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utódoknak .^cks^or
lékezés maradd Ce^f is le akarta róni eaL a hálát
negyedik századfordulójára elhatározta, ho^y reformációs emlékművet e-
meii Aa emlékmű élo történeti csarnok az elmúlt nagy századok nagy fia-
iról, nagy eseményeiről. Az emlékmű száz méternyi hocszá és tíz méter
magas fal; középen a reformátorok szoborcsoportja; tőlük jobbra is,bal-
ra i^ három-három történeti alak és a falbavésett nyolc történelmi ak-
tust példázó donbormú. Az emlékműre nemzetközi pályázatot írtak ki s
1909-19L7 köxött készítették eln Az ábrázolt alakok mint Cromwell, Cc-
ligny, Roger Willia^, a s^asz nagyválaszto, Hallgatag Vilmos - és Bocs-
kay; nenz<3ti viseletben vannako A falbavésett domborr.űvek közül a fran-
cia a nmtes-i edíktum kibocsátó aktusát és szövegrészét tartalmazza;
az amerikai a mayfiowcri egyezmény ratifikálását s a magyar a kassai on-
szággyűlém;, ohol Bocskay bemutatja a bécsi béke szövegét.

í-ocskay Istvánt és Szegedi Kiss Istvánt az upyetemes magyar re-
formátus i-̂ jnvent nevében báró Bánffy Dezső és Kun Bertalan javasolta a
genfi 72oborbirottságn.ak, A bizottság a történeri osztály kebelében Cai*-
tj.cr. ^oucbard és C]aparode genfi egyetemi tanárok útján tanulmányoztam
ta â  ajánlott személyiségeket s ebben a munkában nagy sicrep jutott P̂ rp
Ilkának, Claparede professzor magyar feleségének isi A bizottság sűrűn
levelezett Baltazár Dezsővel, Antal Gáborral, Pokoly Józseffel, Dégen-
fe-.d gróffal n miV3Í a magyar oldalon is beismerték, ho^y reformátori
mér^:ú n^gya magyar teológus nincsen, a bizottság c^ak Bocskayt vette
fel programiba.
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A pályázaton résztvett Horvai János is^az akkor élő budapesti
szobrász s Krisztus-tervével a harmadik díjnyertesek csoportjába osztot-
ták. A Bccskay-szobrot Landowski, első pályázati díjat nyert párizsi
szobrászművész készítette el. A francai feljegyzések szerint a művész

f., , Bocskayt abhan a döntő pillanatban örökíti meg, amikor parancsoló lei-
íj ', kii*r:eretének engedve Boc^kay rádöbben, hogy szabadító küldetése van s
//^ kezébe veszi a parancsnoki pálcát. A művész az inspirációt Bocskaynak

a csapataihoz intézett alábbi szavaiból ves^i: "Akaratom ellen van,hogy
{/ az Úristen elhívott és kényszerít, mert érxem erőtelenségem. De teljes-
^ seggel as Úristen kegyelrr̂ es segedelmét várván és teljességgel hívén, hogy

syent Felsége megsegít, most már semmit sem hanyagolhatok el, mórt a fel-
adatom a;., u dicsőségéért es a nemzetért való vállalkozás."

- ^4 cmt̂ .'nagasság'.''. meghaladó Bocskay-SKcbor^ól jobbkézre van a
--— kacsai ornzágg/ilés /lóCö^iec,'' megnyitását ábrázoló dotnbormü az ott sze-

repló mr^yar alakokkal. ^ dombormü alatt francia szöveggel bevésték Bocs-
ksy buszátjénck két bevezecő sorát: "Hitünk és lolkí-.smurctünk szabadsá-
ga s régi törvényeink nekünk többet érnek, mint az arany."

A domeornű felett latinul ez a falírás áll^ :mly a bécsi béke
szövegemé összevont közlése: "Őfelsége a cs?ssár ;.; a király som maga
nem hibo.r^itja, sem meg r.ati crgjdi, hogy as ország '.'Armcly rendű lakosa

., hiteD3ii v*.r;y vallásában hlbor^attassék; a szabad v llásgyakorlatot min-
^ denki sziurira ci%to&ítja, Magyarországot a ma&yar származásúnk igazgat-
.' ják. An orsalg és a csatolt részek közhivatalait vallási különbség nél-

kül az arra méltókkal töltik be..."
A dombermű jelképét Bouchard prefosszer jképon írja lo: "A dom-

ber^ű a dicsőséggel koronázott magyar n::r'.-et'' fell';"\ést jeleníti meg. A
""/ lelk^s^dcssel ünnepelt fejedelem bemutat.ja a L.;ĉ i béke ssövegrjt az or-

szággyűlésnek és előterjeszti jóváhagyásra. J'.'bĵ r. udvari lelkésze,Al-
^ vinc^i, kassai lelkipásztor papi ÖltöBetbenyB-bliával. Balra Kátai kan-

cellár, aki a pergament tartja, mintha a szöveget aixtálná.A háttérben
a trón és a hajdúk, a harcban hűséges bajtársak. A főurak között kivehe-

. * te Thurzó, Báthory, Ríkóczi, Bocsk^y későbbi utóda; Homonnay, Bocskay-
*̂  hadnagya; Vizkuleti, a kincstartó; Ostrovich báró. Háttérben a vármegyék
_\ köpetei s a városi küldöttek: élükön Czebnjr György; Bártfa polgárai;

Orilé Miklós a sircsi követ; Weiss Mihály, udvari bíró és ThÖköU.Scbestyén*
Az emlékműről szóló hivatnios kiadÁsú kézikönyvben Bocslcayról ez

"^ áll s ext közlik a brosúrák; ezt forgatják napról napra az idegenből jö-
vő lltogatók: "Bocskay István /j.556-1606/, Erdély fejedelme, A Habsburg-
ház ellenes első magyar protestáló felkelés vezére. A szerencsi ország-

ul gyűlés Kagy^rország fejedelmévé proklamálja, de Bocskay a császári csa-
*_. patok felett aratott győzelmei ellenőre is e címről lemondván, mint a

bécsi béke aláírója, csak Erdély fejedelme címét tartotta meg s ezt el-
ismertette Rudolf csiszárral is,,

Bocskay a magyar Cromwell. A nemes Magyarország megtestesítője,
a fegyverre kelt nemset választott vezúreoOldalán vagy konstantinápolyi

* vagy damaskusi kard - szívében Krisztus Evangéliuma. Mint valamikor'Mó-
zes, Bocskiy is azt a bizonyságot bírja,hogy Isten állította a népe élé-
re. Győzedelmesen vonul hajdúival Búcsnek s az ország vallásszabadságát
a csiszár elé teszi. Hogy azon a helyen ko^uvésettessék, amit a világ-
történelem kijelölt számára, egy bibliai keleti fejedelem bajnoki alak-

^ ját kell élotrok^lteni, non egy dinasztia hősét, - mert Bocskay a ko-
ronáról lemondott - hanem egy szorongatott népét."

*' *' ^' Amikor Dévény alatt én is átloptam az életem Európa szabadabb
felére, ott eszembe jutott Adynak, a bús magyar költőnek az a víg éneke,
amelyben Dévényt látja szellemi kapunak.Akkor feltettem magamban, megke-
resem^ van-e Európában olyan emlék rólunk, amely elismeriyhogy valamikar
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is megsegítettük, fenntartottuk; vagy valamikor is betörtünk a szellem
Európájába^ Azóta sok magyar nyomot láttam, de ezt az emlékezést ilyen
beszédesen sehol sem találtam meg, mint Bocskay Istvánban. Bocskayt nap

valóban századok folyamán tartóoszlopa

A szabadság valóban aranynál többet ér.

KOSSUTH A NEW YORK TIMES ELSŐ

100 éves évfordulóján^ ez év szept,lŐ-?.n a ':Jn' YORK TIMES közölte
első száiT,:rak első oldala. ̂  Ex az egyetlen ol^al hd-om Kossuth-tal,ill.
Magyarországgal kapcsolatos hírt tartalmán*

"Kossuth és Ausztria" - ez a címe egy angol lapból átvett cikk-
nekc "Ha ígérte meg a szultán - olvashatjuk benne - hogy Kossuthot,Per-
czeit.Bat^yanit és Kutahia előkelő rabjait ki r'aba<1rt-ja,Mikor ezt a hírt
legelőször hetekkel ezelőtt kovcitük,a í\;.,yegr.esetiek valóságos özönét
indították el a nagy katonai kormányok szerve.:. Szakítanak a Portával,
visszahívják nagyköveteiket,megtorlást keresnek a boszniai felkelés újra
való felélesztésével! Az egész Keletnek meg kell rá"kódnia,mert Kossuth
látogatókat fogadhat a helyett,hogy káposztát ültetne s orgyilkosok ellen
védelmezné magát Kutahiában. A kérdés valójában érzelmi és humanisztikus,
mert senkinek sincs szándékában ártani az osztrák és orosz birodalomnak
vagy megzavarni békéjüket Kossuth kiszabadításával.A múlt iránti csodá-
lat s nem a jövőt befolyásoló cselszövés szándéka él a magyarság itteni
barátaiban,,..Ausztria kormánya a leplezetlen erőszakot nemcsak elfogadta
alapelvként,de ezt be is vallja,..Valóban félhetnek Kossuthtól,mint ahogy
félniük kell mindenegyes független embertől^ki tollat vagy kardot for-
gat.Méltán reszkethetnek minden árnyéktól. És mégis azt kell mondanunk,
hogy tévednek,amikor egyes emberektől félnek s eget-földet megmozgatnak
azért,hogy lebéklyózzanak egy olyan politikai Prometheust.mint amilyen
KossuthaA tény az,hogy az ő kormányrendszerük rövidcsen az egész népet -
Összeesküvővé kovácsolja,akik csak afra várnak,mikor lázadhatnak fel újra.
...Annak el lenére,hogy mindezt kikerülhetetlenül elkövetkezőnek látjuk,-
semmi szándékunk sincs ügyeikbe beleavatkozni,lázadásokat elősegíteni...
Az ilyen visszaélések a hatalommal mindig orvoslásra találnak idegen be-
avatkozás nélkül is.Amikor tehát mi őszinte vendégszeretettel s boldog-
sággal üdvözöljük majd Kossuthot,ugyanakkor nincs szándékunkban sem biz-
tatni,sem segíteni őt abban,hogy felújítsa azt a küzdelmet, amely a mi
korunk számára a csatatéren már eldőlt."

Egy tudósítás egy bihari esküvőn elkövetett csendőrbrutalitásról
számol be,Osztrák csendőrök az oltár lépcsőjén vágták le a menyasszony
koronáját ékesítő nemzetiszínü szalagokat a hajával együtt!A vőlegény a
csendőrre támadt s az ekkor keletkezett verekedés közben 3 csendőrt s 4
falusit öltek meg, köztük a vőlegényt és a menyasszonyt!

A harmadik hír "Törökország" címmel a Porta határozatát közli
Kossuth szabadonbocsátásáról. ''Oroszország és Ausztria minden fenyegető-
zése ellenére is a Porta megállta a helyét s megtartotta ígéretét" - ír-
ja a konstantinápolyi tudósító. . . . ..
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1 '".'" ' '' ' ' MAGYARORSZÁG A SVÁJCI TANKÖNYVEKBEN /I,/. '' ' , .

A svájci tankönyvek a legtöbb külföldi tankönyvnél egy fokkal
tárgyilagosabbak, sot helyenként egyenesen barátságosak Magyarország i-
ránt. Ez valószínűleg résiben a svájci semlegességnek^ részben a két or-
szág közelségének köszönhető. A legtöbb általános tévedéstől azonban ők
sem mentek /mongol-ergdet,puszta,stb./ s még ahol S23mnel3áthatólag jó-
indulatúak, ott is sr#szor beleesnek a külföldön annyira elterjedt irre-
ális, romantikus magyarság-kép túlzásaiba^

A következőkben néhány középiskolai földrajz- és történelem-
könyvet vizsgálunk meg./Svájcban az elemi iskola 3 éve után következik a
4 év középiskola/ A tankönyvek kantonolrént váluozr^k, de lényeges különb-
ség nincs köztj^. így elé^. ha nyelvterületenként vesszük szemügyre ö-

A s^övegok nagyobbrés^e kifogástalan, ezért aránylag röviden
h vulük* . . ., ,

Egy zürichi földraj^konyv /Geographie, ^ g ,
1946/ szerint /muly Magyarország helyét Keüet-Kc'nép.r.r.rópában jelöli meg
s az erdélyi medencével együtt tárgyalja/ a T;'.3zár. "Ili terület a híres
puszta s a kisalföldön is csak a szóleken varrók t' l.upülések. Következik
a puszta romantikus leírása a '-tschikosch"-sal, la^r^óval, útt-alan utak-
kal, a magányon csárdával, ahol vasárnaponként a pásztorok a vándorci-
g$ny muzsikaját hallgatják és fadobogókon a szabadban táncolnak. Annyit
azonbrn alismer a könyv,hogy a puszta évről-évre kisebb lesz s nő a
szántóföld területe. A "Népek és államok^ c. ^^szb^^ e^t olvassuk: "A
magyar ^i^^ig közepén élnek a agyarok /jrgar*.-' va^r/ 'Madjaren', akik
mongolokkunt egykor Bols^-azsi.i stcppo-vidékér-":! vándoroltak bü."A könyv
szerint '"Dülkoleteurópa'* népei igon nagy mértekben Különböznek egymás-
tól s ezárt csík nehízen 3llnik össze tartós lílnmal^kulatokba.A vlrosok;
hegyek,folyók mindenütt német elnevezéssel szerepelnek. /A képek nagyobb
rósze a pusztít,gémöskutat,stb. ábrázolja,ikárcsak az alábbi könyvekben/

Egy másik, ugyancsak zürichi földrejzkenyv /Dr.E.Letsch-től,Ycr-
lag der Erziehungsdirektion,1935/ valamivel kevesebbet foglalkozik a
pusztlvil,de a?t a hitet kelti,hogy -'. migyarsdg nagyrósze csak most h?gy
fel 'i nomíd életmóddal: "Ma egyre több területet hódítanak el a steppé-
től a szántóföld és a szóló* sxímára,miközben i nomád életet folytató
pisztornépessóg lassanként megtelepedik." A könyv egyébként 10-10 sorbsn *
tárgyi-ljr. Csehszlovákiát és Ausstrilt, míg nekünk egy egész oldalt szentel*

Az olasz nyelvterületen t^nuljík Gemetti és Pedroli L'Europa c.
földrajákönyvét /istituto oditoriale ticinese,Búllinzon^,1936/. Ebben
Magyarország mint termékeny,de fejletlen iparú ország szerepel. Az al- -
földnek nem a nigyrésze puszta, hanem csak a "síksíg legszárazabb részoT
Budapest mellett két várost említ:Szegedet és"Tokay"-t.A magyarokról azt
írja,"uz az egyetlen sárga faj,noly Középeurópíban telepedett le."A könyv
vé^cn, "Az embcr"c.fejezetben a különböző emberfajok csoportosításánál,
a ma^yarok a sárga fajhoz vannak sorolva s a sárga fajt egy kínai képe
szemlélteti!

E^y francia tankönyv /Vaud kantonbcl/ szintén nomád népnek tart-
ja a magyart,mely csak rövid ido óta kezdett letelepedni /Les Cinq Par-
tié du Monde,Charles Biermann,Geneve,Payot,1936<./: "Sokáig álattonyész-
tésre használták a síkságot...Fél évszázad óta földművelést is folytat-
nak rajta...Ami az ipart illeti,az egyetlen fontos a malomipar...A ma-
gyarok száma közel van a 9 millióhoz,nyelvük egyetlen más európai nyelv-
vel sincs kapcsolatban,hanem ázsiai nyelvekkel áll rokonságban." A könyv
második feleben olvasmányok vannak.Az egyik az ismert magyarbarát fran-
cia írók,a Tharaud^testvérek egyik könyvéből való^ A szemelvény címe:
"A magyar paraszt". Az olvasmány magyarul így hangzik: **"
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"Itt ól a paraszt, a legnemesebbek egyike a vilígon, hibái sze-
/ltóik 3 úrónyei kellemesek; Gó^ös és uralkodni szerető, telve

nyugodt lenézéssel a szomszédnépek irlnt; bizonyosra veszi,hory Isten
magyarul beszél a paradicsomban. Nincs nála vendégszeretőbb, soha,nem
kérdi a vendedtől: 'Kínok a fia vajy?'... Szűkszavú,sot hallgatag,nóg
italos 'úl'.potlban is ne;őrzi tökéletes méltos^jít; de a korcsmaasztal-
míl fejét kezére tlnasztv^., a könnyek!.* érzékenyül el? amint a cigány
hc.-'cdtíj-Jt hill.ritja; innen ered a kedves mondás: a ma^y r sírva ví^ad.
Szerelmes tjr^őszetű, sok benne a költészet; csak az arab ünnepli mé.̂
ú.,:y ?. szerelmét rögtönzött versekben, dalokban s a falusi életből vett
kopekkel* Imídja a lovakit,a snép sallan;ios sz^rsvarut, a tulipán- és
siu^fjnir.távaj. szc.̂ élyeí?c'*.t ruhát, ?. mulatságod és a táncot. Elpazarol-
ja vagyorát, hr^y tündököljön, ?2Ívesen aí'óssá^ba veri magát s nem sjet
kifizetni hit<r*.i/3*46itj eg^-ltal'ban nem a^ért.mintha nem íenno bocLÜle-
te'̂ han-*:.- ^ert nagy öröm^ *cel.'.< abban, hogy dühöug^ni lássa őket.Irtó-
zik a haau^ss^tói,megharagszik legkedvesebb rokonára is,ha az véletle-
nül hazudott neki; les^őbb panasza a németekre és zsidókra,mondja, az,
hogy behozták az országba a csalást. Önfejűt a kono^^^si^j nchcs bclát-
tatrí VíJ3 tévedését; de ha egyszer meggy^zt^k, k?f ',:6̂ ;gel adja meg ma-
gát? mir.f'7-n hátsú^ondolat néJJitl, Csaldc^ábar Jior;.:-̂ ; a mogorva paran-
csolot j3tss^3. szívesen isrn̂  űlgeti: '*A pán^ ^zarrlva, az asssony ver-
ve jó"; dj utoobi, aki ar<:azt toha num tegezi é^ mln'Jig íuram*-nik szó-
lítja, vezeti az egész háztartást. A kereskedelmet utálja: ráhagyja a
zsidaira. A túlzott munka sem az esete: a Gondviselés nem azért van-e,
hogy az alföldön Európa legjobb búzáját és 1:. <.ixol'b barackját növessze?
Ai'ti a kc&'".*í3ég.<js zöldségeket rllet?., axrx go. .r)'̂ á2'.t átengedi a bol.glr
öntöaőkcrtósxeknck, NcmtCrJdöK s álmodozó turMJSRütenek a legjobban a
pásztorélou felel meg."

.; . '.- - .. . i;' - ;;.;'! ' .. M < ... :. ._ ., . y . ^

' . - BIBLIOGRÁFIA 1945-1950 /IV./ * '' ;'..'.
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LISZT TÁRSASÁG

alakult Londonban. A Társaság
^ első kiar'.váaya a "La Lugubre Gon-
dola" c<Öregkori Lis2t-d?rabot

* tartalmazza. A Társaság célja ké-
' sői vagy mellőzött Liszt-művek ki-
:. adása. "H kötetben található a 'Csar-
das Macabre' ib,különös r;
az eiil-ékĉ etb̂  folyton v:;.
f.tr,ta r̂̂ rager Gris' és ^

1.7,Walt-'sKentner a

hangversenyt ad,füleg ezekből a
-' kései Liszt-művekből.A zeneszerző
' a.ggk3ráb?,i messze előrelátott a

jövebet:'/'!̂  3UR.JAY TIMKS,31iV<13./
Kontrjr haagvcrsenyér'jt a LON-

- - DON MJálCM, r'.'!N7S/51.VlJ..,/s^^mol
.' be:*'Figyo.l.emr<.rnóltó rnegéiúésérül

tett tenuságot Lisztnek;3 tájkép-
. festőnek, a misztikusnak és a virtuczmky

A "CSODALATOS MA3DAKIN"-T -t-"-

nagy sikerrel mutitták be New
< Ybrkbin,a kritika azonban különbö-
' zőképen ítélte meg. NYT/51.IX.3./:
-."Az ^gyütt^s valóban r^gyo^ó toljo-
J sítményt nyújtott...A zene,az Öulet

^ és a történet jellemző képet ad ar-
' ról a neurózisról,melyet Kó^épe^ro-
.. pa jelentett 9z első vilíghábcrú i-
dejón^R mű valójában antik holmi s
mostini előadása vagy 30 évvel ké-
sett cl s párezer mérfölddel zajlott

, le nyugatabbra a kelleténél." NYIIT
/51,iX,.?./:"Afni megdöbbentő ez^cl
a bnlott^l kapcsolatban,az a koreo-
gráfia minősége tekintettel Bartók
nagyszerű partitúrájára és dráni-ii,
valamint zenei törekvéseire...a ko-
reográfia minősége nem folal meg a
zene ragyogó szépségeinek s erujé-

vad,rút,brutális és hullaszagú mű.
Bartók cldkLlŐ partitúrája sem tud-
ja tonpítani'J TIME/5L IX;17./: "A
promi^r h?llgatósági num értette,
miért okozott olyan botrányt Bartók
1919-&S darabja hazájában,Magyaror-
szágon...A Csodálatos Mandarin ér-
téKen kiegészítése a New York City
Baiütt repertoárjának...A legjobb
maga B3rtók partitúrája volt..."

A "LUDAS KATYi"

c.új magyar filmet bemutatták
Nuw YorK egyik K06Íjdban,"A ron-
dezekn^k komoly szülési fájdalmat
okolhatott,a;ijg mogs^ültek egy i-
ly^n idétlen mesét a gyanútlan kö-
zönség számára'' - írja o NYT/5],X,
13 ̂ / bírálatában s ''nagyon küzep^s"
n^k találja filmet.'-Tipikus vnsfüg-
güny-íAögör.ti film" - -véli a NYHT
/51cX.13</ - szimbolikus népi me-
sét akii* bemu^^tni^de n^m sikerül
neki,mert a szimbólumot mindenáron
realitásként akarj?-, feltüntetni."

"NAGY ;,'<GY/R MÚZEUM"

cirrn,n Pi.r'.rkás Lánxló profesz-
szor az ,\HOGY LEHET c.páriasi fo-
lyóiratban külföldi magypr művésze-
ti és történeti emlékük listájáb
kö''.JL„A:' fltY^'H.-iX". snámban a
fr-sr.ciâ r-'.áap.: cmlckekrol ad gaz-
dng s ki*:^ríüő felsorolást.

ZSA Z3A GÁBOR ' -

Gábor Eva testvére szerepel a
LIF3 X.13-Í szÁüiiínak a címlapjln.
Szintén tcluví^iósztár,csakhogy a
nyur.ti parton.A ssov^gben további
harcin kúp mullctt többek közt ez
állr'AL orn^:ig televíaió-rajortgói-
nak a többsége számára az egyetlen
Gábor a szűke Kva,akinek magyar
szépsége gyakori,megszokott s neg-
nyu-'tató lltvíny votítő-avegükön.
,.-k,sa Zsa a legnagyobb uj siker a
nyu?;=tti parti TV-ben,m^lyot szép-
ségóvrl, érett kontinentális kinj-
tésűvcl én magyar ^savoir-faire*-
jével érdemelt ki, mely utóbbi ne-
gíts^gével könnyedén osztogatja
tanácsait a csilódott szerelmeseknek?

A SZOVJETUNIÓBAN .

zasság"
kiadják Mikszáth "Különös há-

núvének orosz fordításit,
valamint a Magyr-r Költészet Alna-
nachját,mely ?0 íven magyar költők
n:üvoit tirtalnazza a XVI.sz.-tól
napjainkig. Egy "Magyar Népmesék"
c.mK is megjelenik./MN,51.X.19./
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NYUGATI FIGYELŐ II.

LISZT-MUVEKET

játszik Horowitz egy nemrég mog-
elpiít Lr--lt,mez,on. "T^lán "Z ellen-

Petrarca* a legmc^ra^^dóbo; - írja
a CHRtS.M./si.IXc25./ - a tFunérail-
lcs' hatisos /iŝ knui.1 lenyűgözően
az/ és a kis tr^atell/'Vaise Cub-
liée*'/m?.i?,a r. k̂ .ir.'yec tök;lote^^é^.
A ií^^^^yoib t^'ijit^Kot ..z u.i'íj.so
.daraora tirtoc^^tdk: Horc*'^t3 .íját

ANGOLNIELVU FOLYÓIRAT

ind̂ .'.ó Lis?,t-féle ^03^
tínak velós^g^al félelmetes."

KÖRMENDI FERENC

the Eclip^j''/ bosszú kritikákat hoz
az amerikai sajtó. A CHR.3<,K./51.
IX.1./ kifogásolja.ho^y emigránsok-
ról s nem *ncno!.di.ltekrol szól 3 re-
gény s nem érezteti az o^thonr'^jól
Eissikítottak -crr.gediáját. A RYT
/51iIX;L6,/ szerint viszont p könyv
az életet nutatj^ be s ha melodra-
matikusnik,sőt időnként mesterkélt-
nek is tűnik,azért majdnem végi.; ór-
dekes képmása az életnek ezekben az
években. . .

PHILIP SEMMELWEIS

' ez a nagy rn^gy^r ̂ ynekológus íl-
ddsos életműven abban a rendíthetet-
len hitben dolgozott, ho^y egyszer
bljön aa idő,amikor ügyetlen fiatal
anylt sem fenyeget többé a szeren-
csésen kiíllott szülés után a h?líl
<iyerf.ickd.j;yi llshí-n" - így kezdődik
Cgy svájci élctbixtosit:tsi intézet
na^y hirdetése,felül Semmelweis

Í í A ő j "
_, i^y nevezi az utókor a fmitikus ma-
gyart; - olv.ssuk többek kö^t - ez
r ni^y orvos nemcsak lol^olezte és
le^ycite aa emberiség c^yik halilos
eliannó^ét,han^r,i a vilírot megismer-
tette a 'ne^elo^ő módszer' értclnc-
vcl.A me^elüzéü elve volt az útmu-
tató a 'Vita' számira is..." /DER
,BUND,51.VI.8./

jilent ne? Ausztráliában AURO-
RA AUSTRALIS cimen az Ausztráliai
Ma.^yir Irod^Jni Társaság kiadásl-
ban*Sxerkas7;!".c-Dóezy A.F,Kiadó:
Partényi Zoltán,Aá első s.zím cikk-
írói/51.VIIIc/:I)óczy F.,Arvni Jo. -
Csonka J.,Gino3y O.,Ferenczy, Ipolyi.

ROZSA MIKLÓS

érdekes kritikája jelent me^a
DAILY REW3 LOS AHGELES-ben/51.IX.
26./ a zmickrjtikáról."Bartók Bé-
la esete boci !;ycs eset - írja tcl̂ -
bek kö'.t - r..< ynól i kritikusok e-
^ésa 'b^-nrrr.. kol.lé;?iumâ  sz'nil-
masan ir.<. ib'î.-. "t.Nem ismerték fel
c;;y nn^y alkotó szellem jelentősé-
gét s nem irányították a közvéle-
ményt,^cly akkor mé:-; ncn volt ulő-
ké.i',*,ítT-̂  ery jroteljos és eredeti
Z'-.;-.'5ŷ r"̂ 3 bi* almás és me^nenalku-
vo stiü.iír*^k az értékelésére...A-
mikor l')-i-bei Los Angelesbe jött,
az o^yiK kritikus a hangverseny a-
latt elhunyta a termet,telve felhá-
borodással oly zene ellen,melyet
nem sikerült nu^értcnie;a többi
kritikus többsébe linnyos s teljes
m^^ronértésről t.muskodó bírálitot
írt.Bartók meghalt s irdóta a közön-
sén megszerette müveit,'A kritikusok
ví^an felu^ráltak Birtok zenéjének
diad'ilszckeróre,mindenegyes han^-
je*yet,melyet csak valaha leírt,
az e^eki^ magasztalva."

BUENOS AlitESBEN

szeptember 3-tól 10-i^ magyar
kiíllítist rendeatek ötven magyar
művész es iparos műtárgyaiból és
iparcikkeiből. A kiállítást az El-
aie Rivcra de Haedo argentin író-
nő és Eu^cnio Birabcn mérnök ve-
zetése alatt alakult "Argentin-
Maryar Baráti Kör" rendezte. Min-
den nap n;r*;fissáínvon"lú művészi
műsort is adtak, amelynek kereté-
ben spanyolul ismertették a magyar
kultúreseményeket.

\.rr, KOSSUTH MONDOTTA: SZIVET CSERÉLJEN, KI HAZAT CSERÉL!
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"SZERB-HORVÁT NÉPDALOK"

címen mcst jelent meg Bartók
n^mus műve. a Columbia-egyete-

men eJete utolsó éveiben végzett
kutatásainak eredménye. A díszes
kiállítású kötet 75 dal elemzését
tartalmazna. Mind ú.n. "assaonyi
dal''; mé^^odig wczlim vi^^kroli A
dalsiöve^k fevtítás^t A.1, Lord
aajj.. A művet covábbi köt.*ek ^ö-

'Tekintettel a keleteurópai 3
ni népzene iránti régi érdek-

-é^emre, - írja egy 1941-es le-
velében -- örömmel hallottam erről
a tc'.r-b m.. it 2600 foncgráfl^me^tol
álló ^yűjí.unényrólymuly tudomJ^om
szeri.rit ar egyseién akusr.'-kaü.ag
lerö^aíte^t j^^oszláv népzene g;^íj-
temény...E heroikus dalok stílusa
és zenei kezelésmódja talán annyi-
ra áll kö-el a homerosi versekéhez,
amennyire ;ua talált bármelyen r/p-
zenostílus csak állhat.Történelmi,
irodalmi és zenei szempontból en
az anyag felbecsülhetetlen...Az é-
nek maga kétségkívül a régi euró-
pai népi örökséghez tartozik.De a
guzlakísérnt helyenként aa arab
dallami kezelésmóddal mutat párhu-
zamosságot - amely talán a hosszú
török hódcltság alatti befolyás
következménye," "Aű én/ogyetemi/
munkám a híres Milman Parry gyűj-
temény átírásából és elcmzésábői-
áll." - írja egy másik levelében.

"Columbiáról /194?/ jan.1-vel -
)elbocsátottak*; úgy látszik,hogy -
számomra nincs több- pénzük^Ez bosz-
szantó,mcrt ez alitt a két évrlatt
csak kevéssel többet,mint a munka
fölét lehetett clvágezni;ésún gyű-
lölöm a befejanetlonségot" - pa-
naszkodik másutt.De a könyve elké-
szült :"Egssz éven át nagyon szor-
g'?.inasi.n dolgoztam a könyvemen,..
Októberben befejeztem; a Columbia
Pr^s^::ek kellene kiadni,mint Függelé-
ket ottani munkámhoa'j/Éalevclci, Bp./

: Jlí. j-_ FRANTISEK KUPKA -;. ...

& Párizsban élő híres cseh fes-
tőművész áO-ik születésnapját ezév *
szeptember 23-án ünnepelték^

-',:- -rr --< PULASKIT

az amerikai szabadságharc legen-
dás vezérét ürmp^lték a lengyelek.
"A Pulaskí-napr.ak - írja a HYT ve-
zércikkében 51<X.7.-én - megvan a
maga bánata a lengyelek s a lengyel
eredotó amerikaiak számára,akik ma
összegyűlnek emlékezetére.Lengyel-

nem szabad,amikor Pu-
állaski gróf elesett Savannahnál az

amerikai szabadság védelmébensnem
szabad ma sem,A lengyel vezér,aki
1944-ben Varsót védte,Bor-Komorow-
ski tábornokim-, szívesen látott ven-
dég New .Yorkb.-r.-.;d<j Varsóba vissza-
térni nerr. t-u<j- T szabadsága vagy é-
lete vesL'iiyü...*, .̂ tós<j nélkül."

DINU LIPATTI - ' - "

a híres romín zongoraművész nem-
rég h^lt /*cg;''.i idet Besnncon-i ün-
nepi, ját r^kp^ nz c emlékének szen-
tel" han^'jrsTnnyel kezdték."Nagy-
szerű mfr.sz volt" - írji róla a
FIGAK0/51.IX,ií^/ - "valószínűleg
nemzedékének legkiemelkedőbb pianis-
táji...Az est Lipatti 'SymphoriieCon-
cert,nntc'-.jával kezdődött...Enoscu
t-±-trapSKÓáiáját' dirigálta s Bartók
cscd/latos *Zene vonósokra,ütőhang-
szereKro s celestára' c.művet.Álmod-
ni s^m lehetett volna szenvedélyeseb-
ben muzsikus karmostert*"/Az est e-
gyik szólistája Siki Béla volt,Li-
patti tanítványa - CHR.S.M.51.X.3./

' ' ^ ^ . PETKOV -- *;

a Bolgár Nemzeti Agrár Unió ve-
zére kivégzésének negyedik cvfordu-
ján,szept,22-ón Washingtonban e^Hk-
ünnepet tartottak,melyen megjelent
Barnes,az USA v.szófiai követe.Eth-
ri-dge,Trunan elnök v.bulgáriai büen-
megbizottja,Lodge kormányzó,Jackson,
a Szabad Európa Binottság elnó'ke,stb.
Az esten két bolgár művész,L.Visego-
nov és BcK.ZsivoQanovics szerepelt,

MIKA WALTARI

finn író új műve,"The Wanderer?
most jelent meg az amerikai piacon^
Előbbi két regénye bestseller volt.
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AZ AMERIKAI-MAGYAR SZÖVETSÉG VEZETŐI TRUMAHNAL.

Az Arnerikai-Magyar Szövetség, Balogh István főtitkárral az élén,
igen nagy munkát fejt ki a magyarság érdekében s csak legutóbb is nagy
része vo\t a világközvéler.^ny mozgósításában a magyarországi deportálá-
scK ^llen. A Szövetség v^'-ítőit nemrég Truman fogadta kihallgatáson. A
látogatásról a UNITÉT PR^SS tudósítása/^lcX^l^./ nyomán a legtöbb nagy
amerikai lap hírt adott.

"Truman biztosítja, hogy a USA felszabadítja a csatlósokat" - ez
a tudósítás cdrnê  "Truman elnök ma kijelentette - rónája többek közt a
cikk - b.)p;y a U3A továbbra is azon lesz,hogy szabadsagot vigyen az orosz
c?:;.t.*<.csnt..3<;et..:.'-iri-3k r̂ ĝ a^.lati-, amíg ő a* elnöke 7i j^an ezt a kijeién -
t-̂ Hr, -AK ̂ /!^ri!:i\-Magyar L'ove'og 20 delegátusának cetté., Ezek azért lá-

-ták "3g 3 ?ohcr HÁKr!,, h^r^ sürgessek őt, bél./̂ ge'.ize meg Ma^yaror-
roiJLU;iistd rendszered 'a világ elctt,mint az ei.beri jogok alapokmá-
K megsértőit,*"

; - J - l

KOSSUTH-ÜNNEPSrGEN

ri&M Chris-
tian yelli.-fSh;*^ rencezetb Kossuth
Londonba érkezésinek százéves évfor-
dulóján, okt^29-én,a szónokok közt
szerepelt A,^^Langford-Holt,kcn^er-
v&ti-r kép"_seló, S^r Artrir G,Cimyns
Carr Vtli^^rális képviscLu,3meilie
professzor, Sztankcvich Viktor ás
C^AJ'iacartney professzor,a Fellow-
ship elnöke, A jubileumi ülést az
an^ol rádió és a Radio Free Europe
részletesen méltatta közvetítései-
ben.A lapok közül a TIMES, a MAN -
CHESTER CUAHDIAN, a DAILY TELEGRAPH,
EGOyOMTST és az EVENING STANDARD
foglalkozott a jubileummal.

^. SZOVJET TANULMÁNYOK INTÉZETE

névvel a chicagói De Paul Egye-
temen keleté: ópai problémákkal fog-
lal koxó intézet létesült - Kárász
Artúr kezdőméi/esésére. Az idei elő-
adók közt Kárász Artúr, Hunyadi Dal-
ma, egy lengyel, egy holland ős há-
rom amerikai professzor szerepel.

:'c. i-í/"'*: CHURCHILL TEHERÁNRÓL .

sxámol be emlékiratainak egyik
legu ^bbi részletében.E szerint az
angol miniszterelnök - ellentétben a
közhittel - Teheránban nem követelt
balkáni partraszállást,A háborúutáni
re^de?ésre vonatkozólag a volt Monar-
chia területén Dunakonfederáció meg-
teremtését javasolta. /LIFE,51tX.
22./

"A SZ
VISS.A

"̂  NAGY FERENC
TÉR;'I HAZÁJÁBA"

- e^rel r. címrrel közöl a RICH-
MOND TIMES DISPATCH/51.IX.l6./nagy
cikket é''Több mint

'. ora?.i.gd
4 éve -írja -
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a fiatal magyar
-ső n'iniszterelncke
rasztember,aki ebben
a miniszterelnöki hi-

vatalt c^tölt.jtte,.o*A számú'zöttek
nem akarnak háborút csinálni a USA
éí.: a Szovjet közt janiint egy újság-
író állította egy cikkben minap,

o'Mi ismerjük a háború
és rombolásait.* De vé-

güiis hazamegy - 'igenykétségtele-
nüljfnivel 100 millió civilizált em-
ber nem maradhat örökké szovjet
elnyomás alatt,*

Nagy Ferenc farmja,melyet egy
év óta Csóplő JenÖ vezet,a megye
első farmja volt az elmúlt hónap
folyamán...Nagy megjegyezte,hogy
egyik tehene 'indul a USA bajnok-
ságáérts'"

A farmot Cséplő a megye első s
Virginia harmadik legjobb farmjává
tette.32 tehene napi 150-160 gallon
tejet ad;A tehenenkénti átlag 1123
font tej s 44 font zsír havonta, szai
ben a megyei átlagos 665 fon$ tej
és 24 font ssírtermeléssel, Ápri-
lis óta a farm a megye öt legjobb
tehenét produkálta.Ex az eredmény
magyar viszonylatban azt jelenti,
hogy a híres magyar Auguszta egy-
szeri legjobb teljesítménye messze
lemarad a farm legjobb tehenének
rendszeresen tartott teljesítménye



** íi *
WASS ALBERT.

"Ez az egyetlen könyv elegendő, hogy őt mint egy nem mindennapi
elbeszélőt mutassa be...Sokáig kellene ma kutatni, amíg másodszor ta-
lálkoznánk ilyen nagyszerűen jellemzett alakokkal,..Ennek a könyvnek a
szerzőtársa egy egész korszak; a bcnnefoglalt sorsok minden DP-sorsnak
rettenetes összegenéseké.iú szerepelnek és az elbeszélőt, Wass Albertet
- talán egész életében űrre az egyetlen alkalomra - megrendítő beszé-

desség szállja meg, melyben minden néma sorstársa vele együtt szól."
Az "Adjátok vissza a hegyeimet" c. Wass-regény svájci kiadásá-

nak megjelenése után írta ezt a kritikát a WELTWOCHE /49-XII.l6./.Azon-
bar- nem e?. az egyetlen írása Wass Albertnek, ami idegen nyelven megje-
l'jr\, i;s sikert hozott - **-j3icsnk neki; hanem az e&ó--3 magyarságnak is,
Waí.s Albert 194i Őszén sí'̂ 'jadult a hadifogságból; ^46-ban írta meg me-
seFl-'ónvvór.; az "erdők kerrrvét'', mely 1947-ben német.ül is megjelent, "Die
WcJ.r ist schön'* cím alatt, a Stahlberg-Vcrlag kiadásában. Azóta három
kiadást ért meg. 1949 augusztusig a bajorerdőben élt, egy kis eldugott
érdé.;, tanyán, ahol mint fadöntő, kertész és ács igy^^ezett megkeresni a
kenyeret a család /öt fiú!/ számára. Ott írta- az trrdók közt- még 1946-
ban a "Róy.kígyó" című könyvét^ mely Münchenben ma^j^ient magyarul.1947-
ben a "Funtineli boszork?..!./'* ĉ  háromkötetes r.i.gy <-igényét írta meg,mely
terjedelme miatt magyarul még nem jelenhetett ieĝ  /iszont németül most
került kiadás alá "Nuza" cím alatt. 1943-ban irta az "Adjátok vissza a
hegyeimet", mely magyarul és németül jelent meg eddig és most fordítot-
ták spanyolra én angolra is. Ugyanabban ag é'-'ben írb még két színdara-
bot és egv hangjátékot, ezeket azonban r^^ n-r.- adt^^ ki. 1949-ben szü-
letett az "Ember az országúb szélén". Val^sK-^^Leg -;'< év végén jelenik
meg németül, Svájcban, a Thomas-Verlag kiadásr.^an. Fordítják már angol-
ra ÍSc

Wass Albert 1949 augusztusában átköltözött Hamburgba, azzal az
elgondolással, hogy ott, mint író könnyebben tud elhelyezkednie Csalód-
nia kellett. A német lapok és folyóiratok szívesen közöltek tőle apróbb
írásokat, de alkalmaaást idegen írónak nem adnak. így lett éjjeliőr,hogy
családját eltarthassa. Hamburgban írt egy filmet /forgatókönyvet/ "Éin
Mensch geht vorbei..," címnél, amit Rátho.iyi ^kos rendezésében forgattak
ezen a nyáron Ausztriában* Egy regényt is írt /"Die letzte Laterne"/,
már csak németül. Mostanában adják ki. A:ég két filmje-keres gazdát és
nyáron fejezte be új regényét, "Elvész a nyom" címmel. 1949-ben létre-
hívott Hamburgban egy "Büro zum Schutz der Menschenrechte" nevű vállal*
kozást, melyet a U.N.Committee on Humán Rights regisztrált és elismert.
Másfél év alatt Wass Albert ennek a keretében 12Ű4 személy ügyét vizs-
gálta ki és intézte el sérelmeiket a hatóságoknál,/Ebből 314 német,68
magyar és 402 ukrán,lengyel.észt,lettylitván,román és orosz menekültek
ügyei voltak./ Többek közt ó vívta ki az emberi jogok alapokmányára hi-
vatkozva, hogy a német vadászok ma újra vadászhatnak!

Még 1949-ben résztvett a Magyar Szellemi Munkaközösség megala-
kításában, melynek elnöke lett, A Munkaközösség folyóiratának, az UJ
MAGYAR UT-nak egyik szerkesztője.

Szeptember óta az Egyesült Államokban él, Ohioban egy farmon
dolgrzikn Karácsony körül jelenik meg első könyve Amerikában, említett
új regénye, az "Elvész a nyom". -̂  -

LAMARTINE: HODOLATTAL ADÓDUNK MAGYARORSZÁGNAK, AMELYNEK ANNYI BARÁTJA
VAN FRANCIAORSZÁGBAN, AH^NY FRANCIA POLGÁR.



6- S

ÍÁ ̂ L

*' v\;

N K A V I L Á G B A N

* ' . Szerkeszti:
^ ^ '̂ ^ . Csicsery - Rónay litván ''*

A "Iíir''r'.k a *rLlrígban" előfizethet dJJ.*' az USA-
ban évi 3 doL.l.^f, b;-'-.*mely más orsztígb=tn .lavi '̂. hem-
zeükczi postáii. coup^n. MunkatÁrsainl^nak díjtalanul^
szerkesztőségeknek cserepéldány elleniben kU3djUk,

közlemóry & forrás i^

HIRiUK A VILÁGBAN

Dr.
Fallá Church.Vt.




