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' SUI1IR ROKONSÁG.
/SUMKRIAN AFFILllTIONS/

' .' Szaktudósoknak szánta kevés példányban megjelenő, de nagyérde-
kü angolnyelvü mü fekszik előttünk: Dr.Bobula Ida sok év munkájával
készült tanulmánya a sumir-magyar rokonságról. Ha az alaptételt elfo-
gadja a szaktudomány, amire van remény, ez nencsak egyetemes magyar
kulturszenpontböl, de lapunk célkitűzése szempontjából is nagyjelentő-
ségű lehet.

luO évvel ezelőtt,1350-ben fedezte fel a tudomány, hogy az asz-
szirok előtt e^y más nép élt Iíezopotámi'.iban, a sumirok. 1859-ben Op-
pert; a sumirolcgia francia úttörője már megállapíthatta, hogy a sumir
nyelv a finn-ugor nyelvcsoporthoz áll a legközelebb s Ő volt az első,
aki a rendelkezésre álló sumir nyelvi anyag s a magyar közt összeha -
sonlitásokat végzett. Lenornant pedig ezen tulnenoleg nagyobb hasonló-
ságut fedezett fel az ugor és sumir, mint a finn és sumir nyelvek kö-
zött. /Ugor nyelvek: magyar, vogul, osztják./

Az őket követő Halévy és iskolája azonban a sumirok létét ta -
gadta s ókirásban fennmaradt nyelvüket az asszír papság mesterséges,
hieratikus nyelvének minősítette. A* Halévy-iskola egészen a legutolsó
időkig rányomta bélyeget az orientalisták gondolkodására^ Ez volt az
oka annak, ho^y a magyar tudomány a sumir-magyar rokonság számunkra
oly érdekes vizsgálatát teljesen elhanyagolta, ill- az enzel foglal-
kozó tudósainkat /Galgöczy János, Varga Zsigmond/ nem engedte szóhoz
jutni.

Az utóbbi évtizedek
ségtelenííl bebizonyították,
gyik fele igy megerősítést

ásatásai és kutatásai a sumirok létét két-
, Ni^ azonban az Opper.t-Lenormant-te:ória e-
nyert, másik felét, a sumir-ugpr nyelvi

rokonság kérdésének vizsgálatát elhanyagolták. Sőt az emberiség szin-
te valamennyi más nyelvével megpróbálták rokonságba hozni a sumirt.Si-
kertelenül, Az.egyik neves amerikai sumirológus ebben foglalta össze
a sumirolőgia mai állását: "A sumir se nem senita, se nem indo-európai
nyelv. Az u.n. agglutináló nyelvek tiousához tartozik, melyekre példa
a török, a magyar és a finn. E nyelvek egyike sem litszik azonban kö-
zelebbi rokonságban lenni a sumirral és igy az utóbbi mindeyideig e-
gyedül Áll s egyetlen más élő vagy holt nyelvnek sem rokona."/Kramer:
Sumerian Kythology, Philadelphia,1944./

Dr.Bobula Ida,-az eísJ no akinek magyar egyetem megadta volt
történelemből a venia lér^endit,-most megjelenő müvében az Oppert-Le-
normant-teória felelevenítésével, de az akkori párszáz helyett ma már
kb. 4000 sunir szó ismeretében, a sumir-magyar rokonság problémáját
tárgyalja. A nyelvi rokonságon kivül kulturális, antropológiai^ stb.
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hasonlóságokat is felsorol, befejezésül pedig érdekes hipotézissel
szolgál e feltűnő hasonlóságok történeti magyarázatát adva.

Mivel a tanulmány maga is csak bevezetésnek készült a hatalmas
problémakörbe, e rövid ismertetésben csak arra szorítkozhatunk,hogy a
mü legfontosabb megállapításait közöljük, a bizonyitóanyag s eljárás
kényszerű elhagyásával. Mielőtt azonban ismertetésünkbe belekezdenánk,
néhány mondatban be szeretnénk mutatni azt a népet, amelyet esetleg
Ősünknek kell majd elfogadnunk, s amelyről - valljuk be - nagyon ke-
veset tudunk.

A sumir nép kb. 5000 év előtt a Tigris és Eufrates közötti föl-
det művelte és feltalálója volt az írásnak, a boltívnek, a keréknek.
Borotválkoztak és ezüst körömtisztitót használtak. Kistermetű, széles-
vállu, vastagnyaku, sasorru emberek voltak; a női szobrok közt vannak
megkapó szépségüek. Művészetük nyilvánvaló forrása a görög művészet -
nek, jogrendszerük őse a rómainak. Ábrahám vallása azon fogalmak és
hagyomány eredménye, melyeket a káldeusok UR nevű városában szívott
magába. A sumir műveltség a sumir állam bukása után a Kr.e. II. évez-
redben kb. ugyanazt a szerepet játszotta, mint a görög a hellénizmus
korában vagy a latin a Középkorban. Ezt a népet, Nyugat civilizáció-
jának ősét egyes tudósok káldeusnak, mások akkádnak nevezték, jelen-
leg közmegegyezés alapján sumirnak hívják.

Miután az agglutináló sumir nyelv szerkezetének egyezését a ma-
gyar nyelv szerkezetének számos elemével Lenormant óta senki sem von-
ta kétségbe és a nyelvrokonság elméletét a tudomány képviselői isme -
telton azzal a megokolással utasították el, hogy a szókincsben nincs
egyezés, dr.Bobula elsősorban a szókincs egyezéseit tárgyalja, beven
használva archaikus és tájszavainkat is. Bár a tanulmány csak kb. 300
szóegyezést tárgyal, a szerző szerint a 3árc%i-féle kis-szótár 6000
legismertebb szava közül mintegy 1500 egyeztethető rokonértelmü sumir
szótövekkel.A szavak persze ritkán azonosak, általában átalakultak a
Grimm-fále hangtani törvények, ill. azok továbbfejlesztett változata
szerint. /Pl. D-bol T, G-ből K, B-ből V,F vagy P; Sz,S vagy Z-ből CS,
R-ből L lesz./

A sumir nyelvnek például van 20 u.n. meghatározója. Ezek közül
a szerző szerint 10 esetben világos a kapcsolat a mgyarral /pl.HA-HAL,
SZA-Szű, ID-ÜGY vagyis folyó archaikusán/, 5 esetben valószínű s csak
5-nél nem mutatható ki. Az említett 10 saó egyikénél a rokonságot az
ősi sumir képírás segítségével deríti ki: ott u.i„ tök jelképezi a
tartót, az "edényt", ami sumirul DUG, ez pedig valószínű őse a TOK,va-
lamint TOK szavunknak. /Magánhangzók mindegyik nyelvben könnyen cse -
rélődnek, v.ö. guga, giga, gége, góga,stb./

A tanulmány többszáz szavas szószedetéből vesszük az alábbi i-
zelitŐt:
ISTEN "a^ egyetlen" ISTEN AB "tenger,viz" - HAB
LIL "szél" LELEK/arch. ARU "vizet önt" ÁR /elár-

LILK/ ászt tája/
TALTAL "nagyrabecsült" TÁLTOS ANU "magas"/magasran- . ,
NIZU "orvos,mí^us" N^ZO --< gu hölgy,anya/ ANYO
RIG "beszél" ^ REGÖL -. AB APÓ
NAP "isten", NABU "té- -.- NI-IN "idősebb nővér" NÉN

li nap" NAP - - .- ARI "meny" ARA /arch.
ZAL^G "fényes" CSILLAG jel.:meny/
HUD "fénv"/csillagoké/ HUGY /csil US "nemző" - OS /tsz.ÜS/

lag arch.n./ TUR "bejárat" "TOROK
IZI "tűz" .- . -t . IZZIK , ,. GUGIG "nyak" - ;.- ;- GÉGE
BIZ "csepp" - ,r . VIZ . ,.-î  BUR — ^ - VER :
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HUS
KENYÉR /arch.

KEREHYE/
EDÉNY /arch.

EDIN/
DAGASZT,!-^-; .-
ESz/IK/ - '.
SZŰR
GUBA -,-, ,
KUTYA
VERÉB /tájsz.

BERIEB/
EME
KAN
SZ^NT
VET ,
KOS i

SZIL . ,: ... '.̂ ..
TARIK -̂  '^^
HUN ."pihen" ' .-j
GUBARAGA
DŰLI - - r ;-;.,
E N , -.-- i.h.:*r -Sr ; - -
NAD . _.-..--- ;. * '.-r; ,
M A S ;----- . ' -
URSZAG "erocség,ha-

talom"
NAAB
UR,.ERE "férfi, ka-

. . tona"
DAL
SILIG "kéz"
MASU <„ , -' < -
RÉTU . . ---

SZEL
TÖRIK
HUNY .
KUPOROG-
DALOL
ÉNEK
NAGY
MÁSA vninek

ORSZÁG ""
NÉP
UR/arch.E-
REW "katona"/
TÁL
CSÜLÖK
MEZŐ
RÉT

KUS "test" . ' ;.,
KURUN

EDIN "hombár"

DAGAL "növeszt"
ES . . .
S^UR "fon" - - '
GU "ruha"
KUDDA "harapó" *..,
BURAABA . ..*;-.

EME "anya"
GIIH "erős"
SZUH "feltör" ;.:
BAD "szór".
KAS "világosit"

Legmeggyőzőbbnek tűnnek a szerzS ama hasonlításai, melyek kü -
lönböző szócsoportokra /szinonimák, antonimák, ikerszavak,stb,/ vonat-
koznak s a csoport minden tagjának a sumirral való egyezését kimutat-
va a véletlent, mint magyarázatot, .szinte kizárják.

Ilyenek a szinonima-hasonlítások /v.ö. MASU-R^TU, EN-DULI,BIZ-
AB/, főleg a szinonima-csoportok közt. Két ilyent bemutatunk: EDIN --
EDÉNY, HARU-HORDO, D^L-TÁL, GUR-GORÉ, DUG-TOK, SZ^BUR-CSUPOR /tájsz.
SZAPOLY/.' A< másik csoport: MUD/"siet"/-MEGY/arch.MED/, GIN-JÖN/tájsz.
GYÖN/, TUR/"belép"/-Tr,R, SzlD-SIET, BAD-FUT, G^LA/"kitér az útból"/ -
SZALAD. '

Legrégibb szavaink közé tartoznak az iker-szavak, melyek egyik
tagjának értelme gyakran már el is homályosult. Dr,Bobuía ezeket is
segítségül hivja. A szánt-vet már sserepelt /SZUIJ,BAD/, a jön-megy is
/GINJIUD/. De az' már igazán meglepő, hogy a tarka-barka /D^R^BAR/, a
tör-zuz /TAR.S^USZ/, sir-ri /SZIR.Ll/, a dúl-fúl /DUL^BUL/ is megvan
a sümirban. SŐt a fúl jelentését is megtudhatjuk a sümir segítségével:
fúj /s valóban ez a szó értelme az archaikus nyelvünkben/.

Az antonimokra is láttunk már példát /EME-GIN, KUS-LIL/, ime
még néhány: UDUG-ISTEN /ördög,arch. urdung-Isten/, GIR-KABBAR /girhes-
kbvér/, US3RA-S^UD /össze-szét/, TAB-TAR /tapaszt-tör/, US-BAD /üz -
fut/, SZUN-XEBB /ssunya-sxép/.

A magyar olvasót különösen érdekelheti az a réss, mely a régi
magvar tulajdonnevek jelentését fejti me^ a sunir segítségével. így
megtudjuk, hogy EKE3 papnőt jelentett, SUBA /Csaba!/ a feltámadó TAM-
MUZ isten egyik n^vo volt, GÚLA /Gyula!/ nagyot, GUZA /Géza!/ trónt,
BARA /Béla!/ királyt jelentett, AR pedig méltóságot, mig P/tD válasz-
tottat /Arpádl/. De a földrajzi nevek értelme is megvilágosodik. Fe-
hérvár', Félepyháza, Budapest,stb. jelentését ismerjük, valószínűnek
látszik,'hogy i többinek is van - ma már elfeledett - értelme.A szer-
ző szerint valóban van: Kassa KUS-SZU-ból jöhetett, ami trónt,székhe-
lyet, Kolozs GURUS-böl, ami erőst jelentett, Kikinda pedig betű sze-
rint megtalálható a sumirban, ahol letarolt hely volt a jelentése!

Érdekes fejezet tárgyalja az u.n. kölesönszavaink kérdését.Dr.
Bobuia szerinb ezek negyrésze voltáképen sumir eredetű, főleg azok,a-
melyeket.ó-töröknek tartottak, illetve szlávnak! És itt következik a
tanulmány egyik legmeglepőbb megállapítása: azok a.szláv szavak,me -
Ivekhez hasonló a magyarban is megtalálható, egyetlen más indogermán
nyelvben sincsenek meg, jóllehet rengeteg szláv-germán-latin közös tő
van ezeken kivűl és - a többi indogermán nyelvben az előbbiek is kö -
zösek! Ezek a szláv szavak viszont nemcsak a magyarral közösek, de
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nagyrészük a sumirral is! Dr.Bobula felveti a kérdést: miután az egy-
házi szláv boígártörök nyelvterületen keletkezett, nem ebből az ural-
altáji nyelvből kerültek-e ezek a szavak a szlávba? Nem lehet-e,hogy
az u*n. kölcsönszavaink és az egyházi szláv régi bolgár elemei a su -
mirban találhatják meg közös ősüket?

A nyelvi rész végén, példaképpen, a szerző egy szónak /ISTEN/
a leszármazását is végigkíséri. Mi csak a végső konklúziót adjuk: ILU
ISTANU "az egyetlen Isten" ismert sumir formula volt /ILU—Isten/ - ez
egyébként valószínűleg az az egyisten-fogalom is, amit a zsidóság ősei
Mezopotámiából vittek Palesztinába /ILU-BLI!/. Az ősi magyar esküfor-
ma; esküszöm az t,Lu ISTENre, talán ezt a formulát őrizte meg a szó
szakrális jellegénél fogva kevés változtatással. /A Halotti beszédben
egyébként ELEVE áll Isten helyett!/

A kulturális morfológia terén a kapcsolatot már csak az egy-egy
fogalomkörre vonatkozó közös szavak mennyiségéből is sejteni lehet.Dr.
Bobula nagy számban sorakoztatja fel ezeket az egyezéseket is. Ezeket
itt éppen csak érinteni tudjuk.

Meglepetéssel értesülünk, hogy a sumiroknak is volt rojtos ga-
tyájuk /GADA/, amit Erdélyben gagyának hívnak, a sokhelyütt ábrázolt
fokos szent fegyverük volt, az edényeik és eszközeik nemcsak névben
/ALZU-ÁSO, KAPA-K,tPa., KAZ-KAS^A/, de formában is többé-kevésbbé egyez-
tek a mieinkkel. A magyar népművészeti motívumokban pedig az ősi sumir
képírás jelei fedezhetők fel: az életfa, virágszimbólumok, a sumirban
isten-t jelentő nyolcágú csillag, a sumir sasm-motivum /utóbbiról az o-
rientalisták nem tudták eldönteni, valóban szemet ábrázolt-e vagy a
gabona-m^g termékenység-szimbólumát; nyilván mind a kettőt, hisz a ma-
gyarban a mag is szem!/.

Hangszerek köat is vannak hasonlók. ^ sumir szertartások nagy-
dobját, a BALAG-ot "a nagy bika bőré"-nek is hívták. Nos, Tinódi u -
gyancsak egy hatalmas dobról ír: "Kinizsi Pál dobja, kinek neve bika"!

A magyar rovásírás több jele mezopotámiai eredetűnek látszik,de
még érdekesebb, hogy a "felírás","vésés" szava sumirul RU és UR,ill.
utóbbit IR-nak is olvassák /ró és ir!/.

A na^yar családi életben a szerző sok nyomát fedezi fel a sumir
matriarchális rendszernek. A magyar néphit életet-adó Nagyboldogasszo-
nyinak megvan a megfelelője a sumir mitológiában. Az talán kevésbbé
feltűnő, hogy e sumir istennő madara a gólyamadár /hiszen a gólya nem-
csak nálunk jelképezi a születést/, az azonban annál inkább, hogy ez
istennő egyik neve GÚLA s gólya szavunk eredetét eddig nem tudta . meg-
magyarázni a nyelvtudomány. A temetkezési szokások közt is vannak fel-
tűnő egyezések.

Érdekes fejezetben tárgyalja a tanulmány a társadalmi berendez-
kedések közti hasonlóságokat. A magyarok szabadság és alkotmányosság
iránti szeretete sok ponton, pl* jogelvek, törvények terén is, feltűnő
egyezéseket mutat a sumiroknak az oligarchiával szembenálló, primitív
demokráciát megvalósító emberséges felfogásával.

A mitológia terén a csekélyszámu megmaradt magyar adatból s
nyomból bámulatos következtetéseket tud levonni. így a mennydörgő Had-
úr /Aranyosrákosi Székelynél nem véletlenül Haddur/ közeikeleti mását
is sikerült megtalálnia: ez Haddu, a vihar áa háború istene. A Hadak
utján visszatérő Csaba királyfi és a minden évben uj életre kelő DU -
MUZIG-Tammuz, másnéven SUBA istenség, "a feltámadó fiú" közti hasonló-
ság is szembetűnő, főleg ha tudjuk, hogy XIV.századbeli krónikák egy
DAMASEK nevű ősmngyar istenről tesznek említést, s hozzá ép Csaba/ar-
chaikus formájában SÓBA/ királyfival szoros kapcsolatban.

A gazdag asztrológiai anyagból emeljük ki a Túrul magyarázatát.
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DAR sumirul szarvasállatot jelent, mig ULLU teljes erőt. A Turul a
szu t3l után következő tavasz, vagyis a Kapnak a Bak csillagképben va-
ló erőre kapásának jelképe. A téli napéjegyenlŐséggel véget ér a sötét-
ség uralma, a szarvasállat szarvai közt megjelenik a napszimbclun,a sas,
a "Turul madara". A napkorong képe,ill. helyette a sasmadáré, két szar-
vas állat közt gyakran jelenik meg a korai sunir művészetben és - a ma-
gyar népművészetben.

Szel a tanulmány a népszokásokról, hegykultuszról, számokról,
gyógyító eljárásokról, varázslatokról is* Az alapos és szellemes antro-
pológiai ismertetés után dr.Bobula történelmi magyarázatát adja az ed-
dig tárgyalt valóban meglepő sumir-magyar hasonlóságoknak.

Lenornant-töl Vargáig minden sumirológus, aki a sumir és magyar
nyelv közti rokonságot felismerte, ezt a két nép közös Ősnéptől való
származásának tulajdonította. A hangsúlyt eddig a primitív szavak közti
hasonlóságra helyezték. Csakhogy egy kokorszaki ősrokonság feltételezé-
se nem magyarázza meg olyan egyező kulturszavak létezését, melyek csak
nagyon fejlett civilizációban keletkezhettek. Magyarázatra szorul az
is, hogv a késő-babyloni semita nyelvből sok átvétel tűnik fel az ősi-
nek ismert magyar szavak közt./PARAS-PARANCS, ILKU-ALKU, SALATU-CSALÁD,
UDU-^DO/.

A magyarázat a tanulmány hipotézise szerint az, hogy a későbbi
magyar nemzet magja egy kis sumir mágus-csoport volt, mely nem veszett
el a sumir nép és kultúra mezopotámiai pusztulása idején, hanem kiván-
dorolt. Ez a csoport féltve őrizte az ősi nyelvet és kultúrát, de
birta a fejlettebb késő babyloni semita nyelvet is, melyből bőven vett
kölcsönszavakat. Ilyen kultúrával, sokszor szétszóródva és egyesülve,
különféle utvonalakon húzódott a mágus-csoport északkeleti irányba Ela-
mon,Médián át végül a Kaukázusba, annak északi lejtőire. Ott éppen ma-
gas kultúrája folytán, magja lett egy számos néptöredékből összeálló
tömegnek, melynek javarésze a népvándorlás hullámai által a hegyekbe
szorított sztyeppe-népekből állt.

A tanulmány ezután a különböző északi hegyi népeket veszi vizs-
gálat alá /melyek különböző kutatók szerint "a II.évezred után a kele-
ti civilizáció fohordozói voltak"/ és a hurriták, ugaritiak, chaldok,
stb. na még kevéssé ismert nyelve, kultúrája terén keres sumir nyomó -
kat. Az asszír hatalmat megdöntő káldaus-méd-szittya szövetség létre-
hozásiban is elképzelhetőnek tartja a különböző sumir emigrációk sze-
repét. A győzelmen, követő uj-babyloni birodalomban pedig a káldeus kul-
túra uj kivirágzását látja.

A neobabyloni birodalom bukása után újra szétszóródtak a káldeus
erők. A perzsa világuralom idején egyre több említés történik a hires
mágusokról, akikről általában azt hiszik, hogy perzsa papok voltak. A
régi szövegekből azonban kitűnik, hogy papi funkciókkal megbízott, Mé-
diiban lpkó törzs voltak - egy fajilag összetartozó, kö2ös eredetű kü-
lön embercsoport.

A IIAG szó sumirul nagyot, magasztosát jelentett, éppúgy,mint a
KAL és mindkettő papi rangot jelzett. Hihetőnek latszik, hogy a mágusok
a méd hegyek közé menekült sumir papok leszármazottai voltak, akiknek
papi uralmát végül megszüntette az erősödő perzsa nacionalizmus. Gauma-
ta,a hatalmas mágus volt az utolsó, aki megkísérelte a mágus uralom
visszaállítását, de a perzsák megölték és a mágusok nagy részét is le-
mészárolták.

Valószínű, hogy az életben maradtak egy része ismét a hegyek
közé menekült. Görög történetírók szólnak a hegyilakó káldokról /Xenő-
fón/, akiknek nincs élelmük és rabolniuk kell. Cyrus a bölcs perzsa u-
ralkodó próbálja pacifikálni Őket, - ehelyett a káldok népe eltűnik a
hegyek közé. Ugy látszik hogy időszámításunk elején átkeltek a Kaukázuson
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A Kaukázustól északra is találunk nyomokat, sokatmondó bronzo-

kat, sirleleteket és MAD/AK, ill. MADJAR városát, mely Ibn Batuta hi-
res arab utazó tanúsága szerint is hatalmas, virágzó kereskedelmi köz-
pont volt, amig Timur Lénk hordái el nem pusztították. A sumir kultúra
késői nyomai nem csak egy népcsoportnál tűnnek fel - valószínű,hogy su-
mir osiségü elének szerveztek nemzetté számos különböző összetételű
csoportot, igy különösen türk népeket, bolgártörököket,stb.

Ezután tér rá a tanulmány a magyarok Őstörténetére. Valószínű,
hogy e nép nagyrésze az Ural vidékéről érkezett időszámításunk elsó
századaiban a Kaukázustól északra fekvő vidékre. Azonban a számos törzs-
ből álló népcsoport lelke, a Magyar, ami körül kikristályosodott a nép,
s mely a népnevet is adta, a tanulmány szerint a Kaukázus felől kelida,
hogy érkezzék. Számos mai kaukázusi törzs,ill, nép ma is tudatában van
a magyarral való régi kapcsolatának és az archeológiái leletek is e
mellett szólnak. Régi orosz krónikákban a Kaukázus neve: Magyar hegy-
ség. Sőt a Magyar név a Kaukázustól délre is megjelenik: a VI.században
a bizánci hadsereg újjáépíti az Örményországban fekvő MATZAR ncvü vár-
romot /Siaánci irók gyakran irtak a gy-t tz-nek/. Ugyanaz az iró, aki
erről számol be, a nomád magyarokról azt irja: "tisztelik az elemeket,
de az Istent hívják segítségül és csak az Egyetlent imádják, aki az e-
get és földet terent^tto". A magyarokkal és szomszédaikkal kapcsolat-
ban gyakran onlegették a bizánci irck a "mágusok vallását" is /pl.hogy
a kazár király ebből tért ki zsidóra/.

A honfoglaló magyr-rok átmentették a hagyományt származásukra vo-
natkozólag. A Kézai-krónika szerint Hunor és Ma^or még Purzsiából /Evi-
lath/ szirmaztak s Manroth /NIMRÓD?/ és Eneth /ENE= sumirul "papnő,va-
rázslónő"/ fiai voltak.Csak később minősítették "szerzetesi spekuláció-
nak" a monda 3 legrégibb isnert formájának állításait.

Magínak a nemzet nevének is van értelme sumirul: Mdgusi sokasig,
ill.ero /AR-áradat/.Biborbanszületett Konstantin viszont még SABARTOI-
ASP^'^LOI-nak hivta őaeinket, aninek teljes értelmét eddig nem tudták
megmagyarázni. Hogy ASPHALOS görögül "bilincseitől magszabaditottat,sza-
badot" jelentett,az nem volt titok,de hogy SZU3ARTU Lszak-Babylonia su-
mir neve volt és hasonló /"szabaddá lett"/ értelemmel bírt, tehát a név
második része t.k. az elsőt magyarázza, - ez, a dr.Bobula-félc hipoté-
zis ^gyik legerősebb bizonyítéka mostanáig senkinek se jutott eszébe.

Gstörténelmünknúk uj és merész magyarázata körül bizonyára vita
fog indulni, melyben a nyelvészeket és történelemtudósokat illeti? dön-
tő szó. Mi ternúszotiusen nem érezhetjük magunkat illetékesnek a lényeg-
ben való állásfoglalásra.Csak remélhetjük, hogy sikerülni fog bebizo-
nyítani és köztudatba vinni az elterjedt mongol fikció helyett a magyar-
ságnak a sumiroktól, a világ első kulturnépétol való származását, m^rt
ez nagyon konoly gyakorlati szolgálatot tenne a magyarság ügyének./CRl/

KCRÖSI CSÓKA S^NPOR DARDZSILIHGI SÍRJANAK FELIRATA;

H.J. KCRÖSI C30MA SÁNDOR,MAGYARORSZÁG SZÜLÖTTE,AKI KELETRE JÖTT
NYELVTUDOMÁNYI KUTATÁSOKAT FOLYTATNI - ÉS SOK ÉVET TÖLTVE EL

' OLY NÉLKÜLÖZÉSEK KOPOTT, MINŐKET EMBER RITKÁN VISELT EL,
- ' FÁRADHATATLAN MUNKÁVAL MEGALKOTTA A TUDOMÁNY „JAVÁRA

A TIBETI NYELV SZÓTÁRAT.ÍS NYELVTANÁT,EMLÉKE VALÓDI .ÓKÉIT.
MUNKÁJÁT FOLYTATNI LASSZA FELE INDULVA MEGHALT E HELYEN

1342-IK ÉVI ÁPRILIS 11-IKÉN ÉLETÉNEK 59-IK ÉVÉBEN. '
MUNKATÁRSAI A BENG4LI ÁZSIAI TÁRSULATBAN

SZENTELIK 3 KÖVET EMLÉKÉNEK. NYUGODJÉK BEKÉBEN. -'- - ''



' KOSSUTH AMERIKAI gZEREPE
AZ ABC "MR.PRESIDENT" ^ANGJÁTÉK-SOROZATABAM.

Az ABC /American Broadcasting Company/ rendszeres szerda esti fél-
órás "Mr.Presidnnt"c.hangjáték-sorozatában az április 10-i előadás Fill-
more Millard /1850-53/elnöknek Kossuth 1851-52-cs amerikai útjával kap-
csolatos meggondolásait és állásfoglalását dolgozta fel.

A darab nagyobbik felét az amerikai elnökhöz Kossuth fogadtatása-
iról, beszédjeinek hatásáról és eredményeiről,ill. eredménytelenségei-
ről erkezu jelentések, s az elnöknek a bujdcsásban lévő magyar kormány-
zó tulajdonképeni államférfiúi értékéről és szándékairól való tanakodá-
sa alkotta. Kisebbik részét pedig Hülsemann washingtoni osztrák követtel
váló rövid, heves vitái és Kossuth Lajossal való majdnem hasonlóan rö-

'' vl,d, bizalrr.atlankodó, s- végeredményben elutasító tárgyalásai képezték.
A kormányzó fogadtatásáról kapott jelentések eleinte túláradó

lelkesedésről szóltak. A ragyogó szónoklatai következtében még csak fo-
kozódott kedvező közhangulat azonban később nagyon lelohadt, sőt a da-
rab folyamán, az elnök tudomására jutott jelentések szerint, részben el-
lene is fordult. Kossuth amerikai ellenzőinek állásfoglalásai és a kü-
lönösen saját honfitársainak soraiból érkező áskálódó, vádaskodó jelen-
tések erős hangsúlyt nyertek a darabban. Ezeknek a /mindkét részről ér-
kező/ vádaknak a csúcspontjaként Kossuth állítólagos diktátori törekvé-
sü akarnok-volta szerepelt.

Az elnök állandó kételkedő latolgatásainak is főképpen az a kér-
dés volt a tárgya, hogy Kossuth csakugyan a nép akaratának demokratikus
képviselője-e, vagy diktátori hatalomra törő népvezér, vagy peuig ködös
agyú nópszeruséghajhászó nemzetközi kalandor.

A Kossuth amerikai szereplése és ünneplése ellen izgatottan til-
takozó Hüisemannt igen erélyesen, csattanú érvekkel küldi el Fillmore
és határozottan leszögezi, hogy a bujdosó /exile/ államférfi semmikepen
sem számitható csztrák alattvalónak.

De Kossuthtal is barátságtalanul kurtán-furcsán végez mindjárt
első /meghívás nélkül érkezett/ személyes bemutatkozása alkalmával.Kos-
suth bejelenti neki, hogy a kongresszushoz folyamodik, ha az elnök el-

.. zárkózik kérései elől. Az elnök nem gördít akadályt az útjába, hanem az
óvatos, bár gyanakvó kivárás álláspontjára helyezkedik. - A kongresszus-
ban elért kétes értékű eredménye után kárörömmel kérdi a lankadatlanul*
'próbálkozó, meggyőzésre törekvő kormányzót, hagy most aztán mitévő lesz.

"'Azt a bátor, határozott választ kapja, hogy magához az amerikai néphez
fordul a magyar nemzet eltiprott szabadsága ügyében. A darab első felé-
ben nem látni világosan, hogy mit is akar Kossuth Amerikától elérni,de
a második fülében expressis verbis kifejeződik, hogy nem kevesebbet,mint
Magyarország érdekében való fegyveres beavatkozást.

Mar ez a tény maga is teljesen ellene fordítja az Egyesült Alla-
mok elnökét, majd mikor Kossuth utolsó beszélgetésük folyamán lelkesen
hivatkozik a "dicsőséges Napóleonra", s a neki állított csapdába is naiv
ügyetlenséggel esik bele, kevés kétséget hagy az elnökben afelől, hogy
őt is a napóleoni nagyravágyás tüze fűti.

Mikor aztán hónapok múlva arról értesül Fillmore, hogy Kossuth
visszaindult /üres tarisznyával/ Európába, nem is igen emlékszik, hogy
ki az a "Kásszut" /így ejtik ki Kossuth nevét a hangjátékban/, s mikor
emlékezetébe idézik értesüléseit és személyes benyomásait, végül is
megoldatlanul hagyja azt a kérdést, hogy mi is Kossuth értéke. Még ta-
lán a történelem se tudja igazán eldönteni, úgy véli. Az amerikaiak
mindenesetre máris elfeledték, hangsúlyozza a Kossuth kezdeti párat-
'lan népszerűsége következtében féltékenységében érintett "Mr. Presi-
" dent" - Fillmore. /IMRE LaSZLÓ/., ._ .. , _.
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MAGYAR PROBLÉMÁK NÉMET SZEMMEL.

Az 1329-ben meghalt Bülow volt német birodalmi kancellár /1900-
I909/ emlékiratai angolul 1931-ben jelentek meg négy kötetben /Prince
von Bülow:Memoirs 1397-1903. London.Putnam/. A korszak történészei e-
gyik legfontosabb forrásuknak tekintik.

Az itt következő részletek az első kötet 156-159 lapjain találha-
tok:

"Az egyik legtehetségesebb magyar, Kállay Béni, aki Ií379-l3o2-ig
a külügyminisztérium egyik osztályának a vezetője volt, azóta pedig bi-
rodalmi pénzügyminiszter és igy Bosznia és Hercegovina adminisztráció-
jával is meg volt bizva s a szerbekről kitűnő művet írt, egyszer a ki-
lencvenes években honfitársait megkapó beszédben óvta attól, hogy a nem-
zetiségi politika terén túlságosan messze menjenek. A fata morganara
emlékeztette Őket, melyet néha a magyar pusztán lehet látni. A magyarok
"délibáb"-nak hívják. A vigyázatlan utazót, aki rábízza magát, a mocsár-
ba csalja, ahol clsülyed s odavész. 3ukarestben nagyon is jól megfigyel-
hettem, milyen határtalanul el voltak keseredve a szerbek és a románok
a magyar nemzetiségi politikát fémjelző nagyzási hóbort és pszichológi-
ai rövidlátás, fanatikus türelmetlenség és jogi csűrés-csavarás niatt.
Azonban a kisebb népek iránti megvetés a Szent István koronájának biro-
dalmában annyira beleivódott a magyarokba, hogy racionális szempontok
semmit sem értek volna el vele szemben. A magyar számára a román "büdös
oláh" volt. ^ szerbekre és horvátokra értették, hogy."a szláv nem em-
ber". Hiába prédikált Deák Ferenc mérsékletet és önuralmat honfitársai-
nak; hiába figyelmeztette őket andrássy Gyula gróf, hogy a magyar állam
hajója annyira meg van terhelve jóléttel, hogy egy unciával több rako-
mány, legyen az bár szemét vagy arany, felborítaná.

A parlamenterig, és arisztokratikus kormányzat, mely Magyarorszá-
gon a kormánykereket kézben tartotta, a Szent ^stván koronájának király-
ságában élű nem-magyar nemzetiségek teljes asszimilációjának vagy kiir-
tásának fantomját kergette, s oly vakon, hogy ez alól Leák és Andrássy
után egyetlen befolyásos magyar államférfi sem menthető fel. A legna-
gyobb közülük Tisza István gróf volt, akit a valóban nagy államférfiak
közé lehetett volna számítani, ha annyi mérséklettel bírt volna,amennyi
erővel, anny^ meggondoltsággal és előrelátással, mint amennyi izzó ha-
zafisággal. 0 azonban a magyar faj abszolút hegemóniája eszméjének min-
den más meggondolást feláldozott. Ezzel Tisza súlyos kárt okozott orszá-
.gának. Mindazonáltal n̂ .nt férfi, aki önmagához mindig hú maradt,nagy
történelmi alak volt. U volt az egyetlen befolyásos magyar,ill.osztrák
államférfi, aki szcmbcnállt azzal az őrült politikával, amely 1914 nya-
rán az tltimátunmal vette kezdetét. Nem helyeselte Lengyelország füg-
.getlenségénok kikiáltását sem a központi hatalmak részéről, ezt a ha -
sonlóképen értelmetlen lépést. Ellene volt a túlzásba vitt annexióknak,
mivel úgy gondolta, hogy ez veszélyeztetné a magyarok szupremáciaját a
kettős monarchiában. A rendet vaskézzel tartotta fenn. Amikor Károly
császár, aki előtt Tisza,a protestáns, ellenszenves volt, röviddel trón-
ralépése után elbocsátotta, miután egy idő óta hangoztatta, ho^y a "kál-
vinista pápa" nom sokáig narad hivatalban, a lélekharang mcgkondult a
kettős monarchia és a Habsburg-ház felett, az óra lepergett, á kar le-
hanyatlott; az ő ideje lejárt. Tisza István nem élte túl nemzete buká-
sát. Meghalt egy gyilkos kezétől,époly bátran, amilyen bátran élt."

, , - . .: ... , -. ; . /Folytatjuk !/

*MICHELET:KI NYÚJTOTT BIZTONSÁGOT NÉMETORSZÁGNAK? EGY FAL,KÉTSÉGTELENÜL,
- ÉLŐ FAL: MAGYARORSZÁG,MELY KÉTSZER VÉDTE MEG A KERESZTÉNYSÉGET,

A TATÁROK ELLEN ÉS A TÖRÖKÖK ELLEN. KÜLÖNÖS ORSZÁG,AHOL MINDEN
EMBER HELYESNEK ÉS TERMÉSZETESNEK VETTE CSATÁBAN HALNI MEG,A-
HOGY AZ ATYJA TETTE VOLT!...
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r / -/'-*'" ,'./* '!"... KODÁLY UJABB ZENEKARI MÜVEI. '"̂ '.̂ ^ - *'", " "1-
-;^ _i '-;':"r. - . Irta: D.Schweng Lorándné , - .' ,

'* *- A TEMPÓ c. londoni zenei folyóirat 1950 őszi és 1951 téli. számá-
ban a rodsrn mn^yar zene kitűnő ismerőjétől, John S.Weissmanntól közöl
fenti címmel cikksorozatot. A tanulmány zenei illusztrációk alapján a-
lapos és részletes hangtani partitúra-analízisét is adja a.Kodály-művek-
nek, amit azonban itt következő ismertetésünkben sajnos el kell hagy -
nunk.

Gyakran hangoztatják, - írja J.S.Weissmann első cikkében - hogy
az alkotóművész valódi nagyságát két tényező határozza meg; az egyik:
a hagyományukhoz való ragaszkodása, - a másik: korának uralkodó szelle-
mi áramlatához való beállítottsága.

Kodály Zoltán szerzeményeit illetően eddig csaknem kizárólag vo-
kális műveit elemezték mind zenei, mind társadalmi kölcsönhatások szem-
pontjából. J.S.Neissmann ezúttal a mester két zenekari művét elemezi
részletesen. Elsőnek "Kádár KatA"-t,azÓKMhang- és kiszenekarra írott
erdélyi népballadát választja, mintegy bevezetésül, a szerző stílusa és
technikai módszerének ismertetéséhez. Szóló-ének, fafúvós,zongora,ce -
lesta és vonósokra írott mű, bővített kiadása az 1929-ben megjelent
"Magyar Népi zene énekhangra és zongorára" c. gyűjteményben szereplő
/I8.sz./ verziónak.

Maga a ballada szövege jelentősen befolyásolja a művet tematikus
invenció és felépítés szempontjából.A ballada drámai eseményeket szag-
gatott stílusban, lírai formában elbeszélő mű, melyben csodás és szim-
bolikus elemek, és az érzelmi túlfűtöttség együtt igen na^y feszültsé-
get teremtenek. Ezek a tulajdonságok erősen befolyásolják, mintegy de-
terminálják a mű zenei részét.

Kádár Kata története röviden: egy nemes ifjú haláloean szereti
jobbágyuk leányát, Katát. Az ifjú édesanyja a tóba vetteti a leányt,mi-
nek hallatára az ifjú is a tóba öli magát. Likőr ezt követően a víz
partján kihajtó két virágszál összefonódik, a szívtelen anya gyökeres-
től kiírtja azokat. Ezután fia átka kíséri mindenüvé. A történet maga
különböző népek folklóréjában előfordul. Magyar változatát Kodály Er-
délyben, 1912-ben gyűjtötte.

A zenei szimbolika két válfaját ismerjük; e^yik a prorrammati-
kus, hangutánzó, leíró változata /vihar,zivatar,stb. utánzása/.A másik
a szublináltabb: az eseményekre való spirituális reagálást tükrözi.
/Vaughan tVilliams és Bartók Béla egyes műveiben találkozunk vele./

"Kádár Katában" mindkét változat előfordul: a féktelen dühében
toporzókcló anya, - a gyengéden kihajtó virágok, - Kata halálának be-
számolója /e^y baráti ifjú elbeszélése formájában/, - a programmati-
kus szimbolizmust alkalmazza.

A bensőséges, spirituális szimbolika legszebb példája, mikor a
szerelmes ifjú meghallja kedvese sorsát: a szavak kalapácsütésként é-
rik^ szinte megölik.

A "motívum" fogalma csaknem "ujjlenyomatszerűen" jelenik meg Ko-
dály műveiben; a fájdalom,szenvedés és felfokozott érzelmekkel kapcso-
latban.

A réf'istilusú erdélyi népi dallam dór hangnemben, négy izometri-
kus dallamsorból áll. Ahogy Kodály az adott unisono dallamot polifonná
szövi, megtartva mind a dallam önálló jellegét, mind számos hozzájá-
ruló tényezőt, közeli rokonságban áll a 15-16.századbeli polifon meste-
rek canto ferno technikájával.

A magyar népdal, minden valódi,ill. jellegzetesen magyar muzsika
alapja: n^m alkalmas szimfonikus feldolgozásra. Nehéz ê y tempó rubato
dallamot polifon feldolgozásban elképzelni. Kodály nyilván idejében faL-
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ismerte a keleti dallamot nyugat technikájával egyeztetni akaró felüle-
tes kíserletek hiábavalóságát, s úgy oldotta meg a kérdést, hogy a szó-
banfr,rgó dallamkincs zenei elemeit kutatta ki, csaknem nyelvtani és mon-
dattani alapon. Számos kapcsolatot fedezett fel: a jellegzetesen magyar,
és - nagyjából - keleteurópai népzene egy kevésbbé fejlett, fiatalabb
foka a stilizált hangnemekkel játszó polifon mesterekének; s hogy mind-
kettőnek ritmikai és metrikai eleme azonos belső, szerves elveknek fe-
lel meg. Kodály szintézisének legmeggyőzőbb bizonyítéka énekkari műve-
iben található, melyekben a félreérthetetlenül magyar népi zenei elem
csodálatosan ötvöződik Palestrina polifon stílusával.

A ballada s annak dallamától eltekintve, kevés a specifikusan
magyar elem a műben. Az ötfokú hangnem uralkodik benne, - harmóniai
feldolgozásán jellegzetesen érezni a francia impresszionisták kolorit-
ját, - ötfokú és egyházi hangnemekre való utalást, meghatározott,toná-
lis hangnemben. -' -

A magyar muzsika, és Kodály muzsikája lényegében és természeté-
ben általában vokális. Ennek következtében Kodály vagy a vokális eleme-
ket feldolgozó, zenekari formát választotta, - vagy a hagyományszerűen
hangszeres /tánc-/ muzsikát. "Zenekari variációi" az első csoportba tar-
toznak, míg a "Concerto" a másodikba. Utóbbi művel kapcsolatbon megje-
gyezzük, hogy a múlt században dívó "verbunkos" és más népi táncok nem
ismeretlenek a nagyközönség számára. A 19.század násodik felében a ze-
nei romantika kedvelte a nemzeti jellegű témákat /l. Liszt,Brahms/, és
magyar táncok, dallamok meglehetősen népszerűekké váltak.

A "Concerto"-ra térve: formára nézve concerto grosso; ennek a
17.században kialakult barokk zenei formának ellentéteket kihangsúlyo-
zó, versengést kedvelő tulajdonságait nagyszerűen kiaknázva. A barokk
kor jellegzetessége, hogy egy megelőző vokális-polifon korból átvált
a hangszeres stílusra.

Kodály művét barokk elemek befolyásolják; a polifon stílusban
tartott Allegro és harmóniai szövésmódot alkalmazó Largo tételek közti-
ellentét, majd a hangszerek antifonális beillesztése tanúskodnak erről.
A "Concerto" híven tükrözi a barokk eszmény feltételeit, az egyensúly
harmóniáját. Mindkét faktor: a hagyományokhoz való ragaszkodás és a
tiszta klasszikus forma egyeztetése, alkalmazása, Kodály szamára jelen-
tős helyet biztosít a zene történetében*

Második cikkében J.S.Weissmann a "Zenekari variációkat" ismerte-
ti. A "Felszállott a Páva" /Variációk egy magyar népdalra/ a vokális
elemnek hangszeres /zenekari/ muzsikával való egyeztetése,

A népdal zenekari alkalmazására, annak egyszerű beillesztésétol
a szövevényes rapszódiáig, nem egy mód van; azonban* a többé-kevésbbé
felületes kísérletezések nem elégítik ki a szimfonikus igényeket. A
"keleti tartalmat nyugat technikájával egyeztetés" problémája csaknem
valamennyi magyar muzsikus problémája volt /l.Liszt/.Maradandó értéket
kellett teremteniük.

A klasszikus /hangszeres/ zenei formák kialakulása hosszú fejlő-
dés eredménye, melynek során a tartalom és forma lényegcsen és állandó-
an befolyásolta egymást. A 19.század magyar muzsikája megkísérelte a
nyugat "kiforrott" zenei formáit lényegében, lélekben nem rokon tarta-
lomnál egyeztetni. Azonban sem a természet, sem a művészet nem tűri az
ugrásszerű belső fejlődést. Kodály érdeme, hogy felismerte, megfelelő
természetes evolúció vezethet csak uj magyar,hangszeres,zenekari stí-
lushoz.

A nyugat stílusa a 17.század-/barokk kor/-ban fejlődött naggyá;
a vertikális és horizontális szerkesztésmód alkalmazása erős ellenté-
tekre adott alkalmat. Az egyensúly fogalmat szimmetrikus ismétlések
képviselték,ezzel megalapozva a klasszikus formák szimmetriáját. ..̂
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A variációs forma a 17.századnál jóval régebbre nyúlik vissza
/dallamok,kor-ílisok,táncok variációi/. Ezen a zenei formán belül a leg-
különbözőbb szellemi és érzelmi lehetőségek, sőt feszültségek kínálkoz-
nak; kettőssége abban rejlik, hogy egyrészt részeire bontható,azáltal
szétszóródhatik, - násrészt tematikai adottságánál fogva szigorú egysé-
get igényel, A zenei"újitókT mint pl. a 15-16.század lantjátékosai, a
17--lR*század clav^cinistái, egészen Schönberg forradalmi hangtanáig ter-
jedően alkalmazták a variációt.

A zenei "lezáró korszakok"-ban pl, Bach,Mozart,Brahms variációi
a fantizia és cizellált tökély legmagasabb fokát érték el.

Feltehető, hogy hasonló meggondolások vezették Kodályt a Concer-
to és Variáció-s forma megválasztásakor.

A "Felszállott a páva" kezdetű magyar népdal az u.n. Ősi stilus
terméke; négy izometrikus dallamsbra, rubato előadásban, jelentősen dí-
szített dallamvonallal, tiszta ötfokú hangnemre épül. Terraszos szer -
kasztésnu-dja az ősi magyar és középázsiai dallamokúval egyezik /e,^ dal-
lamsornak 5 hanggal lejjebb való pontos transzponálása; felülről lefelé
szálló dallamvonal/.

A parlando-rubato előadásmódot Kodály és Bartók a következőképen
magyarázzák: a rubato a régebbi tonpo giusto fejleménye. Az ősibb tempo
giusto dallamok valószínűleg közös munka,tánc vagy szertartásokat össze-
fogó mozdulatokat kísérték,ill. egyengették. Később elhomályosult a dal-
lam funkcionális jelentősége, és a szöveg,a tartalom előadása vált fon-
tosabbá, az.előadó rögtönzo fantáziájának engedve szabad teret.

A népzene legnagyobbrészt egyszólimú. Népi dallamok azonban gyak-
ran utalnak harmóniai fordulatokra, - bár ezek nem állanak a nyugateu-
rópai diatonikus,ill.kromatikus hangnemek törvényein belül. Kodály épp-
úgy alkalmazza az ötfokú hangnemnek megfelelő quartakkordot, mint a ha-
gyományos /nyugati/ akkordokat és azoknak változatait.

J.S.Weissmann részletesen elemzi zeneileg a 16 variációt.Az e-
gyetlen dallamból kisarjadzó, hatalmas variációs sorozattá növekedő,
metamorphosishoz hasonló folyamat mindvégig szerves egész marad.

Kodály művében a barokk bővárűség és klasszikus mérték egyensú-
lya /melyre a cikk elején utaltunk/ geniális módon jut kifejezésre.Mű-
vének jelentősébe a magyar muzsikában mérföldkőhöz hasonló; a maga
nagyságában a Psalmus Hungaricus mellé sorozható.

- ,.= -. : " -_^ . : ,. :-^-L . 'i .-.V'

= ' ' ' MENEKÜLT KÉPZŐMŰVÉSZEK SZERVEZKEDÉSE. "

Lengyel, csehszlovák, magyar, jugoszláv, román, bolgár, albán,
észt, lett, litván és ukrán művészek nemzetközi egyesületének előkészí-
tő bizottsága nemrég alakult meg Amerikában. A bizottság felszólítást
intézett a menekült szobrászokhoz, festőművészekhez, grafikusokhoz és
építészekhez/ hogy küldjék be rövid életrajzukat /angolul,franciául
vagy németül/, munkáik fényképreprodukcióját, valamint eddigi tevékeny-
ségükre, foglalkozásukra s lakóhelyükre vonatkozó adatokat az előké-
szítő bizottság titkárának, egy neves magyar festőművésznek, Kézdi-Ko-
vács Elemérnek a címére /68 - 03 41st Avenue, Woodside, L.I.,N.Y.,
U.S.A./.

Az egyesület célja kiállítások rendezése, ösztöndíjak, előadói
állások biztosítása, tanulmányi utak előkészítése és a menekült művé-
szek megélhetésének biztosítása.

A felhívást közölte a fenti nemzetiségű menekültek sajtója, a
Voice of Anerica 10 nyelven, a Radio. Free Europe pedig Öt nyelven to-
vábbította. .

Értesülésünk szerint az egyesület elnöke Iván Mestrovics les
a legnagyobb élő szobrászművész. . --..'i'Q ̂ ^-n ^il ^*^\
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'"" ^."'a"-*'^.'^ '*̂  BARTÓK NÖVEKVŐ NÉPSZERŰSÉGE.. "* . -

3artók Béla műveinek a diadalútja folytatódik az egész világon.
Az alábbiakban ennek az útnak néhány ujabb állomásáról számolunk be.

Bartók "Zenekari Concerto"-ja ebben az évadban hét különböző
nagy amerikai zenekar műsorán szerepelt./HYT.51.IV.1./ Ugyanezt a művet
Bécsben Furtwaen^ler vezényletével játszották a bécsi filharmonikusok.
Párizsban a Végh-kvartett a vonósnégyeseket olyan nagy sikerrel adta
elő, hogy meg kellett ismételni az előadást. "Micsoda csalhatatlan az
'a biztonság - írja az együttesről a LE HCNDE/51.111.17./ - amellyel a
merész harmóniai kombinációkat, a ritmus feszültségét tolmácsolják, va-
lamint azt a különös lágyságot, azt a poézist, mely egves részekből á-
rad."

A velencei zenei ünnepségeken tavaly "az egyik legkiemelkedőbb
műsorszám" a brácsaverseny volt Primrose előadásában. Ugyanitt került
ba^utatésra az olasz Veretti zongoraversenye, mely "Bartók ütőhangszer-
stílusát jöl felhaszl.ínta" /TEMPÓ,.50,ősz/. Londonban ugyancsak a brá-
csaversenyt adta elő Prímrose decemberben, február 25-én pedig a "Zene
vonósokra,ütőhangszerekre és celestára" szerepelt műsoron. A brüsszeli
Bartók-emlékünnepségen nov.Q-én az első és hatodik kvartettet, a "Kon-
traszt"-ot és a hogedű-duókat adták elő, a "brüsszeli hallgatóság szin-
te vallásos áhitattal"hallgatta. Az izraeli modern zeneközpont Bartók
halálának évfordulóján a ritkán hallott Ady-dalokat tűzte műsorra. Az
előadó ugyanaz a Nina Valéry volt, aki a bemutatón, 1929-ben, Párizs-
ban énekelte volt, a szerző kíséretével. /TELPC,51gtél/

Zürichben szintén eljátszotta Primrose a br^csaversenyt,március
elején pedig teljes Bartók-hangvermnyt rendezett Psul Sacher, Bartók
barátja és mccénlsa. "Bartók genialitlsa - írja a h.m^vúrsenyről a Ww
/51.III.9./ - egységbe tudta foglalni a temperamentummal teli életerőt
és a konstruktív gondolatokat.Míg korábbi "Komán táncok" c.művében a ze-
nei anyagot félreismerhetetlen ritmusíban,dallamosságában és harmónií-
jíban majdnem változatlanul a népművészetből látszott átvenni,a késői
"5ivortirnento"-j*iban anyagát átszcRemült műalkotássá változtatta át. .
Paul Sacher,a hangverseny karmestere,a zeneszerző mindkét tulajdonságot,
ősi zeneiségét és átszellemült alkotói képességét kifejezésre juttatta.
Schneeberger hasonlóképen, a nagyszerű szóló-hegedűszonátának,a végső
alkotói korszak e rendkívül igényes művének fölényesen mesteri előadá-
sival.^ le^egyénibb mondanivaló ölt ebben a műben alakot a legérettebb
formában; belső feszültséggel van telvu,szenvedélyes,sőt dúnonikus.
Egyszer majd bizonyára a XX.századi zene magányos óriásinak a legjelen-
tősebb alkotásai közé fogják számítani."

í̂--.-.̂r -'-.' MILYEN EMBERTÍPUST AKARNAK NEVELNI A MAGYAROKBÓL?. "' .

"így vagyunk mi szovj^temberek - írja.a MAGYAR
riportsorozatában egy moszkvai munkást idézve - terv nélkül, anélkül,
hogy minden munkánkat ne lássuk tisztán magunk előtt már legapróbb rész-
letéig a munk^ kezdetekor,élni sem tudnánk. A terv a mi életünkben szük-
ségletté vált* szakisunkká,szinte termeszjtünkké. Köztünk és a kapita-
lista társadalom emberei közt ez is egyike az alapvető különbségnek.
Megszoktuk,hc^y törekvéseinket,vágyainkat,álmainkat,reálisan,statiszti-
kákban és határidőnaplókban lerögzítve,előrelássuk.Es ebben parasztja-
ink ugyanolyanok, mint a gyári munkásaink." - -

^ SZABAD NnP-ben /51.I.12*/ p^dig így jellemzi a legfőbb minta-
képet Babajevszkij /"A szovjetemberről"/: "Bölcsőnknél ott állt Lanin-
Satllin naqy pírtja,és ami egész lelki gazdagságunk,eszünk s akaratunk
Lenintől és Sztálintól származik."



NYUGATI FIGYELŐ I.

"A KORONA A SZUVERENITÁS
SZIMBÓLUM"

A kémkedés cinén elitélt Vogc-
ler kiadatása ügyébon létrejött a-
merikai-magyar magállapodás nem
foglalja nagában a Szentkorona át-
adását a budapesti kormánynak.

Ezzol kapcsolatban a WASHING-
TON FOST /51.IV.29./ fenti címmel
első oldalon ismerteti a koronát:

"Szent István drágakövekkel
borított arany koron'ja egyike Ma-
gyarország legszentebb ereklyéinek.
A koronát Il.Sylvester pápa adomá-
nyozta lOCl-ben I.István nagyar ki-
rálynak, aki Magyarországot megnyer-
te a kereszténységnek és aki §2 év-
vel később római katolikus szent
lett.

A3 eredeti koronát, későbbi
kiegészítéseivel, attól a naptól
kezdve egészen l§lá-ig /amikor a
monarchiát eltöröltek/,minden ma-
gyár királynak a fejére illesztet-
ték az uralkodásukat szentesítő
szertartás részeként.

A királyi szimbólumnak a je-
lentőségét a magyar nép számára,
jól megvilágította az a tény,hogy
1348-ban kivitték az országból, a-
kárcsak a II.világháború alatt meg-
akadályozandó,hogy méltatlan kezek-
be jusson.

A magyar tisztek, akik a koro-
nát 1945-ben kihozták az országból,
átadták a USA megszálló hatóságai-
nak Kémetországban, és ott őrzik
ma is." . -

KORPA

produkcióját, a "Hoffmann mc-
scit" az évad egyik legnagyobb
filmalkotásaként játsszák egész A-
merikában. Korda következő filmjei
a "S^lome" és a "Rózsalovag" lesz-
nek /NYT,51.111.4./. Szűke Sxakál
egy nagy revüfilmbon játszik, Lu-
kacs Pál pedig a "Lili" cinü szí-*
nesfilm lámáját alakítja. Lukács '
egyébként az egyik legnagyobb new
yorki szindarabsiker, a "Call
me Madam" egyik főszerepét is*
játssza.

LISZT HELYE A ZEHEIRODALOMSAN

Lemezre vették Liszt Ferenc
első szimfonikus költeményét,a "Ce
qu'on ent.'nd sur la nontagne" ci-
müt. A NEW YORK TIMES /51.IV.15./
bírálatában többek közt ezt írja:
"Noha a mü.hibái nagyon is nyil-
vánvalóak - beleértve a dagályos-
ságot és szentimentalizmust,mely
gyakran fordul elő a szerzőnél -
nem lehet szabnaulni attól a tény-
tői, hogy ez egy lángoló géniusz
prófétai nüve. Keletkezésének i-
dőpontját tekintve - 1^50 előtt

Mahler és Strauss Richárd csirá-
ban jelen vannak és lassanként rá-
jövünk, miért ragaszkodnak a ze-
netudósok annyira állításukhoz,
hogy Liszt a XIX.század egyik leg-
nagyobb zenei hatóereje volt."

KET MÉCS-VERS

jelent meg Kirkconnell pro-
fesszor,neves kanadai iró fordí-
tásában a kanadai ^cadia-egyeten

'Aranyos
nell lefordította Aranytól "Buda
halálát" /"King Buda",Cleveland,
1936/ is és sok más magyar költe-
ményt/''Hungarian Muse",Kanadai Ma-
gyar Újság Press 1933/* "Little
Treasury of Hungárián Verse"cirien
egy részük külön is megjelent az
AMSz kiadásában /Washington,1947./

. . MOLNÁR FEREHC'-<"*" ''

"A Testőr"c.vígjátékát játsz-
szík Washingtonban, Jcanette Hac-
Donald-del a főszerepben/WP.51.IWy

*\'.' ' ".' KÁROLYI GYULA ' . -

amerikai bemutatkozó hangver-
senye ápr.4-én zajlott le a new
yorki Carnegie-Haílban.A főleg mű-
sora első felében indiszponáltan
játszó művész vegyes kritikát kapott*
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NYUGATI FIGYELŐ II.

"KODÁLY MISSA BREVISENEK
FELStGES

STEPHEN RÓNAY

- ezzel a címmel számol be a
UASHINGTOn POST az uj Kodály-lemez-
ről."Washingtonból származik az év
egyik legpompásabb s legkialégítőbb
felvétele...... Kodály Maga vezényel-
te itt a mű első előadását és a je-
len verzió hitelesen követi az Ő u-
tasításait minden ponton...A mise
zenéje erősen romantikus,az erede-
tiség és szépség figyelemreméltóan
magas fokán. Ha másért nem, azért a
mennyei hatásért érdemes beszélni
róla, melyet a Christe Eleisonban
alkalmazott magas hangok triója te-
remt, mely hatás azután megismétlő-
dik a mű befejező részében."/5l.I\gx/

MIÉRT TANULT MEG MAGYARUL -"'
' * EGY AUSZTRÁLIAI?

Gordon Watson fiatal ausztráli-
ai zongoraművész hangversenyéről
számol be a londoni KADIO TIMES/51.
111.16./: "Műsora csupa rövid Bar-
tók-darabból áll, sok közülük a
szerző magyar népzene iránti szere-
tetének a félreismerhetetlen jegyét
viseli. Watson is nagyon szereti -
annyira,hogy negtanult nagyarul csu-
pán rzért, hogy megértse az eredeti
címeket és szöveget...Lisztnek és
Busoninak is nagy tisztelője."

A MAGYAR KUTYA HÍRE

"Ne kutyát vegyen - PULIT VE-
GYEK" cinnel az alábbi hirdetést ol-
vastuk a ^ALL STREET JOURNAL-ban
/51.IV.27./:

"Ezer éven át tenyésztették sze-
lektív nódon értolmességre a pulit
/a mrgyar juhászkutyát/. A költésze-
ten és politikán kívül majdnem min-
dent megért. Nem kószál el.

Eszményi őrzője gyermeknek,
háznak. A legértclnesebb pulikö -
lyök AKC.Reg. 100 dollártól felfe-
lé. 25 dolláros letét kísérje a
megrendelést.

Bronson Williams, Frenchtown,
New Jersey." _ *; . ' , -.-;

magyarszármazású festő művei
vannak kiállítva egy new yorki ön-
álló tárlaton, "Pazarul színezett,
ügyes kivitelű festményei és raj-
zai - írja a NE1." YORK TIMES /51.
IV.29./ - szertelenül romantikus
alakokat és jeleneteket ábrázol-
nak."

MAGYAR MŰVÉSZEK MOSZKVÁBAN

A PRAVDA hosszú cikkben emlé-
kezik meg hangversenyükről^ Főleg
Fischer Annit,Zathureczkyt,Székely
Mihályt emeli ki."Nagy sikert ara-
tott - írja továbbá - Ferencsik
János...Már a műsor első számában
/Erkel:Hunyadi László c.operája
ragyogóan egyszerű,népiességgel
áthatott nyitányában/ tapasztalt,
jó ritmusérzókkel rendelkező kar-
mesterként mutatkozott be..." A
Magyar Néphadsereg Központi Művész-
együttesének a hangversenye is tet-
szett, "sajnos azonban, az egyes
művek és népdalok előadísnn néhol
érezhetők a népdaltól idegen for-
malista irányzat még le nem küz-
dött maradványai."/S*N.51.IV.24./

A FEUILLES MUSICALES

lausannei illusztris zenei
folyóiratban Takács Jenő zongora-
művész, zeneszerző és zenetudós,
á pécsi konzervatórium volt igaz-
gatója,a kairói konzervatórium s
a nanilni egyetemi zeneakadémia
volt tanára, Bartók 3élíról s Bar-
tók svájci kapcsolatairól cikkso-
rozatot közölt halálának,ötödik év-
fordulója alkalmából. Ugyanez a
lap Wcissmann TEMPO-ban megjelent
tanulmányát is hozta./50.X.,XI.XH/

TERRORISTÁK,

kúnbandák,stb. szerepelnek
gyakran a^ amerikai rádió- és te-
levízióadásokban. A SATURDAY EVE-
NliJG POST a "magyarok" Andrássy-ut
60-i módszereiről hoz sorozatot.
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MAGYAROK A T/EBSTER^SzOTAR BIOGRÁFIAI RÉSZÉBEN.

'̂  - A talán legáltalánosabb amerikai nagykéziszótár /kb.24OO oldal/
1949-es kiadásának függelékében egy 65 oldalas biográfiai szótár is
található, kiejtésmagyarázattal.. Éz a rész kb. 7-áOOO nevet tartal-
maz. Köztük a következő magyarokat,ill. magyarszármazásuakat:

A két Andrássy, Apponyi, Arany/a "Toldi","Buda" és a "Huszt"
költője/, Árpád /"a magyar monarchia megalapítója"/, Auer Leopold /a
hegedűművész/, Aulich Lijos, Bartók, I.Károly, Csokonai Vitéz Mihály,
Damjanics János, Deák, Eötvös József, Eszterházy von Galantha /"ma -
gyár mágnáscsalád"/, Gaal József /"magyar regényíró és költő"/, Had-
dik,von,^ndrás,gróf/ám mint "német tábornagy"/, Horváth Mihály,Hunya-
dy János, Imrédy /"mngyar bankár/, közgazdász,politikus"/, Jókai /a
"Fekete gyémántok", "A magyar nábob", az "Uj földesúr" írója/, Kazin-
czy, Kírolyi Mihály, Korda Alexandre /"magyar-brit filmdirektor"/,
Kossuth, Kun 5éla /"nagyúr-zsidó kommunista vezér"/, "Laszlo de Phi-
lips, Lehf.r, Nagy L^jos, II.Lajos, Liszt, Mária Terézia, Matzenauer
/"magyar nezzoszoprán"/, Molnár Ferenc, Munkácsy, Nordau Max Sinon
/"német-magyar író"/, Orczy bárónő, Ormándy /"magyar-amerikai karnagy"/̂
Petőfi, Zsigmond /"Magyarország királya,Németország császára"/, Szé-
csenyi, Széli György /"magyar-amerikai zeneszerző,zongoraművész és
karmester"/, Tisza ^stván, Vámbéry "Hermán" /"magyar utazó ás tudós"/,
Zita. /Tehát összesen 44 név/.

Érdekes megvizsgálni azt is, kik képviselik a többi keleteuró-
pai népeket: Kanaris, Kondylis, Ottó király, Venizelosz, Ypszilanti,
Zainis /görögök/; I,Sándor, II.Sándor, Mihajlovics, I.Milán, II.Péter,
/szerbek/; Mestruvics, Tesla, Tito /horvátok/; I.Ferdinánd, III.Bo-
ris, II,Simeon /bolgárok/; Antonescu, II.Klroly, I.Ferdinánd, Bnescu,
Mária királynő, I.Mihály, Carmen Sylva /románok/; a két Capek, Drdla,
Dvorak, Gyroivetz, Hícha, Hodzsa, Húrban, Húsz, Janausek, Kafka, Kube-
lik, Masaryk, Palacky, Podjebrád, Purkinje, Snetana, Ziska /csehek/;
Hlinka /szlovíkok/; Kázmér, III.Kízmér, Chopin, Donbrowski, Kosciuszko,
Wanda Landcwska, Leschetitzky, Hazeppa /"lengyel kalandor"/, Mickie-
wicz, Mcdjeska, Mostowski, Moszkowski, Naruszewitch, Niemcewicz, Pa-
derewski, Pastcrnack, Pilsudski, Poniatowski, Pulaski, Reszke, Key-
mont, Rubinstein, Sienkicwicz, három Zsigmond, Smigly Rydz, Sobieski,
két Szaniszló, Tarnowski, Wieniawski, tViszniewski, Zamoyski'/lengye-
lek/; Kallio, LÖnnrot, Ryti, Mannerhcim, Sibelius /finnek/.

Ugyanennek a szótárnak a főiskolai használatra szánt kiadása
/1949, 1200 oldal/ függelékében kb. 5000 név közt csupán a következő
magyar neveket tartalmadba /WEBSTER'S NEW COLLEGIATE DICTIONARY/:

A két Andrássy, Árpád, Bartók, Deák, Herzl /osztrák - magyar
születésű - cionista/, Hevesy /von George, magyar kémikus/, Horthy,
Huszár Karoly, Hunyady, Jókai, Károlyi ^ihály, két Kossuth, Kun Béla,
Latxko /"magyar születésű iró Ausztriában"/, I.Lipót, Lehár, Liszt
/"ven"/, Mária Terézia, Moholy Nagy /"magyar festő,rajzoló,fotográ-
fus"/, Molnár Ferenc, Ortzy bárónő, Petőfi, Pogány /"magyarszületésü
festő"/, Szent-Györgyi Albert, Szilárd L&ó /az atomtudós/,

DiALEMBERT: BÉCS3GL ELUTAZOTT /T.I.M0KT3SQUIEU/, HOGY MEGTEKINTSE
< - -' - MAGYARORSZÁGOT, AMELYNEK GAZDAG ÉS TERMÉKENY FÖLDJÉT
'" -" t BuSZKE ÉS NAGYLELKŰ NEMZET L..KJA,: AMELY TIRANNUSAINAK

" * OSTORA LS FEJEDELMEINEK TÁMASZA.

MONTESQUIEU:AZÉRT AKARTAM MEGNÉZNI MAGYARORSZÁGOT, MERT MINDEGYIK'
' KURCPAI ÁLLAM OLYAN VOLT, MINT A MAI^ MAGYARORSZÁG ÉS

- . í.;- MERT LÁTNI AKARTAM APÁINK SZOKÁSAIT. :-̂ t-.*.<-̂  ^ .- .
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KOSSUTH-DÍJASOK,

Március 15-én osztották ki a
Kossuth-díjakat, immár negyedszer.
Alább közöljük az eddigi /kulturá-
lis/ Kossuth-díjasok neveit.Hang-
súlyozzuk azonban, hogy abból,hogy
egy művész vagy tudós megkapta a
dijat /amit visszautasítani nem is
lehet/, nen következik szükségké-
pen,hogy az illető /Révai szavai-
val élve/ eladta "művészi vagy tu-
dományos lelkiüdvösségét a bolse-
vizmus ördögének". A Kossuth-dija-
sok közt a magyar kultúra büszke-
ségei is megtalálhatók.

Béla, Berkovits Gyula,József Atti-
la/mindhárnan post mortem/,Nagy La-
jos,Déry Tibor,Illyés Gyula,Füst
Tlilán,Kodály Zoltán,Egri József,
Csók István, Major Tamás,Somlay Ar-
túr,Bajor Gizi,Ferenczy Noémi,Rácz
Aladár,Koszta József,Czóbel Béla,
Bernáth Aurél,Vedres Iíárk,Ferenczy
Béni,Meggycssy Ferenc,Kovács MargiL.

/1949/ Természettudományok: Novö-
oatzky Karoly, Buzagh Aladár,Bruck-
n<jr Gyjző,Schulek Elemér,Beké Dé-
nes,Gyurffy Barna,Rusznyák István,
Gerendás Mihály,Sántha Kálmán,Ma-
rék József,Obermayer Ernő,Mohácsi
Mátyás. ' - .

Műszaki tudom.'n^ok: Szádeczky-
Kardoss Elemér, Tárczy-Hornoch An-
tal, Verő József, Riesz Frigyes,
Egervári Jenő, Rényi Alfréd.

Szcllemtudom\nyok:^ndics Er-
zsébet,'Ember GyőaG, Rudas László,
Schöpflin Aladár, Zsirai Miklós,
Ligeti Lajos, Moravcsik Gyula.

Művészet és irodalom: Tersán-
szky Józsi Jenő,Gergely Sándor,Gel-
lért Oszkár,Zelk Zoltán,Nagy Sán-

dor,Aczél Tamás,Székely Mihály,
Palló Imre,Vásáhelyi Zoltán,Fi-
scher Anni,Ungár Imre,Veress Sín-
dor,Osváth Júlia,Rudnay Gyula,
Poór Bertalan,Kmetty J^nos,Szónyi
István,Bokros Birmann Bezsű,Beck
Andris,Mikus Sándor, Rátkai Már-
ton,Gobbi Hilda,Balázs Béla,Hont
Ferenc,Radványi Géza,Révai József.

/195O/ Természettudományok:Gonbás
Pal,Ueugebauer Tibor,ManningerRr-
zső,Rédei László,Erdei-Gruz Tibor,
Fodor Gábor,Szabó Zoltán,Hetényi
Géza,Szentágothai János,Kemény Ln-
re,Sedlmayer Kurt,Kreybig Lajos,
Freund Mihály,Varga József,Wintcr
Ernő,Tarján Gusztáv,Martini Ká -
roly,Kalmár László,Szőkefalvi N;3gy
Béla.

Művészet és irod^lo^: Veres
Péter,Illés Béla,Weiner Leó,Kis-
faludi Stróbl Zsigmond,PAtzay F51,
Csorba Géza,Mészáros Ágnes,Lata-
bár Kálmán,Hádasdy Kálmán, Bán
Frigyes, Benjámin László,Kónya
Lajos,Kadosa Pál,Farkas Ferenc,
Simon Zsuzsa,Gellért Endre,Illés
György,Hegyi Barnabás,Konecsni
György.

/1951/ Természettudományok: Schu-
lek Elemér,Kóta József,GelejiSán-
dor,Kerpel-Fronius Odön,BabicsAn-*
tal,Ubrizsy Gábor,Kotlán SÁndor,
Jánossy Lajos,Kovács István,Budó
Ágoston,Hajós György,Péter Rózsa,
Alexits György,Erdei László,Vita"
lis Sándor,Földvári Aladár,Vendel
Miklós,Sóo Dezső,Heller László.

Társadalomtudományok: Sza -
bolcsi Benco,Fais Dezső, Földessy
Gyula.

Művészet és irodalom: Szabó
Lk Sándor,Serény Róbert,Sza-

bó Ferenc,Zathurecaky Ede, Lajta
László, Bihari József, Oláh Gusz-
táv,H^y Gyula,Juhász Ferenc,Há-
mos György,Parragi György, Zádor
István,Pór Bertalan, Sxcrvánszky
Endre, Ferencsik János,Somogyi
Líszló, Horvai István,Görbe Jáncs,
Tolnay Klári,Gáspár Margit,Gyur-
kovics Mária,Fülöp Zoltán,Somlay
Artúr,Pécsi Sándor, Balázs Samu,
Keleti Márton,Pán József.
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HAZAI FIGYELŐ.

"*"* A TUD0I1ANY0S AKADÉMIA 137 könyv-
kiadásit tervezi az idén. Ebből fél-
száz szovjet tudományos mű fordítá-
sa lesz.íme néhány mű ciné:

Gortvay György:''Az ujabbkori
m3gyp.r orvos-egészség-tudomány tör-
ténete" - Radnct I-Iagda:"A szemésze-
ti patológia" - Sóo Rezső és munka-
társai:"Magynrország gazdasági nö-
vényeinek biológiai kézikönyve" -
Bolyai Farkas:"Appehdix" - Rázsó Im-
re:"Hesőgazdasági gépek elmélete,
számítása és szerkesztése" - Andics
Erzsébet:"A magyar szabads3.gh.arc fő-
úri árulói" - Benda Kálmán:"Iratok
a Martinovics-mozgalom történetébŐE'
* Beér János:*';i. magyar alkotmány
fejlődése" - Barta István:"Kossuth
Lajos 1347-43-ban" - Mályusz Elemér-
Léderer Enuiia: "Zsigmondkori oklevél-
tár" - Ortutay Gyula:"Mátyás a ke-
letmagyarországi néphagyományban" -
Bombái János:"Zengővárkonyi őstele-
pek" - László Gyula:"Magyarországi
avnr emlékanyag" - Trencsényi-Wald-
apfel Inre-Fogarasi Béla:"Görög fi-
lozófiai antológia" - Nádor György:
"Feuerbach filozófiája","Feucrbach
válogatott müvei" - Dobrovits Ala-
dár:"A munka értékelése az egyipto-
mi társadalomban" - "Magyar törté-
neti bibliográfia" III.és IV.köt. -
Horváth Jínos;"Rendszeres magyar
verstan" - Potüfi minden versének
III.kötete,kritikai kiadásban - A-
rany János müveinek III.kötete
Balassi Bálint minden müvének 11+
kötete - Sárosi Gyula: "Arany trom-
bita" - Bacsányi János munkáinak
gyűjteménye,krit.kiad. - Arany Já-
nos népköltészeti gyűjteménye,Gyu-
lai ^gost és Kodály Zoltán feldol-
gozásában - Kniezsa István:"Helyes-
irásunk tcrténete"/i33ÚJSÁG,51^IY.l^/

A M^GYAR-S^OVJ^T BARÁTSÁGI HÓ-
NAP mdreius R-tól április 4-ig tar-
tott.

IROKONGRES3ZUS kezdődött Buda-
pesten ápr.27-én. A szovjet írókat
Polevoj, Babajevszkij és Fegyin kép-
viselte. A kongresszus tiszteletére
a Szikra diszkiadásban kiadta Lenin*
"Az irodalomról" szóló gyűjteményét.
/l-̂ GY.'iR NEMZET, 51.IV.17.és_ 27./

- "AZ OSI CHCREZK", Tolsztov o-
rosz archeológus müve megjelent ma-
gyarul. A Tolsztov-féle ásatások
nyomán kiderült - irja a MAGYAR
NEIIZET /51.II.6./ - "hogy Chorezm
már az időszámítás előtti negyedik-
harmadik évezredben is közvetítő
szerepet játszott a Közép-Kelet
és a Távol-^szak között. Az a fel-
tételezés, hogy az ugorok és indo-
európaiak előtti indiai népek kul-
turális kapcsolatban kellett,hogy
álljanak egymással és területileg
érintkeztek, a Tolsztov-expedició
vizsgálatai folytán megerősödött.
Uj kutatási lehetőségek felé tár-
nak kaput azok a.megállapítások is,
amelyek szerint a sumir nyelv mind
szókészletében, mind pedig alakta-
nában az altáji csoport nyelveivel,
különösen a török nyelvekkel való
egyezés világos nyomait mutatja.

A magyarság őstörténetében
még megoldatlan problémák perspek-
tívája az uj eredmények alapján i-
gen kitágult. Ezek értékesítését
rá kell bíznunk a magyar őstorté-
nészekre. Elég, ha itt utalunk ar-
ra,hogy Arendt orosz tudós is,aki-
nek pedig kuvesebb Icletanyag,
szűkebb szempontok álltak rendel-
kezésére, a keresi,ill. feketeten-

lunk szemben, mely vagy rokon a
magyarral, vagy amelynek hordozói
a magyarságnak politikai aláren-
deltjei voltak."

KRITIKAI SZEMLÉLET terén még-
nagyok a hiányok a magyar zenébeni
A Keszkenő c.uj táncjáték "a puszta
szórakoztatáson kivül nem adott sem
hü társadalomrajzot,sem meggyűző-
déscs pártosságot"/Nsz.51.11.16./
A "Csinon Palkó"-ban "anemeskiscsz-
szonyok tulsok üdeséget,bájt s kel?-
lemet"árasztottak;egyik kép "a ma-
gyar nemesi világ mulatságainak han-
gulatát hozza.A zene gyönyörködte-
tő,de hiányoljuk benne a kritikai
szemléletet."/Nsz.,51.III.17./

Hogy is mondta Zsdánov?"A ze-
neszerzőnek nemcsak zeneileg,de po-
litikailag isélesfülünek



H Í R Ü N K A V I L Á G B A N .
/líagyar Kulturális Figyelő./

Szerkeszti : ^ * '
Csicsery-Rónay István*

^ , A "Hírünk a világban" előfizetési dija az USA-ban évi 3
dollár, bármely más országban havi 1 nemzetközi postai coupon. Munka- .
társainimak díjtalanul, szerkesztőségeknek cserepéldány ellenében küld-
jUk ' Ü

A "Hírünk a világban" konyomatos : bármelyik közlemény a
forrás megjelölésével átvehető. u ^^^ r ^ i ^*:B^r. . rr,-^
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