.

Ebéd a kastélyban* Egy életregény fejezetei. /1962./
Nem volt elég. /Válogatott versek, 1962,/
Másokért egyedül* /Drámák: Á kegyenc, A különc, 1963*/
Nyitott ajtó. /Válogatott-'versfordítások,. 1963./
Ingyen lakoma. /Tanulmányok^ vallomások, 1964./
Dőlt vitorla* /Versek, 1965./
1 £ £_^_2; •*• °JE

/Válogatás a felszabadulás utáni, Illyésről szóló iro-

dalomból/:
Nagy Péter: Illyés Gyula ötven éve* /Irodalmi Újság, 1952. okt. 23* ?• l. és
Mérlegen. Bp. 1955* 60-68. 1*/
áőtér István: Fáklyaláng. Illyés Gyula szinmüve a Katona József Színházban. /Irodalmi Újság. 1952. dec. 18* 3. 1./
Hermann István: Történelmünk elmulasztott lehetőségei. Illyés Gyula drámáiról. /Csillag, 1956. ápr. 759- .1./"
'

Somlyó György: Illyés uj verseiről* /Kézfogások./ Csillag, 1956t júl.
125-128* 1*/
Nagy Péter: Illyés Gyula "Dózsa György". /Irodalmi Újság, 1956/9. J. 1./
BéJ.ádiJ4iklós: Illyés történelmi_drámái._/Uj_Hang,_1956/i-4,_65-68. U£
Czlné Mihály; Illyés Gyula ?Kez.fogásokB* ,/Uj Hang, 1956/8. 55-56*1*/-Diószegi András: Illyés ős&ikfi*,A? "Uj versek "•*!*§ 1* /Kortárs* 1961/I0*
604-612. 1./
- . ^ ^ . L ^ , . y - - ' , •';^" Sl 7 7 " ^ 7 7 " " 7 ; - .
Illés Lajos: Szenvedés,éa,
Jllyá@-%a:Uu
I»é«,
1961/8.
W>
Czine Mihály ^ ^ é
Garai Gábort Illyés Gyuláról szóira*.-A#*Nem volt elég" c. válogatott
' É t és Irodalom, 1963/19* 6-7.-1. és Eszköz és eszmélet, Bp» 1965.
/
'
% l á d í MiklŐs: A? uj Kegyéé,
Rónay György: Illyés Gyula "Nyitott ajtó". /Kortárs,- 1964/3^^ 4-8CM-8Wj-í
Bélldf Miklós:_iliy_és' J^u^^Ös^^f£glaló_tanulmány_pály^ájáró^./ ^Kri^i
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á>%&rS: Három vtfzíal°fíl^ll'^yuftréf.' /É^óglslf^íjj' ytóé^t,'Wd a kas

télyban, / / í v e l ő pályák,
I l l é s Jenő: A közösségi
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Simon István: A éö éves IHyejs Gyulár^U'/A virágfa,árnyékában,
99-lU.l./'""
"
"
..;
Tamás Attila^ Kóltoi_világké£e^ fejlődése Aran^r Jánostól József
i/

- /Bp. 1964. 104-118. l.'/
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Sükösd Mihály: "Illyés es'sz^

lakoma." /Kqrtárs, 1965/4, 655-659-

Vargha József: Illyés %ula ^ t l

/tovtárs, 1966/4. 660-664., ;*/

-Qarai Gábor: Dőlt Mx "tor la^

.4J a^srseizasi,;. /Népszabadság, 1966.
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Századunk prózairodalmának egyik legkiemelkedőbb képviselője. Kossuthés József Attila-díjas iró, esszéista és műfordító.
1901-ben született Nagybányán, tanár-családból. Középiskoláit Budapesten
végezte. 1919 őszétől fél évig a bölcsészkar hallgatója volt, majd az orvosi egyetemen folytatta tanulmányait, ahol diplomát! szerzett. 194-2—ig
iskolaorvosként működött. 1945-50 között Hódmezővásárhelyen tanár »1949í—
53 között a szektáns irodalompolitika hallgatásra Ítélte, ekkor kezdi
színvonalas műfordítói tevékenységét. 195*-*— tol ismét megjelennek müvei*
elfoglalja méltó helyét az irodalmi életben.
Első irodalmi sikerét a Nyugat pályázatán érte el, 1925-ben "Horváthaé
meghal" c. elbeszélésével. Felfigyeltek tehetségére, s folyamatosan jelentek
meg esszéi a Nyugatban, a Napkeletben-és a Protestáns üzemlében. 1932-ben'
szakított a Nyugattal és önálló folyóiratot indított Tanú cimmel, melyet
maga irt és szerkesztett. Ebben az. ideiben a jelentős társadalmi erőt képviselő népi irók táborának legnagyobb hatású ideológusa lett. 1936-tól —
miután a Tanu-t megszüntette, - Írásait a Válaszban, a Kelet népében, a
Hidban és a Magyar Csillagban publikálta. A népi irók mozgalmának polarizációja idején mind a, jobb-, mind a balszárnytól távol tartotta magát.
Életmüvéjiek legjelentősebb részét a nyugat-európai nagy realista regény
technikájával megirt regényei alkotják. 1936-ban jelent »eg a 5|FÍ8J|,> S
még ebben az évben a Bün c. regénye - a korszak egyik legkiemelkedőbb alkotása, melyben nyomatékos hangsúllyal veti fel a társadalmi fe^e/lSsség
kérdését*. Áz utolsó kísérlet G» nagyszabású, hét részre tervezett regényciklusában felvonultatja az első világháború utáni magyar tár§a<SíilQ» mind«»
jelentős rétegének típusát. Áz Emberi színjáték; e> Önéletrajzi elemekkel '
átszőtt regényének főhőse a tipikus Német László—i hős: a gondolkodó ember,
aki a maga drámáját a gondolatok és eszmék összecsapásában éli ét* Az Iszony
c* klasszikus zártsággal szerkesztett regényében tökéletes lélektani elemzéssel ábrázolja a- család és közerkölcs problémáját.
Égető Eszter c nemzedékregényébea ©gy értelmiségi cfalád három g§n*ráciéjának történetével a népies mozgalom kritikusanmegraj%$l% képét adja* 1065ben megjelent Irgalom c. regénye gondolatvilágában és témájában aa iró eddigi
regényírói munkásságának szintézisét teremti meg*
•
Németh László: drámaírói munkássága igen jelentős állomána a WJtgyar
irodalomnak. Társadalmi drámáinak visszatérő motívuma a kÖrnyf*«t»
lensége miatt szenvedő hős. Történeti drámáinak főhősein kérésztől a nagy
egyéniségek és történelmi helyzetek viszonyát elemzi /VII. Gergely, Széche
nyi, II. József, Galilei, A két Bolyai/.
tísszéirói munkásságának alkotásai művelődéstörténeti,
,
szociográfiai, verstani.szempontból a műfaj legjelentősebbjei közé tartoa
nak.

M ü v e i b<
Júaberi szinjáték. /Regény, 1928, 1944./
Gyász* /Regény, 1936./
Bűn. /Regény, 1937./
Kocsik szeptemberben. /Regény,.1937•/
Iszony* /Regény, 194?./
Égető JSszter. /Regény, 1956./
Történeti drámák. /1956./
Társadalmi drámák. /1958./
Sajkódi 'esték.* /'l'anulmányök, előadások, nyilatköiáiok,
Változatok egy témára. /A két Bélyai. Drámák és tanulmányok, 1961,/
Lányaim. /Jegyzetek, 1962./
A kisérl«t«s£ ember. /Tanulmányok, tiafék,
Mai témák. Az utazás. /Vígjáték,/ NÍjjfy céálá&i /Bráma./
vi
Irgalom. /Regény, 1965./
';i} '
;:" :
' :.../"'
I r o d a l o m /válogatás a felszabadulás utáni, N'éméth'tiszlŐról szóló
irodalomból/:
Nagy Péter: Németh László történeti drámái. /Irodalomtörténet, 1957/2.
Orosz László: Németh László "Égető Eszter". / Irodalomtörténet, 1957/3.
376-380. 1.
K©£zkás Sándor^ VaLáság vagy_utógia.__Strófáki_a_"Müja0ly2-ről s a kétféle^
közérzetről.yKortárs,_1958/7._ll8-12^ l._
Gellért Oszkár: A két Galilei. Németh László és Bertold Brecht. /Nagyvilág, 1958/4. 580-582. 1./
Hopp Lajost Németh László és a "régi magyarság". /Irodalomtörténeti Közleménye^ 1959/2^ 28£-3O6. JLj/
Szigeti József: A "Sajkódi esték"-ről. /Uj írás, 1961/6. 54-8-552. 1./
Renyi Péter: Németh László "A két Bolyai". /Uj írás, 1961/6. 555-560. 1./
MódAladár^ A harmadikját és_Némtth iászló_útja._/yalósáS,_196l/^._l6-3^ 1
Géher István: Kísérletek egy kísérleti dramaturgiával. Németh László "Válto
zatok egy témára." /Irodalomtörténet, 1962/2. 430-438. 1./
Király István: Németh László "Az utazás". /I»rtár«, 1962/6. 928-934. 1./
Varga József: Németh László "Lányaim". /Kortárs, 1962/10. 156-169. 1./

—

D

—

Simon István: Az emberi jóság nagy tragédiája. Németh László "Gandhi halála"
c. drámájáról, /Kortárs, 1963/7. IO83-IO86. 1. és A virágfa árnyékában,
Bp. 1964. 87-98. 1./
Rónay György: A kísérletező ember. /Uj írás, 1964/2. 242-24-9- 1./
Gyurkó László: Legenda a világmegváltó irgalomról. /Elet és Irodalom,
1965/23. 7. 1./
Béládi Miklós: Németh László. /Összefoglaló tanulmány pályájáról,/ /Kritika,
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Koczkás Sándor: Németh László és az "emelkedő" műfaj. /Uj írás, 1965/12.
118-123. 1./
Koczkás Sándor: Az Égető Eszter dallama. A regény 5'kiadása alkalmából.
/Kortárs, 1966/4, 623-625. 1./
Illés Jenő: Mai témák és örök problémák. Németh László újabb drámáiról.
/Mai dráma - mai dramaturgia, Bp. 1964, 120-148. 1./
Illyés Gyula: Németh László "Gyász", Az "Iszony" francia kiadásának előszava. /Ingyen lakoma, Bp. 1964. 2?2-2?6. 1. és 282-298. 1./
Halasi Andor: Németh László "Széchenyi". /A jövő felé, Bp. 1964, 466-469. 1./
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Költő, Kossuth- és József Attila-díjas i.ró és publicista. 1896-ban született Marcaliban, Somogy megyei középosztálybeli családból. Az egyetemet
Pesten és Bécsben végezte. Az első világháború idején szoros kapcsolatba
került a Szabó Ervin szervezte antimilitarista mozgalommal. Korvin Ottó
és Sallai ^mre csoportjának tagjaként részt vett az őszirózsás forradalom eseményeiben, majd novemberben a kommunista párt első alapitói közé
tartozik. A Vörös Újság és az Ifjú Gárda szerkesztőségének 'tagja, röplapokat ir és terjeszt. Az ellenforradalom győzelme utáni emigrációba megy.
Béfcsben, "Berlinben, majd 1930-tól Moszkvában telepszik le. Újságírói és
dramaturgiai munkakörben dolgozik, pártmunkát végez, Moszkvában aktiVan
bekapcsolódik a magyar emigráció irodalmi életébe.
Pályáját költőként kezdi. Első verseit Kassák folyóiratai, a Tett és a Ma
közlik 1915 végétől kezdve. Fiatalkori lírája sok tekintetben Kassák hatása alatt áll, s a kor jellegzetes expresszionista stílusának jegyeit vieeli magán. Ez a stilus jellemzi korai prózáját is.
Az emigrációs években elmélyül pszichológiai érdeklődése. Ez, s a film elméletével való foglalkozás átalakítja irói látásmódját is. Tudatosan alkalmaz próbájában a filmművészetből átvett megoldásokat. /Berlinben egy
filmgyár dramaturgja volt./ Visegrádi utca címen memoárt ir a Tanácsköztársaságról. Könyve Berlinben jelenik meg először 1919-ben. A szerző a pontos tényközlést, a hitelességet tartja
legfőbb feladatának, de müvének
nam kisebb értéke a korszerű, intellektuális igényű, pszichológiailag megalapozott emberábrázolás. A 30~a-s években irt novelláinak központi problémája a fasizmussal szembeni helytállás, a humánum védelme.
Hazatérése után befejezi mintegy két évtizede megkezdett regényét, a Prenn
Ferenc hányatott életét, mely a Visegrádi utca élményanyagát dolgozza fel
szépirodalmi formában. Különös-en nagy figyelmet keltenek 1960-tól megjelenő,
a személyi kultuBS idejének eseményeiből meritő novellái. Ezek az elbeszélések a meghurcoltatások között is megőrzött emberség és elvhüség, az egyértelmű magatartás igazát hirdetik. írójukat az egyéni szenvedésen felülemelkedő, objektív szemléletmód, s erőteljes, pátosz nélküli realista stilus jellemzi.
•
Legújabb kisregényeiben a fasizmus áldozatainak szenvedéseit, s az ezekből
fakadó lelki konfliktusokat ábrázolja. Az utóbbi években publicisztikájával
is élénk részt vesz a magyar irodalmi életben.
M ü v e i :
Kulcs. /Elbeszélések, 1956./
Visegrádi utca. Kun Béla. /1957-/
Prenn Ferenc hányatott élete, avagy minden tovább mutat. /Regény, 195&./
Három hidépitő. /Elbeszélések, 1960./

ű

-

Igézo. /Elbeszélések, 1961./
Keresem Kina közepét /Utinapló, 1963-/
Elévült tartozás. /Összegyűjtött novellák, 1964-./
Mit bir az ember. /Kisregények, 1965-/
I r o d a l o m :
Illés Béla: "Visegrádi utca". /Élet és Irodalom, 1957/3./
Szálai Sándor. Lengyel József "Prenn Ferenc hányatott élete." /Kortárs,
1958/11. 769-770. 1./
Halasi Andor: Prenn Ferenc hányatott élete. /Élet és Irodalom, 1958/31.
és A jövő felé. Bp. 1964-. 216-220. 1./
Kardos Pál: Igéző. Lengyel József elbeszélései. /Alföld, 1962/4. 168-171. 1./
Bernáth László: Lengyel József, a novellista. /A Könyv, 1964/5. 153—15^-. 1./
E.Fehér Pál: Sebek gyógyitása. /Lengyel József "Elévült tartozás".//Élet és
Irodalom, 1964/29. 6. 1./
Beké Albert: Lengyel József "Keresem Kina közepét". /Kortárs, 1964/3484-485. 1./

•

•

Tamás Attila: Lengyel József "Elévült tartozás". /Kortárs, 1964/10.
1662-1663. 1./
Héra Zoltán: A tragikum közelében. /Jegyzetek Lengyel József novelláiról./
/Népszabadság, 1964. aug. 9. 9- 1. és Irodalmi tudósitások, Bp. 1965.
257-264. 1./
Diószegi András: Lengyel József útja. /Uj írás, 1965/2. 236-243. 1-/
Trencsényi Imre: Lengyel József "Mit bir az ember". /Kortárs, 1966/4.
665-667. 1./

P_A_R_Y„A_S___J_Ü_Z_S_|_E__müv|ibőlj.
Vízkereszttől Szilveszterig. /Regény, 1934-./
A legnagyobb magyar falu. /Szociográfia, 1937-/
A törökverő. /Történeti regény, 1938./
Egy parasztcsalád, története. /Szociográfia, 1939./
Máról holnapra. /Regény, 1939•/
Elindult szeptemberben. /Regény, 194-0./
Harangos kút. /Regény, 194-9.-/
Szakadék. /Dráma, 194-3./
Város az ingoványon. /194-5-/
Gyermekéveimből. /Elbeszélések, 194-8./
Uj népért, új kultúráért. /Tanulmányok, 1956./
Kormos ég. /Dráma, 1959-/
Országúton, városon. /Riportok, cikkek, 1936-194-0, 1960./
Végig a magyar Szaharán. /Rajzok, cikkek, tanulmányok, 194-0-1944, 1961./
Hajnali tüz. /Dráma, 1961./
Részeg eső, /Regény,- 1963-/
Részeg eső. /Dráma, 1964-./

1 _ r _ o_ d_a _l_o _m_ j_
Illés Béla: A törökverő. Darvas József regénye. /Irodalmi Újság, 1951/19.
4-. 1./

Somogyi Sándor: Darvas József "Vízkereszttől Szilveszterig". /Irodalmi
Újság., 195V31./
Varga Domokos: Szakadék. Uj magyar film. /Irodalmi Újság, 1956/10. 3. !•/
Kispéter András: Darvas József "Máról holnapra". /Kortárs, 1957/3. 4-68-471. 1/
Szabó György: Elindult szeptemberben. Darvas József regénye* /Elet és Irodalom, 1958/37-/
Horváth Zsigmond: Darvas József "Elindult szeptemberben". /Kortárs,
1958/11. 771-773. 1./
Bölöni György: Darvas József "Kormos ég". /Kortárs, 1959/6. 959-962. 1./
Kardos Pál: Darvas József "Hajnali tőz". /Alföld, 1961/6. 117-119. 1./
Diószegi András: A regényíró Darvas József. /Kortárs* 1962/10. 154-1-154-8. 1./

A "Részeg eső" vitája az írószövetség Szabad Fórumán, /Élet és Irodalom.
1963/45. 2. 1./
Szabolcsi Miklós: Darvas József "Részeg eső". A regényről. /Kortárs, 1963/8..
1262-1267. 1./
Diószegi András: A mai regény világképe. A "Részeg eső"-ről. /Kritika,
1963/1- 28-39. 1./
Csák Gyula: Az Élet és Irodalom látogatóban Darvas Józsefnél. /Elet és Irodalom, 196 V 3 3 - 12. 1./
Gyurkó László: A felelősség drámája. Darvas József "Részeg eső". /Kortárs,
1964/5. 822-824. 1./
Pándi Pál: Részeg eső. Darvas József drámája a Nemzeti Színházban. /Népszabadság, 1964. ápr. 12. 9. 1./
Darvas József: Egy könyv születése. Az iró és a Város az ingoványon c.müvéről. /Népszabadság, 1965• ápr. 4. 16. 1./
Czine Mihály: Darvas József "A legnagyobb magyar falu"./Kritika, 1966/3.
57-58. 1./
Kozma .Tamás: A legnagyobb falu sorsa. Darvas József szociográfiái,. 1937—
- 1965. /Tiszatáj, 1966/3. 234-235. 1./
Illés Jenő: A hűség próbái. Darvas József drámáiról. /Mai dráma - mai
dramaturgia. Bp. 1964. 31-41. 1./

|. I M 0 1.JJJ..1ÍI
•
Kossuth—díjas költő, műfordító és publicista. 1926—ban született a Veszprém
megyei Barzsiban, Szegényparaszti sorból származik. Nehéz anyagi körülmények
között nőtt fel és csak később, betegsége miatt járhatott középiskolába. Mint
gimnazistát, a háború végén katonának viszik. 194-7—ben tér vissza a Szovjetunióból, ahol hadifogságban volt. Megváltozott világ fogadja szülőföldjén s
az egész országban. Befejezi a gimnáziumot, majd népi kollégistaként egyetemen tanul. A budapesti tudományegyetem bölcsészkarán szerez magyar-német
szakos tanári diplomát 1953—ban.
Egyetemi évei alatt jelennek meg versei a Csillag és az Uj Hang hasábjain,
majd sorra adják ki köteteit. A Szabad Népnél ujságiróskodik, később az Uj
Hang szerkesztője, 1957—tol a Kortárs rovatvezetője* majd 64—tol főszerkesztője lesz. Jelentős irodalomszervezői és közéleti tevékenységet folytat: a
Magyar írók Szövetségének egyik titkára, országgyűlési képviselő.
Simon együtt indul a kor szocialista szellemű fiatal költőnemzedékével:
Nagy Lászlóval, Juhász. Ferenccel és másokkal. A nép felszabadulásának, a
társadalom átalakulásának nagy egyéni és közösségi élménye inditja írásra,
s ennek kifejezésére törekedve, találja meg egyéni hangját már első kötetében. /Tanú vagyok, 1950'/ A felfedezés, tennivágyás öröme, hit és lelkesedés
szólal,meg lírájában. Jellemző vonása, hogy mindig konkrét élmények, az élet
és a valóság ismerete, iqnyei adják meg versei hitelét. Igyekszik folytonosságot teremteni a nép életének régi hagyományai és új jelenségei, eseményei
közt. Pályatársai közül ő a 19* és 20. századi irodalmi népiesség realista
hagyományainak legkövetkezetesebb felújítója, s szocialista szellemű továbbörökitője. Liráját meghitt, emberi melegséget árasztó hangja, mély és bensőséges természetélménye, friss, üde képei különösen vonzóvá teszik.
Az 5P—es évek közepétől - a társadalmi fejlődés bonyolultsága, konfliktusai
hatására — megerősödnek lírájában az intellektuális tendenciák. Hozzájárul
ehhez mind gyakoribb vívódása az emberi élet végső kérdéseivel. Verseinek
sugárzó harmóniája szerényen elhallgatott s inkább csak sejthető nagy emberi és költői küzdelem eredménye. Simon költészetéből még társadalmi fejlődésünk legnehezebb szakaszában is a forradalmi átalakulásba, az ember diadalába vetett hit, bizalom a humánun árad. Verseit számos nyelvre lefordították. .Mint publicista is jelentős, széleskörű érdeklődés jellemzi. Mindig van
deti szava az irodalom időszerű kérdéseire is»
M ü v e_i

b ő i :

Tanú vagyok. /Versek, 1950./
Nem elég. /Költemények-, 1955»/
Himnusz az értelemhez* /19.56./

I

Felhő árnyéka-

. /Versek, 1956./

Pacsirtaszó. /Válogatott versek, 1949-1957, 1958./
Februári szivárvány. /Versek, 1959./
A Jangce vitorlái. /Versek, 1959./
Almafák. /Versek, 1962./
G; ümölcsoltó. /Válogatott versek, 1949-196.3, 1964./
A virágfa árnyékában. /Tanulmányok, kritikák, cikkek, 1964./
I r o d a l o m :
Juhász Ferenc: Tanú vagyok, Simon István versei. /Csillag, 1953/1.
124-127. 1./
Bodnár György: Hajnali lakodalmasok. Simon István versei. /Csillag,
1952/12. 1530-1534. 1./
Kardos László: Simon István "Érlelő napok". /Irodalmi Újság, 1953/20.
és Vázlatok, esszék, kritikák, Bp. 1959- 447-450. 1./
Pándi Pál: Simon István "Hajnali lakodalmasak" és "Érlelő napok".
/Viták és kritikák. 22-26. és 113-117. 1./
Szauder József^ Simon István_versei._/Uj_Hang._1955/4._94-100. 1./
Juhász_Béla:_Simon_István költői_útjáról1 /Alföld,_1956/3._40-49. 1./
Szauder József: Simon István "Pacsirtaszó". /Kortárs, 1959/1* 129-136.1./
Hevesi Andor: Simon István "Pacsirtaszó". /A jövő felé. Bp. 1964. I83-I85. 1./
Juhász Béla: Simon István "Februári szivárvány". /Kortárs, 1960/5.
öO5-8Oö. 1./
Kiss Lajog: Simon István költészete. /Élet és esztétika, Bp. 1960.
41-66. _1_1
Kiss Ferenc: Simon István új kötetéről. /Almafák.//Uj írás, 1962/9.
1045-1048. 1./
.Simon István válasza a körkérdésre. /Irodalom és Valóság. A Kortárs ankétja./ /Kortárs, 1963/4. 584-586. 1./
Várkonyi Nagy Béla: Vázlat_Simon_István költoi_arcképéhez._/Jelenkori
1964/10. _972=9ö0_l 1./
Takáts Gyula: Simon István Gyümölcsoltójáról. /Kortárs, 1964/9. 1496-1501./
B.Nagy László: Simon István "Gyümölcsoltó". /Kritika, 1964/6. 48-51. 1./
Garai Gábor: Tizenöt év gyönyörű terhe. - Simon István "Gyümölcsoltó".
/Uj írás, 1964/8. 1013-1017. 1. és E S Z K Ö Z és Eszmélet, Bp. 1965. 171-184. 1./
Illés László: Osztály - nemzet - nagyvilág. Öt tanulmánykötetről. "A virágfa
árnyékában". /Kritika, 1965/2. 3-6. 1./
Illés Lajos: Arcképcsarnokunk - Simon István. /Uj írás, 1965/5- 47-50. 1./
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Kossuth—dijas és háromszoros József Attila—díjas költő. A felszabadulás után
indult költőnemzedék egyik legjelentősebb képviselője. 1925-ben született
Felsőiszkázon. Parasztcsaládból származik. Közéiskolai tanulmányait a pápai
kollégiumban végezte- 194-6-49-ig m,int népi kollégista az Iparművészeti, majd
a Képzőművészeti Főiskolán és az egyetem bölcsészkarán tanult'.
.Sokáig habozott a festői és a költői pálya között.
Korai verseit csak több mint egy évtized múltával bocsátja a nyilvánosság
elé, 1957-ben Deres majális c. kötetben, átdolgozott formában. Kifejezésmódja
meglepően érett, nyelv és ritmus hasonló•összhangjával ritkán találkozunk pályakezdő költőnél. Már ekkori versei is mutatják a később kibontakozó lirájában is döntő szerepet játszó népköltészet, folklór hatását. Versei többnyire
keserű hangvételüek. A nagy történelmi változás ekkor még alig válik ihlető
élménnyé. A költő kinző magánnyal küzd, konfliktusait a költészet segitségével
igyekszik megoldani, az álmokat keresi. A természetet, a realitást átalakítja,
képzelete. Kitűnő megfigyelő, érzékeny a szinek és a formák iránt, egyre merészebb képeket alkot. Látásmódját fesi-oi^ég, képeit plaszticitás, hangulati erő
jellemzi. • •- —
- A tanulás, az uj életforma, tájékozódás a világban átalakitják szemléletét,
közérzését. Elsőnek megjelenő kötetében /Tűnj el fljás, 194-9./ már nincsenek
belső problémái; a korabeli forradalmi ifjúság lobogó harcikedve, hite fiiti
verseit_
Ábrázoló módszere is megváltozik. Eltávolodik az áttételes kifejezésmódtól,
átveszi a kor fiatal szocialista lírájának tárgyiassagái, tematikáját, s ennek alapján bontakozik ki második fejlődési szakasza.
_ . ..
1949-ben utazik először Bulgáriába. Bulgáriai útjai, a bolgár irodalom és
népköltészet megismerése nagy hatást gyakorol a költőre. /Nagy László gazdag müforditói munkássága során úttörő erdemeket szersett a bolgár költéiaet
tolmácsolásában. A bolgár népköltészetből két alkalommal is adott jelentés
válogatást: Szablyájc és citerák, 1953-, Sólymok vére, 1960. Természetesen más
nemzeti irodalmak költőit is fordította, főleg Burns és Garda Lorca müveit./
1951-ben megjelenik második köteti: A tüzér és a rozs. Lendületes kibontakozása azonban 1952-53-ban megtarjsan. A költi szembetalálkozik a szocializmus építésének ellentmondásaival. JColtésaete elkomoródik, az aggodalom,vivó~
dás, a remény és kétségek közti hánykolódás közepette világát kinzó viziók
sötétitik el. Következő két kötete ezt az életérzést tükrözi. /A nap jegyese, 1954., A vasárnap gyönyöre, 1956./ Képalkotásán a szürrealizmus hatása
kezd érződni, az átgondolt szerkezeteket szabadon áradó, asszociációra épülő
sorok váltják fel.
A közben eltelt évek lírája elsősorban a válságban való kilábolásárt folytatott küzdelmet tükrözi. Bár költészetét nagy ellentétek járják át, állást
foglal a kor kérdéseiben, s újjászülető társadalmunk látása új hitet, lobogás hoz verseibe.

-
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M ü_v e_:L b ő i . :
Himnusz minden időben /Versek, 1965./
Önálló müforditás-kötetei:
Szablyák és citerák. /Bolgár népdalok és népballadák./ Bp, 1953.
Milev, Geo: Szeptemberben. /Hősköltemény./ Bp, 1959.
Lamar, Marinov Lalo: A hős fia. /Verses elbeszélés-részletek./ Bp. 1960.
Sólymok vére. /A bolgár népköltés antológiája./ Bp, 1960.
I r o d a l o m :
Illés Jenő: A tüzér és a rozs. Nagy László versei. /Csillag, 1955/3.
380-382. 1./
Pándi Pál: Nagy László "A nap jegyese". /Irodalmi 'jjság, 1954/25. szept.
és Viták és kritikák, Bp. 1954. 192-198. 1./
Déry Tibor: Egy fiatal költő. /A nap jegyese./ /Utkaparó, Bp. 1956,
316-319. 1./
Eörsi István: Nagy László "A nap jegyese." /Uj Hang, 1954/11-12. 135-13?./
Vihar Béla: A tüz és jácint nevében. Egy verseskötet margójára. A vasárnap gyönyöre. /A Könyvtáros, 1957/2. 117-118. 1./
Héra Zoltán: Egy költő, egy nemzedék. A vasárnap gyönyöre. /Népszabadság,
1957/47._és Irodalmi_tudósitás2k_L BJK 1965^ 16-21. \J_
Réz Pál: írói arcképek_-_Nagy László^ /A_Könyvtáros,_195§/5• _362-364_1 1./
Dégh Linda: Sólymok vére. /Nagyvilág, 1961/5- 761-763. 1./
Czine Mihály^ Két költő ú t j ^ /Juhász Ferenc_és Nagy László,,/ /Valóság,
1961/4^ 53=68._l^/_
Diószegi András: Nagy László "Himnusz minden időben./Kritika, 1965/11.

49-53. 1./
Illés Lajos :_Arcképcsarnokunk - Nagy_László._/Uj_Irás, 1965/10. 45-52. _\._/

•

Bata Imre: Nagy László "Himnusz minden időben". /Alföld, 1966/1. 81-84. 1./

\

Vörös László: Nagy László. /Tiszatáj, 1966/1^ 52-^9. \J
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Költő és műfordító. Modern líránk egyik legmarkánsabb egyénisége. Irodalmi tevékenységéért kétszer József Attila-dijat, 1965-ben pedig Kossuthdíjat kapott.
1929-ben született Budapesten. Marconnay Tibor költő fia. Középiskoláit
a fővárosban végezte, érettségi után - a kor kedvezőtlen poltikai levegője
miatt - nem vették fel az egyetemre. 1957-ig az Államvasutak kötelékében
dolgozott. 1957-től az Európa Könyvkiadó lektora, majd az Élet és Irodalom
belső munkatársa. Jelenleg a Magyar írók -Szövetségének egyik titkára.
Versei már az 50-es évek első felében megjelentek Kassák Lajos "Kortárs",
Fodor József "Uj Idők" c. lapjában, egyik országos pályázaton feltűnt novellájával. Hivatásként még nem meri vállalni a költészetet:"... ha jókat
találok irni, az majd csak kiderül, addig is minek legyek terhére az emberiségnek." - irja. Az 50-es évek elején megalakuló Fiatal írók Munkaközösségének tagja. 1956-ban jelent meg első kötete, a Zsúfolt napok. Verseiben ekkor az elvont szépség és humánum hagyományai jutnak kifejezésre.
Az elszigetelt egyén problémavilága, elsősorban a szerelem és a szenvedély
foglalkoztatja^ Az Ének gyógyulásért c. második kötete már felmutatja Garai közéleti költészetének alapvető vonásait: a "tiszta szigorúság" jegyében jelentkező felelősségtudatot és elkötelezettséget.
Az 1958-ban megjelenő jelentős irodalmi eseménynek számító "Tiztánc" c.
antológia vezető egyénisége. Már az 1957~5ő-as években az egyén és a társadalom összhangjának látomását idézi fel lírája. Elemző, intellektuális
ereje egyre következetesebben irányul a mai emberi társadalom új erkölcsi
értékének feltárására, s a leküzdendő jelenségek felfedezésére.
A múlt hibáit leküzdő és kijavító, megváltozott helyzetben költői, műfordítói és kritikai munkássága gazdagon bontaKozik ki. Egymás után jelennek meg kötetei, majd 1965-ben válogatott verseinek gyűjteménye, a Nyárvég. A műfordítás területén is szélesen bontakozik ki alkotó tevékenysége: Goethe, Puskin, Rilke, Brecht, Nezval, Voznyeszenszkij, Jevtusko
és más jelentős lírikusok müveit ülteti át magyarra.
Az értelmi-érzelmi egyensúlyt megteremtő társadalomba való hazatérés figyelhető meg Garai költészetében. Líránkban elfoglalt sajátos helyét a
József Attila-i hagyományokon alapuló intellektualitás és hit, reális
ember- és társadalomlátása, az értelem és a szenvedély szintézise határozza meg.
' üve i :
Zsúfolt napok. /Versek* 1956./
Ének gyógyulásért. /Versek, 1958./
Emberi szertartás. /Versek, műfordítások,
Mediterrán ősz. /Versek, 1962./
Artisták, /Versek, 1964./

1960./
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Nyárvég, /Válogatott versek, 1965./
Eszköz és eszmélet. /Tanulmányok, 1965»/
I_r_o_d a_l_o_m :
Abody Béla: Garai Gábor "Zsúfolt napk". /Irodalmi Újság, 1956/22, 2, 1./
Tímár György: Jegyzetek mai líránkról egy új verseskönyv kapcsán, /Ének
gyógyulásért./ /Élet és Irodalom, 1958/45-/
Bóka László: Garai Gábor "Emberi szertartás". /Uj írás, 1961/6,
54-2-544. 1./
Koczkás Sándor: Garai Gábor "Mediterrán ősz". /Kortárs, 1963/2.
293-296. 1./
Kéry László: Garai Gábor "Mediterrán ősz". /Uj írás, 1963/2, 247- 1./
Maróti Lajos: Összegezés menetközben. /Artisták,/ /Élet és Irodalom,
1964/25- 6. 1. és Kettős kötésben, Bp. 1965. 309-336. 1./
Rónay Györgyj_ Gara.i Gáborról^ /A Könyv i 1964/5. 147-149._W
Szabolcsi Miklósj_ Két vers_között._Garai_Gábor. /Kritika, 1964/10.. 36-39,. 1./
Imre Katalin: Garai Gábor "Artisták". /Uj írás, 1964/7. 892- Ö94. 1./
F.V.: Beszélgetés Garai Gáborral válogatott verseinek kötetéről. /A Könyv,
1965/3- 89-90. 1./
Kenyeres Zoltán: Garai Gábor "Nyárvég". /Kritika, 1965/5- 55-57. 1./
Illés Laj_os:_Arcképcsarnokunk - Garai Gábor._/Uj_Irás,^1965/7._76-79. 1./
Szabó György: Garai Gábor "Nyárvég". /Uj írás, 1965/8. 118-120. 1./
01tyán_Béla:_"Otthon_a_világban"^ Garai Gábor lirá^a^ /Jelenkor,_1966/2._
146-152. _ L / _
Horváth Zsigmond: Garai Gábor "Nyárvég". /Kortárs, 1966/2. 319-320. 1./
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Kossuth- és József Attila-díjas költő, műfordító, publicista. 1924-ben
született Nyíregyházán. Tanítóképzőt végzett, majd tanyai tanító lett.
19 éves korában megbetegszik, többször operálják. Súlyos betegsége évekig tartó megpróbáltatások elé állítja. Felgyógyulva annál lobogóbb életkedvvel lát munkához. Kollégiumi nevelő, igazgató, tanügyi igazgatási
előadó. 1950-től a Közoktatási Minisztériumban, majd a Tankönyvkiadónál
dolgozik. 1960-tól az Élet és Irodalom munkatársa, később az Uj írást szerkeszti. Aktiv közéleti érdeklődés vezérli, 1963-ban országgyűlési képviselőnek választják.
Első verseit 1955-ben közli az Uj Hang. Ekkor jelenik meg első kötete
is, az Ereszalja, -Szereplése a Tüztánc antológiában /195Ö./ a szocializmus ügye mellett való harcos elkötelezettségéről tanúskodik.
Váci a határozott életígenlés, a cselekvő, küzdő élet költője. Verseiben a 20. század lázas nyugtalansága, feszültsége vibrál. Igazi lirai alkat, költészetének erős belső sodrása van. Kezdeti érdekessége is uj hangot kereső, új tartalmakkal birkózó költői erőfeszítést sejtet. Szenvedélyes, mindent átélő és átlelkesitő egyéniség, ebből adódik verseinek
sajátos expresszivitása. A leiró, epikus elemek szinte teljesen hiányoznak verseiből, a külső benyomások érzéssé oldódnak benne. Programosan
a valóság költője, a mindennapokhoz, az alakuló emberi világhoz való kapcsolat jelenti számára az éltető erőt. Népies költőként jellemzik, bár
számára a népiesség is az élet közvetlen ismeretéből táplálkozó népszeretet, az emberekhez fűző bensőséges érzelmi kapcsolat egybefoglalója.
A népi világ nemcsak írói téma: otthona is. Képeket keresve is legszívesebben idefordul, s meghitt, otthonos színeket tud felidézni. Mélyen él
benne szülőföldjének szeretete is, a nyírségi táj hangulatvilága átjárja
egész költészetét.
1964-ben megjelent prózai kötetével, a Zsezse-madárral mint esszéista
is jelentőset alkot. Cikkei, vallomásai hiteles szellemi önarcképpé állnak össze, tükrei a költő emberi-intellektuális—erkölcsi kibontakozásának.
Költészetéért, közéleti munkásságáért 1965-ben kapott Kossuth-dijat.
M ü v é i g
Ereszalja. /Versek, 1955-/
•> Bodza. /Versek, 1959./
Mindenütt otthon. /Versek, 1961./
Szegények hatalma. /Versek, 1964./
'•lelet felől. /Válogatott versek, 1965./
A Zsezse-madár. /Tanulmányok, cikkek, vallomások, 1964./
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:

Földeák János: Váci Mihály "Ereszalja". /Irodalmi Újság, 1956/7. 6. 1./
Kovács Kálmán: Gondjai fü sűrűjéből. Váci Mihály "Mindenütt otthon" c.
kötetéről./Alföld, 1962/1. 115-118. 1./
Czine Mihály: Váci Mihály "Mindenütt otthon". /Kortárs, 1962/5. 773-774.1./
Király István: Váci Mihály "Mindenütt otthon". /Uj írás, 1962/1. 80-85. 1./
Váci Mihály válasza a körkérdésre. Irodalom és Valóság. Kortárs ankétja.
/Kortárs, 1963/4. 5«7-592. 1./
Garai Gábor:_%y_"történelmi alkalmazott^._Arcképvázlat Váci Mihályról.
/Kortárs, 1964/8. 1326-133Ö. 1. és Eszköz és Eszmélet. Bp. 1965.

l85T9fO7Z

Koczkás 3ándorj_ Vaci_Mihály a plebejus_szenvedélyesség költője. /Kritik ajL 1964/9.1 35-42. _\J
Horváth Zsigmond: Váci Mihály "Szegények hatalma". /Uj írás, 1964/7.
890-892. 1./
Faragó Vilmos: Forradalmár romantikus hévvel. Váci Mihály "A Zsezse-madár."
/Élet és Irodalom, 1965/9. 6. 1./
Csák Gyula: Az Élet és Irodalom látogatóban Váci Mihálynál. /Élet és Irodalom, 1965/22. 12. 1./
Héra Zoltán: Váci Mihály "Szegények hatalma". /Kortárs, 1965/3- 493-495- 1
és Irodalmi tudósítások. Bp. 1965, 268-280. 1./
Fenyő ^stvánj_ Yáci_Mihály_ válogatott_verseskötete._Kelet_felől. /Népszabadság, _1965._júnJL 6._9_- 1./
Csetri Lajos: Váci Mihály "A Zsezse-madár". /Kritika, 1965/3. 55-57. 1./
Illés Lajos: Arcképcsarnokunk - Váci Mihály. /Uj írás, 1965/3. 327-331. 1./
Váci Mihály: "Emberségről példát, vitézségről formát". Önvallomás. /Uj
írás, 1965/3- 335-338. 1./
Héra Zoltán: A népszerű költő - A lirikus drámája. /Irodalmi tudósitások.
Bp. 1965, 268-281. 1./
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József Attila— dijas iró. 192r/-ben született Brassóban. Kolozsvárott és
a debreceni kollégiumban járt középiskolábas de tanulmányait félbeszakította, s bányában, majd különböző üzemekben dolgozott. Volt csillés,
marós és vasesztergályos. 1958 óta az MTA Eötvös Könyvtárában dolgozik.
Elsőként Szabó Pál figyelt fel a fiatal iró tehetségére, 1954-ben publikáft. Sokan voltunk c. novellája már általános figyelmet kelt 1956-ban
jelenik meg el.ső elbeszéléskötete, a Téli virágzájs. Gyermekkori élményeit,
az átszenvedett szegénység megalázó és megrázó emlékeit örökiti meg tragikusan, de költői szépséggel. Már ekkor szembeötlött prózájának tömörsége,
a süritett, a népballadák hangját idéző előadásmód. Második kötetében
/Farkasok a küszöbön, 1961»/ témaköre kibővül, a mai paraszti élet mellett
a fasizmus arculatának különböző fonásait mutatja be. Ezek a novellák tematikailag mintegy előkészítik Ötödik pecsét c- regényét, melyben a fasizmus-embertelen világában válagaútra kényszerülő klsembar erkölcsi helytállásának problémáit elemzi. Szenvedélyes humanizmus, mély morális átélés
mellett biztos lélekábrázolás jellemzi müvét.
Húsz óra c. riportregényével /melyből az utóbbi évek egyik legjelentősebb
magyar filmje is készült/, átütő sikert arat- Az iró húsz óra leforgása
alatt metrókra fogja egy falu népének életét, egyedeinek sorsát. A régi
közös cselédsorsot megosztó emberek szembekerülnek egymással a történelem
viharában, keserű igazságok lökik széjjel, s nagyobb igazságok íorrasz-tják egységbe végül a falut* Az embereket cselekvésükben szubjektiv igazuk
tudata vezérli* A regény hangja tárgyilagosr mégis nagy erővel győz meg
arról, hogy elsősorban a történelmi fejlődés objektív igazgaa^ga a döntő.
Sánta valósággal szembesiti hőseit. A bonyolult vdilágban, bonyolult sorsokban az igazi s legjobb értelemben vett pártosság jegyében tesz igazságot.
A regényt olvasva, a Rozsdatemető mellett a mo*dern magyar próza másik
nagy formai kísérletének vagyunk tanúi. Sánta is átlép a "nagyrealizmus"
módszertanán, mégis átfogó képet tud adni a társadalomrólLegújabb kisregényét, Az áruló-t a Kortárs idfci március—áprilisi száma
közölte. Kötetben az Ünnepi könyvhétre jelenik nt#g.
M ü v e i :
Téli virágzás. /Novellák, 1956./
Farkasok a küszöbön. /Elbeszélések, 1961./
Az ötödik pecsét. /Regény, 1963./
Húsz óra. /Riportregény, 1964./
Az. áruló. /Regény, Kortárs 1966. 3-4.ss./
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I r o d a l o m : .
Abody Béla: Sánta Ferenc "Téli virágzás". /Alföld, 1956/5. 176--179- 1./
Koczogh Ákos: Santa Ferenc "Téli virágzás". /Csillag, 1956/8. 4-07-410. 1./
Földes Anna: Sánta Ferenc "'Téli virágzás". /Irodalmi Újság, 1956/30, 2- 1./
Juhász Béla: Sánta Ferenc "Téli virágzás". /Széphalom, 1956/5-6. 145-148. 1./
Kerékgyártó István: Sánta Ferenc "Farkasok a küszöbön". /Alföld, 1961/5.
83-86. 1./
Sánta Ferenc_£ A mesterség gondjairól. Önvallomás. /Kortárs, 1963/6^
896-897-lj
Béládi_Miklós:_Sánta__Ferenc ]_'Az otodi^pecsét"^ /Kritika± 1 9 § 3 A 1 57-60.1./
Béládi Miklós: Egy iró férfikora. Sánta Ferenc "Húsz óra". /Élet és Irodalom, 1964/22. 6. 1./
Török Endre: Egy megdöbbentő könyvről. Sánta Ferenc "Az ötödik pecsét1'.
/Kortárs, 1964/1. 141-143- 1./
Gyurkó László: A húsz órás riportról. /Kortárs, 1964/3- 478-480. 1./
Bozóky Éva: "A lelkiismeret késztetett Írásra". Beszélgetés Sánta FerencceJL.

/A_K2n^víá£°£'_196Í!:/2-_95-98:_ 1./
Tóth Dezső: Hatalom, erkölcs, osztályharc - Sánta Ferenc "Az ötödik £ecs_ét".
/Kritika^ 1964. 3-1?.^ 1./
Fenyő István: Sánta Ferenc_"Húsz. óra". /Kritika, 1964. 54-56. 1./
Vita_Sánta_Ferenc regényeiről._/Kritika,_1964/7._32~39. 1-/
Héra Zoltán: Riport és eposz. Sánta Ferenc "Húsz óra". /Népszabadság,
1964. jún. 14. 9. 1-./
Béládi Miklós: Az ötödik pecsét értelmezéséről. /Kritika, 1965/6. 43~44. 1./
Illés Laj_ os:_ Arcképcsarnokunk - Sánta Ferenc^ /Uj Irás^ 1965/1^ 57-~59-_lV
Béládi Miklós: Az áruló. Sánta Ferenc új regénye. /Kritika, 1966/4. 41-45- !•/
Gondos Ernő: Sánta Ferenc irói világképe. /Mii és valóság, Bp. 1965 •
122-136. 1.
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József Attila-dijas iró. 1923-ban született munkáscsaládból. Szabóipari,
majd vasesztergályos tanuló, később szakmunkás lett. A háború után nyugatra került. 1949-ig nyugat-európai országokban dolgozott munkásként,
majd hazatérve 1956-ig esztergályos szakmunkás fővárosi üzemekben. Novelláit, tárcáit 1955 óta közlik a lapok és folyóiratok.
Már első elbeszéléseiben megjelenik a Rozsdatemető alapvető problémája:
"a? animális lét vagy emberhez méltó élet" súlyos kérdéseire keres választ.
A novellista Fejesből azonban még hiányzik a realizmus könyörtelensége, inkább a konfliktus lirai feloldása jellemző Írásaira. Az 1962-ben megjelent
Rozsdatemető - azóta öt kiadást ért meg! - egyszerre széles irodalmi érdeklődési a szenvedélyes viták központjába kerül..Nyugtalanító és felrázó olvasmány; a szerző igy vall regényéről: "Kegyetlsn leírtam mindent." Olyan
dolgokat mond ki ez a könyv, melyek nem.tartoznak megszokott megnvugtató
világképünkhöz,- s számvetésre, önvizsgálatra kényszerítenek. Napjaink társadalmi fejlődésének egyik jellegzetes ellentmondását ragadja meg az iró:
a társadalmi viszonyok fejlődésének egyik jellegzetes ellentmondását ragadja meg az iró: a társadalmi viszonyok átalakulásával megszülettek a tartalmas, emberhez méltó lét feltételei, a változás azonban sok ember életében csak mennyiségi, sokan nem tudnak még élni a közösségi rend által nyújtott lehetőségekkel.
A Habetler-család történetének keretében egy idejétmúlt életforma továbbélését leplezi le az iró. Bár bemutatja a jelenség történelmi okait, s
figyelembe veszi a mentőkörülményeket, nem mentésit a személyes felelőség
alől. Egy másfajta világ szemszögéből, a szocialista humanizmus indulataival ábrázolja ifjú Habetler János tragédiáját.
A Rozsdatemető sikerét stiláris újdonsága is magyarázza. A hallatlanul tomör kisregény felszázados távlatot ad; egy-egy mondatába korszakokat, drámákat, nagy konfliktusokat tud sűríteni az iró. -

M ü v e i :
A hazudós. /Elbeszélések,

1958./

Rozsdatemető. /Regény, 1962./
I r o d a l o m :
Fenyő István: Fejes Endre "A hazudós". /Uj arcok - új utak./ Bp. 1961,
170-176. 1./
Katona Éva: Az Elet és Irodalom látogatóban
dalom, 1963A6. 12. 1./

Fejes Endrénél. /Élet és Iro-

Nagy Péter: Egy remek színházi estről. A Rozsdatemető bemutatója a Thália
Színházban. /Élet és Irodalom, 1963/4-7. 8. 1./

- 22 Szakonyi Károly: A Rozsdatemetőről. /Kortárs, 1963/6. 955-957. 1./
Szabolcsi Miklós: Válasz Szakonyi Károlynak. /Kortárs, 1963/6. 957-958. 1./
Tömpe András: Még egyszer Fejes Endre Rozsdatemetőjéről. /Népszabadság,
1963.• febr. 19./
Komlós János: Stilus és világnézet. /Népszabadság, 1963. márc. 24-./
Katona Éva: A Rozsdatemető új felfogásban. /Élet és Irodalom, 1964/50.
8. 1./
Illés Jenő: Formák, stilusok, tanulságok. /Kortárs, 1964/2. 328-329. 1./
Gyurkó László: A Rozsdatemető szinpadon. /Kortárs, 1964/3. 489-491. 1./'
Fejes Endre: Vallomás a könyvről..'/ A Könyv, 1964/1. 5- 1./
Osváth Béla: Rozsdatemető. Dráma, a Thália Szinház előadása, /Kritika,
1964/1. 60-62. 1./
Gyurkó_László: Fejes_Endre._ /Kritika^ 1964/4^ 40-46. 1^_ és a_\!egyedik ember.-
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Térfy Tamás: A Rozsdatemető filozófiája. /Kritika, 1964/4. 45-50. 1./
Forgács László: A Rozsdatemető_és az_átmeneti kor ellentmondásai./Kritika,
1965/5j. 3-10^ 1./

.

Gondos Ernő: Rozsdatemető._/Mü és Valóság._Bp.^1965._101-102^ 1./
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