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BEVEZETŐ
Az újabb politikai müvtinkbíl cimü válogatás a
hasonló oímü előző három füzet anyagának folytatása.
Ilyenforaán azoknak a könyveknek a olmleiráaát ás
rövid ismertetését tartalmazza, amelyek az 1977-ben
kiadott füzet megjelenése óta kerültek a könyvpiacra.
Ajánló bibliográfiánk most Is megőrizte hagyományos és bevált szerkezetét. A tájékozódni kívánó olvasó könnyen eligazodhat a világosan tagolt négy fejezeti a belpolitika, külpolitika, a munkásmozgalom
története és a visszaemlékezések, életrajzok tárgykörébe tartozó müvek között.
A bibliográfia 37 tételt tartalmaz, a könnyebb
visszakeresést most i s az egységes raktári jelzet megadásával igyekszünk segíteni. A füzet anyagát névmutató sarja.
Ujabb politikai müveinkből o. ajánló bibliográfiánk eddigi kedvező fogadtatása bátorít bennünket
arra, hogy az 1978-aa kiadást la az előzőekkel egyenrangú társként adjuk onvásóink kezébe.

- Szurmay Brnő -

népgazdasági

- 7 - . >:1. BAGOTA Béla - GARAM József: Mit kell tudni az
1978. évi népgazdasági tervről? QBp.l 1978,
Kossuth Kiadó. 226, [5] 1. 19. cm.
/Mit kell tudni...?/
338
B13
A sorozat újabb darabja az idei népgazdasági
terv fő vonásait ismerteti. A kötet statisztikai adatokkal alátámasztott szöveges elemzést
ad az elmúlt év gazdasági fejlődéséről; az
irányelvekről, a szabályozórendszer elemeiről;
az utolsó fejezet a párt- és állami szerveknek
a terv teljesítésével kaposolatos feladatait
foglalja össze.
2. BALOGH Sándor - IZSÁK Lajos: Pártok és pártprogramok Magyarországon Ü.944-1948.) • (Egy_etemi Begedkönyv.j Bp. 1977, Tankönyvkiadó. 438, £] 1. 24.cm.
329
B25
A kötet azokat a pártokat ée politikai csoportosulásokat mutatja be, amelyek a felszabadulástól a fordulat évéig terjedő időszakban szerepet
játszottak az ország életében. A kötet terjedelmének nagyobb hányada dokumentumokból áll, közlésük sorrendjét általában a megjelenés időpontja határozta meg.
3. Az életszínvonal alakulása Magyarországon 195o1975. Szerk. Qadó Ottó. (Bp.) 1978, Kossuth Kiadó. 243, [5] 1.2o cm.
Bibliogr. 241-[2443 1*
.
31o
239
A kötet hatalmas adat- és dokumentumanyagra támaszkodva bemutatja az 1975-ig elért eredményeket, az életszínvonal alakulását. Közöl minden
fontosabb adatot az életszínvonal tervezésétől
a lakosság jövedelmein, az árpolitikán, lakáséa egészségügyi ellátáson, a népesedés alakulásán a művelődés fejlődéséig, az életmós jellemzőinek, a fogyasztói infrastruktúrának a fejlesztéséig minden területet felölel. Általában
minden fejezet tartalmaz nemzetközi összehasonlító táblázatot.

- 8 -

4. A gazdasági épitőmunka közvetlen éa távlati faladatai. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1977. október 2o-i és december 1-i ülésének dokumentumai.[Bp3 1977,Kossuth
___ Kiadó. 93, [3J 1. 2o. cm.
338
•••.
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Mindkét ülés anyagából közli az előadói beszédet, valamint a KB határozatát. A fontos és tömörségében is rendkívül informatív füzet iránt
az olvasók legszélesebb rétegei érdeklődhetnek.
5. A Hazafias Népfront társadalmunkban.fSzerk.Tóth
Antal. Bev. Sarlós István.) [Bp.] 1977, Kossuth
Kiadó. 121, [6jl. 2o cm.
• • • . ' • • • • •
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Milyen szerepet tölt be országunk, társadalmunk
életében a Hazafias Népfront? - ezt az alapkérdést vizsgálja különböző megközelítésben, másmás összefüggésben a kötet tiz tanulmánya. Fog. lalkozik a mozgalom feladataival, működési elveivel; bemutatja szerepét a társadalmi élet
különböző területein és kitér nemzetközi tevékenységére ie.
6. JAKAB Sándor: Tagkönyvcsere - a párt erejének
növeléséért. Bp. 1977, Kossuth Kiadó. 83, [4] 1.
2o cm.
.-*•
' •

' •'•'

300 KP
J15

A szerző rövid történeti áttekintést ad a felszabadulás óta történt tagkönyvcseréről, vázolja a taglétszám alakulását, az 1944-1945 után, .
a két munkáspárt egyesülésekor, az ötvenes években, 1956-ot követően a mezőgazdaság szocialista átszervezésekor és napjainkban.
A kötet zárófejezete rövid áttekintést ad a szocialista országok testvérpártjainak taglétszámáról és a szocializmus építésének jelenlegi szakaszáról.

- 9 7. KÁLLAI Gyula: A magyar függetlenségi mozgalom
1936-1945.(6. kiad.jBp. (15?8 ) , Magvető. 557,
[3]1. 19. cm.
/Tények és tanúk./

A könyv megírásának célja az ezeréves történelmi múlt haladó hagyományait folytató, 1648 és
1919 eszményeit valóra váltó kommunisták és a
köréjük csoportosuló antifasiszták harcának bemutatása volt. Az időhatár 1944-be nyúlik át,
amikor az ellenállás történetét, Horthyék felemás politikáját és új államiságunk születésének
előzményeit tárgyalja. A Függelék tartalmazza a
szerző háború idején irt néhány cikkét.
8. A magyar népi demokrácia története 1944-1962.
(Szerk. Balogh Sándor. Jakab Sándor.)("Bp. 1978),
Kossuth Kiadó. 382, 16] 1.24 t. 23. cm
Bibliogr. 369-378.1.
943.9
M14
A monográfia a történelmi korszak valamennyi
fontosabb politikai, gazdasági, társadalmi és
kulturális eseményeit összefüggéseiben mutatja
be. Számos, eddig feltáratlan forrás felhasználásával részletesen és a valósághoz hűen elemzi
az ország kiil- és belpolitikáját és nem kerüli
meg a "kényes" kérdéseket sem.
A mindenkinek ajánlható kötetet gazdag illusztrációé anyag, válogatott bibliográfia és névmutató egészíti ki.
9. Müvészetpolitikánk időszerű kérdései. Tanulmányok. (Szerk. Agárdi Péter.) fBp.) 1977, Kossuth
Kiadó. 4ol,[6J1.2o cm.
'* '
008
M99
A kötet az utóbbi évek legfontosabb mttvészetpolitikai tárgyú pártdokumentumait, párt- és állami vezetők, művelődéspolitikusok és esztéták
Írásait tartalmazza.
A kötet tanulmányai "biztos alapokat és széles
kereteket nyújtanak ahhoz, hogy a fejlett szocialista társadalom építése korszakának új

-
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kulturális mUvészeti jelenségeit is helyesen értékeljük, s hogy elvszerüen orientáljunk a felvetődő új kérdések, ellentmondások megoldására."
A Kagy Októberi Szocialista Forradalom magyarországi dokumentumai. [Bokumentumgyüj teményTj Kiad, a K[ulturális] MUnisztérium] , Képzőművészeti és Közgyűjteményi Főosztály; Budapest,
Népművelési és Propaganda Iroda. [Bp. 1977.] [28]
lev. 29 cm.
' .
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A mappa három hazai és egy külföldi levéltár,
ill. archívum anyagából közöl. Az iratok három
csoportra tagolhatok! a forradalom előzményeivel
foglalkozó, azok elhárítására törekvő hivatalos
iratokra; a forradalommal kapcsolatos közleményekre, értesítésekre; végül a Magyar Tanácsköztársaság és a Szovjetkormány /személy szerint
Lenin/ kapcsolatára vonatkozó iratokra.
Tartalmaz bizalmas jelentéseket, forradalmi felni vásckat, üdvöalő táviratokat ia.

ff. Külpolitika

Mit kell tudni
Japánról?

\
- 13 -

11. BALÁZS József: Célpont: Magyarország. Bp.1978,
Zrinyi Kiadó. 136,X.4]l. illusztr. 16 cm.

327
•..
B19
A szerző" publicisztikus formában dolgozza fel
azokat a módszereket, eszközöket, amelyekkel
a nyugati országok ellenséges propagandatevékenységet folytatnak az egész szocialista világrendszer, köztük hazánk ellen /a Szabad
Európa, az Amerika Hangja adásai, szovjetellenes propaganda stb./. felel többek között
azokra a kérdésekre, hogy kik hazánk ellenséei, kik az agresszorok, mi a szerepe a Varsói
zerződésnek stb.

f

12. BERECZ János: Baráti szövetségben. A magyarszovjet kapcsolatok történetéből. pCiad.a]
Magyar - Szovjet Baráti Társaság. 2. átd.kiad.
Bp. 1977 (1978), Kossuth Kiadó. 176, 7 1. illusztr. 2o. cm.

B

A Magyarország és a Szovjetunió 1948. február
18-án aláirt barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződésének 30. évfordulója alkalmából megjelent kötet a két ország kapcsolatainak történetét mutatja be. A
mellékletek a két szerződés teljes szövegét közlik. A kötetet bőséges illusztráció egésziti ki.
13. BERÉHYI Pál: Európa Helsinki után.ÍBp.} 1977,
Kossuth Kiadó. 265, [6] 1. 18 cm.
/Nemzetközi zsebkönyvtár./
,

/
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Az 1975-ben Helsinkiben megrendezett európai
biztonsági ós együttműködési értekezlet záróokmányának ismertetése kapcsán a kötet az értekezlethez vezető utat, illetve az azóta bekövetkezett fejleményeket ismerteti.
Kitér a békemozgalom, a különböző társadalmi
szervezetek és kommunista pártok tevékenységére, a kulturális együttműködésre, az utazásokj az információcsere kérdéscsoportjára, a
nyugati propagandára.

- 14 14. BELLAGRAIÍAT1KAS, Janié: A fasizmus uralma és
bukása Görögországban. [Bp.} 1977, Kossuth Kiadó. 385, [6jl.2o cm.
-•" .

.
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Átfogó és elemző képet ad a második világháború utáni görög politikáról, társadalomról.
líegvilágitja a diktatórikus rendszer jellemzőit, politikáját, a neki nyújtott belső és külső támogatást; a fasiszta diktatúra elleni
harc jellegzetességeit és távlatait.
15. KEREKES György: Venceremos! Epizódok a kubai
ssabadságküzdelmek történetéből. Bp. 1978, Móra Kiadó. 252. [4]1. illusztr. 24 cm.
-.
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A szerző, aki hosszabb időt töltött Kubában,
a szigetország utolsó százegynéhány évének
azokat e pillanatait igyekszik megeleveníteni,
amikor a legfontosabb dolgok történtek. Kitér
az első függetlenségi háborúra, a második felszabaditó háborúra. A kötet nagyobbik fele Pidel Castro és harcostársai küzdelmét ismerteti.
16. KUCZYHSKI, JUrgen: A tőkés világgazdaság világválsága. (Ford. Ffeifer Dániel.) [BpT]
1978, Kossuth Kiadó. I69..[6]l. 19 cm.
/Napjaink kérdései./
33o
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A kapitalista világban az 1970-ee évek első
felében jelentkező, válságra utaló jelek szolgáltak a helyzetelemző tanulmány kiindulópontjaként. Az aktuális problémát fejtegető munkát a gazdasági kérdések iránt érdeklődő olvasóknak ajánljuk.
17. SIMÁI Mihály: A fejlődő országok szerepe napjaink nemzetközi osztélyharcában. (Bp.) 1978,
Kossuth Kiadó. 5o, [5J 1.2o cm.
....
• • • . • • . . - - • •
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A fejlődő országok többsége napjainkra kiviv-'
ta ugyan politikai függetlenségét, noha gazdaságilag a tőkésországok "árnyékában" maradt.
A fejlődő országok önálló létének, fejlődésének biztositékát az együttműködés érdekében, a
szocialista országok segítségében jelöli meg a
szerző.
18. SÓLYOM Sz. Fereno: Mit kell tudni Japánról? (Bp.)
1978, Kossuth Kiadó. 211, £4] 1. 19 em.
/Mit kell tudni...?/
•

908

370
A kötet átfogó és egyben rendszerezett tájékoztatást aö a távol-keleti szigetországról. Öszszefoglalja Japán történelmét, ismerteti az államszervezet jelenlegi felépítését, különböző
politikai pártok, szakszervezetek, vallási szervezetek működését.
Bepillantást ad a gazdasági, kulturális életbe,
szól a tömegtájékoztatásról, szociálpolitikáról
is.
19. A világ politikai pártjai. Szerk. Pencaik László. Bp. 1978, Kossuth Kiadó. 436, [6] 1.23 cm.
329
V87
A kötet bevezetője röviden áttekinti a politikai pártok kialakulásának történeti folyamatát,
bemutatja a főbb irányzatokat. Kitér a pártok
történetére, egymáshoz való kapcsolatukra,.
Különösen a fejlődő országok pártviszonyainak
és mozgalmainak áttekintésében ad segítséget.

BERÉNY1 PÁL

EURÓPA
HELSINKI
UTÁN

KOSSUTH KÖNYVKIADÓ/«T7

•ff

HL Munkásmozgalom története
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20. Budapest története. Főszerk.: Qerevich László'.
D&ad.a] Budapest Főváros [1] Tanács. Bp. Akad.
Kiadó. 29 cm.
4. Spira György-Vörös Károlys Budapest története a márciusi forradalomtól az őszirózsás
forradalomig. 1978. 809,[2]1. illusztr. 3 mell.
Bibliogr. a fejezetek végén a jegyzetekben.
943.9
**•'"
,
•
B 92
A nagy vállalkozás új kötete Budapest 1848 és
1918 közötti történetét mutatja be. A szerzők
sok előmunkálatra, nagyarányú forráskutatásra
támaszkodva árnyaltan ábrázolják a sokoldalú
városfejlődés alapvonalait, s ezek legfőbb
elemeinek összefüggéseit.
A kötetet számos korabeli metszet, térkép és
fénykép illusztrálja; angol és orosz nyelvű
tartalomjegyzék egészíti ki.
21. LSJBZ0N.B.1Í. - SIRUTCA.K.K.: fordulat a Komintern politikájában. A Kommunista Internacioná• lé 7. kongresszusa 1935. (Ford. Székely Andor.. né.) [Bp.J 1978, Kossuth Kiadó. 293. [3J 1.6 t.
22 cm.
•

• .

327
L45

•" ,

A harmincas évek első felében a fasizmus elleni küzdelem több országban antifasiszta akcióegységet hozott létre, s az antifasiszta erők
tömörüléséhez szükségessé vált a nemzetközi
kommunista mozgalom stratégiájának és taktikájának átértékelése. Ez a feladat a Komintern
soron következő - hetedik - kongresszusára
várt.
A könyv hatalmas forrásanyag feldolgozásával
meghökkentően széles spektrumú áttekintést
nyújt a kongresszus világpolitikai előzményeiről és összefüggéseiről. Kitűnő elemzése a
nemzetközi munkásmozgalom valóban "sorsfordító" eseményének.
.,, ; .
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22. Magyar Internacionalisták Szibériában és a Távol- Keleten 1917-1922. A Magyar- Szovjet Történész Vegjes Bizottság tudományos ülésszaka:
Irkutszk, Habarovszk, Novoszibirazk, 1976.
szeptember 4-16.(Előadások. ?őszerk.: Paeb
; [udományosj
(Történettudományi Intézet, Magyar Hadtörténelmi Intézet.) (Bp.)1978, Kossuth Kiadó. 398,[2]
1.2o cm.
Eibliogr. az előadások végén a jegyzetekben.
•• ••••
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A kötet azokat az előadásokat tartalmazza, amelyek 197ó. szeptemberében a magyar- szovjet
történész vegyes bizottság IrkutBzkban, Habarovszkban és Hovoszibir6zkben rendezett tudományos ülésszakán hangzottak el.
A szakemberek rendszerezték, értékelték azokat
a kó'zöa történettudományi kutatásokat, amelyek
a hadifoglyokból lett magyar internacionalisták szibériai éB távol- keleti szerepét vizsgálták, ismertették és megmutatták a kutatások
által eddig feltárt eredményeket és kijelölték
a további munka irányát.
23. jlunkásraozgalomtörténet- társadalomtudományok.
Elméleti Is módszertani tanulmányok. Szerk.:
Vasa Henrik, Sip_os Levente. ~Ki ad.aj Mj_agyarj
az 'ocialista; M muükás.jp(ártT,
Központi Bizottaág, Párttörténeti Intézet. Bp. 1978,Akad.
Kiad. 343 1. 25 cm.
- . - • . - .
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A kötet a hazai munkásmozealomtörténet-iráe
elméleti és módszertani kérdéseivel foglalkozó tanulmányokból ad válogatást; Lenin törté• neti látásmódját elemzi, foglalkozik a történetírás speciális területeivel, helytörténettel, munkáemozgalomtörténettel, munkásmüve16déstörténettel és a társadalomtudományok egyéb
ágéinak kapcsolatait világítja meg.

24. A nemzetközi munkásmozgalom történetéből. Évkönyv. [Kiad.a](M[agyar] Szfocialista] íl[unkáa]p[árt], Politikai ?óiakola.) rBp.lKosauth
Kiadó. 22 cm.
' " J
1978. (Szerk. biz. [vez.] « Zailák András.)
1978. 317, jlljl.
'•" •"• ' ' " 7 " .
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A kötet nyolc tanulmányt közöl. Ezek közül
egy a Bismarck-féle azocialiataellenea "kivételes" törvénnyel foglalkozik, kettő a jelenlegi guineai és perui átalakulásokkal, a többi pedig az európai munkásmozgalom helyzetével
az első világháború utolaó éveiben regionális
tömbökre éa országokra bontva.
Itt különösen aok újat ad a guineai nem kapitalista út elemzése.
Bibliográfia, angol és orosz nyelvű rezümé
zárja a kötetet.

IV. Visszaemlékezések, életrajzok

A GYŐZELEM
KÉZ-

JEGYEI
J. DOLMATOVSZKU

ZBtNTI
KATONAI Tlá

25. ANDRUS, Burton C.: A nürnbergi huszonkettő.
(Ford. Tellér Gyula.j3. kiad. (Bp. 1978,
Koaauth Kiadó.) 192, [7] 1. 8 t. 19 cm.
/Népszerű történelem./
341
;....,...-•.•••

A

6

0

A kötet szerzője az Egyesült Államok hivatásos tisztje, már az első világháborúban katonai börtönparancsnok volt. Az ezredest a második világháború befejezésekor azzal bízták
meg, hogy szervezze meg a náci Németország
legsúlyosabb háborús bűnös vezetőinek őrzését.
A nagy per színhelyén, Nürnbergben volt a börtön parancsnoka. Az emlékirat igen olvasmányosan, a szemtanú hitelességével ismerteti a tizennégy hónapos per főszereplőinek börtönbeli
viselkedését.
26. EOIMAíCVSZKIJ, JevgenyiJ A.: A győzelem kézjegyei, feliratok a Reichstag falán. LRiportokJ
(Ford. Striker Judit. [Veraford.J: Simor András.) Bp. 1977, Zrínyi Kiadó. 240, [4jl.illusztr. 2oxl8 cm.

A neves szovjet költő és iró részt vett a berlini osatában, s az elsők között látta az elfoglalt Reichatag falán a eyőztes szovjet harcosok feliratait. Szól arról, miként keletkezett az a szokás, hogy a győztesek felírják
nevüket falakra, oszlopokra.
Xözli a legérdekesebb feliratokat, bemutatja
jónéhány olyan katona további életútját, akik
otthagyták kézjegyüket a Reichstag falán.
27. DRAGUBSZKIJ, Dávid A.: Évek páncélban. [Viszszaemlékezésekj (Ford. Sörös Lajos.)Bp. 1978,
Zrínyi Kiadó. 391, [5] 1.6 t. 2o cm.

:
cimball "páncél" páncélkocsit

. m

A
jelent, a
szerző - a Szovjetunió kétszeres hőse - páncélos figységek parancsnokaként küzdötte végig
a második világháborút. Kivette részét a
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szmolenszkl harcokból! eljutott Kurszktól kezdve egészen Berlin felszabadításáig. Könyvében
ezekről az évekről számol be a szerző.
28. FÖLDES Péteri A túlsó partról. (Stromfeld Aurél
életregénye. 3. kiad.) [BpJ 1978, Kossuth Kiadó. 465, [7] 1. 6 t. 21 cm.
• V.

F

81

A Tanácsköztársaság Vörös Hadseregének vezérkari főnöke volt Stromfeld Aurél. Végigharcolta
az elaő világháborút, 1918-ban a Ludovika Akadémia parancsnokává nevezték ki, 1919-ben a Vörös Hadsereg hadműveleteinek irányitója. Lemondása után három évi börtönre Ítélték. Kiszabadulása után szoros kapcsolatban volt a KMP-vel,
majd az SZDP baloldali ellenzékének vezetője
volt.
29.HAJDÚ Tibor: Károlyi Mihály. Politikai életrajz.
[Bp.] 1978, Kossuth Kiadó. 610, [2]1. illusstr.
25 cm.
Blbliogr. a jegyzetekben: 543-549.1.
>..
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A XX. század magyar politikai történetének
egyik legnagyobb alakjáról most készült el az
első tudományos igényű életrajz.
A végig érdekes, izgalmas, Károlyi önéletrajzi
irásalt is kiegészítő, s azámos korabeli politikus és gazdálkodó portréját új oldalról megvilágító monográfia számos fényképpel illusztrálva,
névmutatóval ellátva minden történelem iránt
érdeklődő olvasónak ajánlható.
•

•

*

30.KAHÍNA Mózesi Nagy időknek kis embere. ÍPublicisztikai Írások, visszaemlékezések.! Vál.Szántó Kovács Gábor. (Utószó: Szántó Gábor András.}
[Bp.J 1977, Kossuth Kiadó. 290, [5J1. 18 cm.
K 11
Az Író nyolcvanadik születésnapjára megjelent
összeállítás a legkülönbözőbb műfajú Írásokból
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válogat. Emberi egyénisége, a kommunista mozgalom harcosénak portréja, annyi hires, csaknem elfelejtett internacionalista barátja,
elvtársa, tanítványa és mestere.
Rendkívül aok információt, irodalomtörténeti,
munkásmozgalom-történeti és elvi jelentőségű
állásfoglalást is tartalmazó kötet minden érdeklődő olvasónak ajánlható.
31, KOTTAlíER JánosnéCwOLFHAM Ilona) t A koro-,
na elrablása. — . emlékirata 143y-1440.
Ford. éa közzéteszi Mollay Károly. [Bp.]
1978, M. Helikon-Európa. 105, [3J1. 2o cm.
/Bibliotheca hlatorica./
943.9
K 75

^

32.

Az emlékirat szerzője Erzsébet királynénak Albert magyar király özvegyének - bizalmasa
volt, a a királyné megbízásából két nemesúrral agyiltt az éj leple alatt köpenybe rejtve
lopta be a kcronát akkori őrzőhelyéről, a
visegrádi fellegvár ötszögletü tornyából.
Az emlékirat érdekes krónikája nemcsak történelmi eseményeknek, hanem az udvari hétköznapjainak is hii ábrázolója.
Utószóval és gazdag jegyzetanyaggal Mollay
Károly egészítette ki.
KUN Béláné: Kun Béla. (3.kiad.) Bp. (1978),
Magvető. 417, [6]l. 2ov cm.
/Tények és tanúk./
300 KP
K 96
Kun Béla élettörténete rendkívül változatos,
gyakran kalandregénybe illő, hátborzongató
események egymásutánja. A szerző kivételes
egyéniséget megillető hangon emlékezik viezsza Kun Béla küzdelmes, tragikus befejezéaü,
de példájával felemelő, sok mozzanatában a
romantikus hősöket idéző életére.

I
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33. LAURAH, Annié: Hitler sapkája vagy a felejtés
kora.[Riportok, interjúk, visszaemlékezések.]
fpord. Naszvadi Gábor.) Bp. 1977, Európa.
293, [3Jl. 17 om.
•'..••••:.•'
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134
A francia újaágirónő riportkbnyvében a náci
koncentrációstáborok hajdani foglyai beszélnek lidércnyomásoB emlékeiről harminc évvel
a történtek után. A szerző azt kutatja, hogyan illeszkedtek be újra a társadalomba azok,
akik megaláztatások, testi - lelki kínzások
után visszatértek, hogyan tudtak együtt élni
az emlékekkel, lehet-e, tudtak-e felejteni?
34. PERCZEL Miklós: Naplóm
az emigrációból.
(Vél.jbev. és a jegyz. Závodszky Géza.) [Bp.l
(1977), Tankönyvkiadó. 189,[2J1. 2o cm.
943.9
.
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A kötet Perezel Mór tábornok, a szabadságharc
vezéralakja öccsének kétkötetes, mindeddig
kiadatlan naplójából az első rész rövidített
változatát adja közre. A naplórészlet azt az
időszakot irja le, amelyet a szerző 1849 augusztusétól kezdődően egészen 1851 augusztusáig török emigrációban élt le.
A kötet emberközelbe hozza a magyar történelem egyik legfényesebb korszakának kimagasló
alakjait is: Kossuth Lajos, Mászáros Lázár,
és Bem személyét.
3 5 . POLEVOJ, Borisz: Egy igaz ember. ( í o r d .
aa
r á s z B a l l . 9. kiad.) Bp. -Uzsgorod 1978, Európa-Kárpáti Kiadó. 335 1. 19 om.
/A győzelem könyvtára./

P 78
A hires háborús regény az emberi akaraterő,
kitartás diadaláról szól. ValóaágOB történetet dolgoz fel, hősét Mareszjev repülőtisztről mintázta.
A dokumentumregényben művészi szinten dolgozza fel a gondosan összegyűjtött tényanyagot.

- 29 36. SZABÓ Ervin: Hol az igazság!? [Cikkek, tanulmányok.] Vál., szerk. la jegyz. Remete László.
Bev. litván György. Bp. 1977, Magvető. 556,
6] 1.16 t. 2o cm.
Bibliogr. a jegyzetekben: 533-552. 1.
331
Sz 14
A kötet gazdag válogatást ad Szabó Ervin cikkeiből, leveleiből, recenzióiból és röpirataiból, töredákesen illusztrálva hatalmas életmüvét.
írásai nyomán elénk tárul a századelő pezsgő,
izgalmas politikai, szellemi és kulturális
élete.
Szabó Ervin munkái máig sem avultak el: hatvan
év távlatából is frissen, az igazság erejével
hatnak.

37. ZEMLJAK, Vaszil: Fogoly a város fölött.(Simanszkij alezredes.] Regény. (Ford. Sándor
Judit. Utószó: Hisky Pál.) Bp.-Uzsgorod 1977,
Európa-Kárpáti. Kiadó. 299,[4]1. 19 cm.
Z 32
Zemljak új könyve egy, a második világháború
Vinnyica környéki partizánmozgalmát felevenitő regényciklus része. Bér az iró a Nagy Honvédő Háború éveiben maga is részt vett a földalatti mozgalomban, regénye mégsem dokumentumregény, hanem szápirói feladatra vállalkozott.
A romantikus vonások ellenére életszerűen,belső monológokban példázza az igazság és az ember elposztithatatlanságát.
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