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1941 A világirodalom története
1941 VII. Oliver
1941-1944 A királyné nyaklánca
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ÉLETRAJZ
1901 Budapesten született
1924 német és angol szakos tanári és doktori diplomát
szerez a bp-i egyetemen
1924-29 hosszabb időszakokat tölt Franciaországban
és Olaszországban
1929-30 tanulmányúton Londonban
1933 a Magyar Irodalomtudományi Társaság elnökévé
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1935, 1937 Baumgarten-díjas
1937 a Szegedi Egyetem magántanára, előadásokat
tart a Magyar Rádióban (1941-ig)
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megölik, jeltelen tömegsírba temetik
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1937

Utas és holdvilág

Utas és holdvilág Mihály, a regény hőse hiába akar házasságával a konformista polgári életbe belefogni,
Velencében, a nászútján megszökik feleségétől, és egyedül vándorol Olaszország tájain, hogy
szembesüljön múltjával és önmagával. A félig komoly, félig könnyed, frivol hangon elmesélt szürreális
epizódok során Mihály a léttel és a halállal szembesül. A regény végén ott tart, ahol az elején: meg kell
próbálnia konformizálódni. „Életben kell maradni. Élni fog ő is, mint a patkányok a romok közt. De mégis
élni. És ha az ember él, akkor még mindig történhetik valami.”

1941

A világirodalom története

A világirodalom történeteA Pendragon legenda Meghatározhatatlan műfajú próza: egyszerre krimi,
rejtélyes legenda, történelmi regény, ismeretterjesztő írás és mindezek felszabadult humorral írott
paródiája. Bátky János a British Museum könyvtárában tizenhetedik századi angol misztikusokat kutat,
majd meghívják a híres Pendragon család kastélyába, ahol izgalmas, sőt életveszélyes kalandok során
találkozik a világ legrokonszenvesebb orgyilkosával és számos kísértettel, megismeri az angol
rózsakeresztesek történetét, és egy örökségért folyó bűntényben is megpróbálják felhasználni.
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