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A Metropolitan Múzeum egy régi bulletinjében

( BULÉÉTÍN OF THE {METROPOLITAN'MÎUSEUM
OF AÏÏT) hosszú* Cikket olvashatunk a száiíiszeríj-
röl. Ösupan három' gazdagon díszített számszeríj
m'aradt fenti a 15. századból. Ezek közül alegrend-
kív'ülibb az a' pê,i- :

dány valószínű- ;,-"-••',.,-" '-' '•'^-"""í'- í •-„:'
leg magyar eredetű
- - melyet a Walla-
ce/Gyűjtemény őriz.
A harmadik gazda-
gon díszített 15.szá-
zadbeli számszeríját
nemrég vette meg
a Metropolitan Mu-
seum; az íj fontos-
sága történelmileg
alig kisebb, mint
művészeti s z e m-
p"o n t b ó 1. ^.489-
böí származik ég.
Nagy Mátyásé volt,
líódífró, Hunyadi Já-
nos' fiáié. ^Erőteljes
és Ízléses, arra a
k ó r r a eniii&eztet,
•melyet a magyarok
" aranykoruknak "
neveznek. Magyar-
ország ,; pbben az i--
döben anyagi téren
is. ugrásszerű fejjlp-
désen ment á t . . .
falójában alig tudT
ja, megfelelően ért | -
kplni ennek a he-
lyi ,* korszaknak fi, '/'•'•",,.', ••'•'- - ..--YVf»*.'
tontocságát az ,eu- - '•' ;V >, ^ > ;'. ',, :/c, \t i < •
répái kuít.úrábaií az • - ,
aki nem iátta közelről, mily nagy résszé, származik
9, magyar köz/ép-kprji kultúrának, ebből a korból;
flőtmeg.van állapítva, hogy .Mátyás, voit '"a mű-
vészetek és .a tudomány «}ső -királyi ipártfogója.

Mátyás király udvarában ;francia és németal-
földi zenészekxfordultak meg-: A királyi kápolna kó-
rusának nem yplt párja egész Európában. A Má-
tyás udvarában kialakult renaissance,- műveltség
nyomait ma is megtalálhatjuk külföldön. Va-lobajj,

aligha mondunk sp.r
kát, 'ha az-t állítjuk,
hogy akkoriban. kü r
lön; magyar góttka
keletkezett

Ennek a kornak
a magyar díszítő*
művészetére nem le-
het jpbb példákat
találni, mint bizo-
ihyos "elefántcsont"
nyergeket, melyek
in#, az európai mú-
zfeümpk líegnagyöbb
kincséi' közé tarto'z-
nkk '('kettő ezek k'ö-

' züí líöz^ánk került,
a binq'-gyüjteméüy-
bb) ; "és csak ti
mányozni '.
számszeríjat, mely-
nek nyele, gazdagon
be van borítva ''ele-
fántcsonttal", hogy
;m'egértsük: azö't ;S
művészek, akik be-
borították i S ' fciV#&-
ték a nyergeket, tt-
gyanazok vpjtak, a-
kik a- : szá-mszeríía$

. díszítették. À kô^
, ,zépső lapon ..

M, á t . y á s.
• . lyes címere-a Uoh

lóval, felette, , a király címersisakja — ;enneter ef-
g^ik fiidalán a lemez: rajía.Magyarország: gíöne-
réyel .— .három leopárd-fejjeC- a másik. odalán
a cseh pimeroroszlán. Jól }átható az évszám:-

•<••' '
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HAZAI SZEMLE
A most folyó II. Országos Kullűrversenyeu ?

mintegy 14.000 művészeti csoport vesz részt, j
224.000 résztvevővel. Van köztük: 5610 szak- |
szervezeti, 4980 városi és községi s 3330 iskolai j
művészeti csoport. Négyezer színjátszó1 csoport. |
több mint két és félezer énekkar, közel négyezer !
tánccso,port< több mint másfélezer rigmusbrigád,
ezer zenekar és négyszáz bábcsoport nevezett be. |
(MN, 53.1.17.). !

képmások eié'1. Vájjon ezzel a lapunk más helyén
bemutatott s Dalmatának tulajdonított reliefek
elkótyavetyélését kezdik a közönségnek "beadni"?

A Szentháromság-téren, lévő Vármúzeumról
közöl riportot a MAGYAR NEMZET (53.II.1.)..
Bevezetőben megemlíti, hogy a "középkori Buda-
vára ma ügy áll előttünk, ahogy a régi, hiteles
metszetek ábrázolják' erődrendszerét. Hatalmas
támfalai, rondellája, bástyái, felvonóhidas várka-
púja, a kapuszoros fogazott párkánykoszorűi fes-
tői látványt nyújtanak a pesti partról.. ." ' . A
múzeum a vár történetét mutatja be az utóbbi
érékben kiásott 3000 ládányi anyag, kép»ek, gra-
fikonok segítségével. A lap említést tesz egy
Mátyás-portrés kályhacsemperöl is, mely "méltán
állitható mftgsorban a Bautzenben fennmaradt
Mátyás-fej és a közismert Dalmata-féle Mátyás-

Ujjászervezikj a marosvásárhelyi Bolyai -Mu-
zeumot, melyet >a Bolyai-könyvtárban rendeztek
be. A könyvtár kilenc 1477-1500-ból származó
nyomtatványt ís tartalmaz. A múzeumban őrzik
Bolyai János 10.667 kéziratát is. (MN, 53.1.7.) .

Egy szovjet utasításra irt történelemtankönyv
az alábbiakban tükrözi az orosz álláspontot a
•magyarságot illetőleg: "A honfoglalás előtt ma-
gyar népről nem beszélhetünk . . . Magyarorszá-
gon a törökös-ugor és a szláv elem kereszteződése
alapján új etnikum alakult ki. A honfoglalók ter-
melőmódja, a félnomád állattenyésztés helyébe,
a Magyarországon talált szlávok hatására, a tele-
pült földművelés lépett, az állattenyésztés és az
ipar magasabb fokra való emelkedésével. Az osz-
tálynélkúli társadalom osztálytársadalommá vál-
tozott és létrejött, szláv alapon, az állami és
az egyházi szervezet..." (Molnár Erik: A Ma-
gyar társadalom története az őskortól an. Árpádo-
kig, Szikra, 1949).

KÖNYVEK
Lady Listowell, akinek kitűnő, részben ma-

gyarvonatkozású angolnyelvü hetilapja, az EAST
EUBOBE, AND SOVIET RUSSIA kilencedik évét
érte meg, nemrég jelentette meg könyvét "Cru-
isader in the Secret War" cimen. A cselekmény
egy része Magyarországon játszódik. Hosszú k,ri-
tikát ír róla a TIMES irodalmi melléklete
(52.XII.S) .

"Revolutions of 1848" címmel jelent nieg a
múlt évben Priscilla Robertson történelmi müve.'
Magyarországgal két fejezetben, mintegy 50 ol-
dalon foglalkozik s alaposságára mutat bibliog-
iráfiáija, mely 3 6 Magyarországgal foglalkozó mii-
vet sorol fel.

A Magyarországot érintő"'részt a NEW YORK
HERALD RIBUNE (52.VII.2'9.) külön toemeli:
"A forradalmat Magyarországon vitték) keresztül
a legkevesebb vérontással és a legészszerübb re-
formiprogramm alapján -^ mint ahogy arra Mrs.
Robertson rámutat — Magyarországon, ahol a
helyi politikai élet a legélénkebb volt és a leg-
tfelelőílségteljes'ebb". És ez nem azért történt,
mert Magyarországnak volt a legkiválóbb vezető-
je; er népének e téren ki-tlaliult gyakorlatából

következett".
"Mindegyik nép és nemzet közül idézzük

most már magából a műből — amelyek az 1848-
as forradalomban résztvettek, egyedül Magyar-
ország tartotta követeléseit szigorúan törvényes
alapon. Ha a Habsburgok a legcsekélyebb tisztele-
tet is tanúsították volna saját esküik iránt, Ma-
gyarország ősi alkotmányát alkalmas ugródesz-
kaként használhatta volna, amelyről az abszolu-
tizmust átugorva a demokrata, 'alkotmányos ál-
lamok még modernebb táborába léphetett volna,
mint amilyen Anglia és Franciaország volt".

^'Magyarország ragyogó és megindító 1849-es
háborúja után divatos lett összehasonlítani az
angol és a magyar intézményeket. 1848 előtt
azonban senki sem vette észre a hasonlóságot
."Pedig '^minden szabad ember Magyarországon
"nemes"-nek számított, mégha némelyikük ha-
talmas birtokokkal rendelkezett is, míg sokan
alig voltak jobb körüín^ények között, mint a na-
rasztok...". Végül ösl^ehasonlítást iesz a kü-
lönböző országok' közt a nemesek arányszám'ára
vonatkozólag (Magyarországon 14 főre jutott
egy, mig Ausztriában 353-ra) s megemlíti, hogy
Angliában csak 24 főre esett egy szavazó s még
Amerikában is csak 8-ra a 14 magyar mellett.
,,Ez a magyar választási alapot igen tekintélyes-
nek tünteti fel".

A magyar demokratikus átalakulás és a sza-
badságharc leírása mellett a szerző megemlékezik
az emigrációról s Kossuth amerikai diadalútjáről.
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Miss Fardoe, a neves angol írónő 1838-40-ben^
Magyarországon élt és tapasztalatairól egy há-
romkötetes műben, összesen 1100 oldalon számolt
be a nyugati világnak. A könyveket a londoni
George Virtue, Ivy Lane kiadó publikálta 1840-
ben. Címe ez volt: „The City of the Mlagyar, or
— Hungary and her Institutions."

Miss Pardoe szellemes és tárgyilagos írónő,
aki a nyugati világ szemével nézte a reformkor
Magyarországát. Müve egy fejlődő ország biog-
ráfiája; külföldiek kevés iyen alapos könyvet ír.
tak Magyarországról. Miss Pardoe figyelme min-
denre kiterjed: ellátogat az Akadémiára, az egye-
temre, a Rókus-kórházba, a Csonka-toronyba, a
budai fürdőkbe, ismerteti a magyar történelem
főbb eseményeit, ír az Aranybulláról, megírja a |
magyarok erényeit és hibáit, ír a ipolitikai élet-
től, a kereskedelemről, a színházról, irodalomról i
Ss a börtönökről is és kitűnő portrét fest Széche- i
nyiről, Kossuthról, Wesselényiről, Dóbrenteiről, I
Jósikáról, Eötvösről és Deák Ferencről. !

Ebből a könyvből idézzük, kivonatos rormá- !
ban, azt a fedezetet, amelyben Miss Pardoe -liszt
Ferenc pesti fogadtatásáról ír.

• * * |
Egyik nap, 1840 farsangján, elmentem Liszt

Ferenc koncertjére. Ez a nap életem felejthetetlen
élménye maradt. |

Liszt Ferencről az a kritikusok véleménye. >
hogy ő korunk egyik legjobb —sőt, a legjobb— '
zongoraművésze. Gyermekkorában járl London- \
ban is, egyébkén*. Párizsban élt. Mindössze 2 0 éves, ,
máris Európa legünrjepeltebb •művésze. Játéka >
rendkivüli. Azért is érdekelt, mert tudtam, liosy |
1840 tavaszán Londonban vendégszerepel.

Ez a tehetséges művész magastermetű, kitűnő ,
megjelenésű fiatalember. Istenáldotta tehetség.
Olyan eredeti, egyéni, lenyűgöző és megkapó a stí-
lusa, hogy azt mondtam róla: Liszt Ferenc a zon. j
gora Paganini-je. '

Magíyarországon mindenki tudta, hogy Liszi j
Ferenc liberális gondolkodású ember. Azt hiszem, !
ez növelte pesti sikerét. Sokan olvasták George
Sand könyveit; és, George Sand azt írta memoires-
jaiban: —,,Je no connais qu'un seul homme qui I
vivra et qui mourra démocrate, — et cet homme ,
est François Liszt."

A farsang első napjaiban Pest utcáin azt kiál-
tozták az embc-iek: .,Jön!" Pest Liszt Ferencet
várta, az első magyar művészt, aki zenéjével meg-
hódította Európát. Minden hotelben fennrartot- I
tak számára egy díszlakoszályt; de Liszt egy ba- i
rátjának házában szállt meg. A cukrászok natal- j
mas tortákat sütöttek és folyékony cukorral ír- I
ták a tortalaipokra Liszt Ferenc nevét. Egé&z Bu- i
da-Pes,t 'lázban égett. Szerenádot rendeztek tiszte- ,

a Buda-Ppst legjobb énekese énekelte el az j

ódát amit erre az alkalomra írtak. Liszt megje-
lent a balkonon, mosolyogva üdvözölte honfitár-
sait és röviden, francia nyelven köszönte meg az
ünnepélyes fogadtatást. Eltalálta a hangot, amit
vártak tőle: nem mágiáról beszélt, nem egyéni si-
kereiről, hanem a szabadságról és hazájának jö-
vőjéről. A lelkesedés egészen az extázisig foko-
zódott.

Amikor meghirdették, ho&y Liszt Ferenc kon-
certet ad a pesti Vigadóban, egy nap alatt minden
jegy elkelt. Megteltek a pesti hotelek is, mert tá-
voli megyékbői is felutaztak Pestre az emberek,
hogy meghallgassák a liberális művészt. A kon-
certet Liszt a Pesti Magyar Színház javára aján-
lotta fel. Fényárban úszott a terem, zsúfolásig
megteltek a karzatok is, órákkal a koncert előtt
le kellett zárni a Redoute kapuit.

Amikor megjelent Liszt Ferenc, magyar ru-
hában, a közönség szűnni nem akaró tapssal üd-
vözölte, ünnepelték az egész koncert alatt. Az
utolsó műsorszám után, a közönség kívánságára,
visszaült a zongorához és eljátszotta a Rákóczi-
indulót.

Ekkor néhány magyar úr lépe,tt a színpadra.
Átnyújtották Liszt Ferencnek a rendezőség aján-
dékát, egy drágakövekkel kivert, ősi kardot, a-
inoly valamikor Báthori István kardja volt. Liszt,
a művész és a hazafi, átvette a kardot. Ez a jeie-
net volt a legtökéletesebb dráma, amit valaha is
láttam. Halotti csendben figyelték az emberek
Liszt Ferencet. A művész egy szót se tudott szól-
ni. Két kezével eltakarta arcát; hosszú, keskeny
ujjai közt kiszivárogtak a könnyek. Eml6iceí"te-
ben a szavakat kereste, a hála, és a szeretet pza-
vait. A magyarok megrendültén nézték, a kózön-
ség pontosan olyan lelkiállapotban voit mini a
művész. A lelkesedés és a megindultsá>: magyar
tulajdonságok. — Végül Liszt, aki gyermoUkorú-
ban hagyta el Magyarországot és olfelej+eU ma-
gyarul, franciául szólalt meg. Beszedőivé í'ordí
tása így hangzik:

— Kedves honfitársaim! — Ezt a kardot esy
nemzőt ajándékozta nekem; egy nemzet, amely-
nek bátorságát és lovagiasságat jól ismeri az egész
világ. Ugy őrzöm meg, mint egy kincset, ami r.
legdrágább szívemnek.

•̂ — Nem tudom szavakkal kifejezni, milyen
boldog és hálás vagyok azért, hogy önök ilyen
izimipíátiával és szeretette] fogadtak engem. De
engedjék meg, Uogy néhány szót szóljak a mi je-
lenlegi helyzetünkről.

— Ezt a kardot amely egykor dicsőségesen
ragyogott hazánk védelmében, m,a gyönge és bé-
kés kezekbe adták). Nem szimbólum éz? Nem azt
jelenti, Uraim, hogy Magyarország, amely min-
den í'satamezőn dicsőséget szerzett, most a békés

, W turtoi/iányban, az irodalomban
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keres nj dicsőséget?-~ Nem azt fejezi ki, Uraim,
hogy az intelligens és-szorgalmas embereknek ez
a hivatása, ez a kötelessége á nemzet iront?

Magyarországnak, Uraim, minden dicsősé-
get meg kell szereznie. Ez az ország, arra hiva-
tott, hogy necsak hősiességben, hanem a békés
teremtő szellem terén is a népek élére álljon. Mi,
művészek, ebben a kardban egy nemes k'épet és
egy megkapó szimbólumot látunk. Gyémánttal és
rubinttal díszítették, — de ezek a diszek csillogó
semmiségek csupán; a fegyver a penge! r — és ezt
a szivünkben őrizzük!, ezerféle alakban. Ezért ad-
juk életünket a hazánkért.

— Igen, Uraim: folytassuk ezt a munkát,
szeressük és karoljuk fel a művészeteket, melyek-
ben erő és hatalom van. Ebben a munkában az
egész nemzetnek részt kell vennie.

|De ha bármilyen igazságtalanság vagy erő-
szak megkadályoz bennünket e munkánk teljesí-
tésében, — rántsuk ki kardunkat a hüvelyből,
Uraim, és küzdjünk utolsó csepp vérünkig jogain-
kért, királyunkért és hazánkért!

Így beszélt a magyarokhoz a fiatal Liszt Fe-
renc. A hatás leírhatatlan volt. Életemben soha-
sem láttam még ilyen lelkesedést. Magyarország
valószínűleg az egyetlen ország a földön, ahol a
lelkesedésnek ez a foka nem hajlott a nevetséges-
ségbe.. Parisban és Londonban bankettel fejező-
dött volna be; a bankett résztvevői jó vacsorát et-
tek volna és hűvösen vitatkoztak volna a pártok
viszonyairól. Itt azonban nem volt a lelkesedésben
semmi hamis, semmi erőltetett. A monarchisták a
művészt látták Lisztben, a művészt, aki dicsősé-
get szerzett hazájának; a reformerek az embert
nézték benne, aki jobban szereti hazáját, mint
saját hírnevét.

Liszt Ferenc ipesti tartózkodása egyetlen óriá-
si diadal volt. Amikor elment, mindenki sajnálta,
hogy 'végetértek az ünnepségek. Én is sajnáltam,
hogy elment ez a tehetséges müvesz, ez a felvilá-
gosult ember, alsji Magyarországon először mu-
tatott rá arra, hogy a művészetekben és a kultú-
rában nagyobb erő van, mint a diktatúrák min-
den fegyverében.

II. RÁKÓCZI FERENC: Amióta ez az ország
s a nagyok különböző pártokra szakadtak és 1.
elvesztette királyát a mohácsi gyászos ütközetben
Ferdinándot választották királynak. — azóta ÊA
magyar nemzetet minden idegen nemzet történel-
mében befeketítik, lázadónak, forrongónak, zava-
rosnak nevezik és minden, amit védelmére mond-
hatnék, gyanúsnak tetszhetik. De...még a rágalma-
zó jelzők is, melyekkel a magyar nemzetet ille-
tik, még azok is vitézségére és nagylelkűségére
vallanak, és arra, hogy nem tudja elviselni a szol
gaságot. . ,

Ha nemzetem vádiratát akarnám megírni, meg-
említeném itt ősi szabadságaink alapítójának
szentségét. Felhoznám igazolásomra Szent László
péld'áját is, alti szabadságaink megőrzésére fegy-
vert fogott egy idegenek tanácsával kormányzó
király ellen és megfosztotta őt trónjától. Az egy-
ház felavatott szentjének példájára támaszkodva
jelenteném ki, hogy a gyűlöletes jelzőket, melyeket

közel két évszázada szór a rágalom a szabadság
védőire, azok nem érdemlik meg, akik megszeg-
ték esküjüket és a törvényt. Ha Bonfiniusban
olvasunk polgárháborúkról, melyek Magyarorszá-
got az ausztriai ház királyai előtt felkavarták,
könnyű kimutatni, hogy legnagyobbrészt becsvá-
pyó főurak szították ezeket a zavargásokat, de a
megyék csak ritkán bontották ki zászlójukat és
mindig" csak esküszegő és a törvény ellen fellázadt
királyok ellen. De az újabb történelemből ugyan--
ilyen könnyen ki lehet mutatni azt is, hogy az a-
usztriai ház királyai óta a megyék zászlaja alatt
indították meg a háborúkat a szabadság védelmó-
J e. Mindezekből az igazságos olvasó megítélheti,
.hogy az első királyok alatt gyakran lázadók és
pártoskodók keltettek zavarokat, míg az utóbbiak
alatt a nemzet olyan bátor nagyságokat tanúsí-
tót), melyet nemcsak leverni, de meghajlítani sem
képes a legnagyobb szerencsétlenség, sem a szol-
gaság igája. (II. Rákóczi Ferenc Emlékiratai)

Szabó divaUzitcs
>Jcwlcllek — Javítások

Átalakítások.

Honfitársaknak árengedmény!

Libertad 12 40. - Buenos Aires

ü-ruipo 8. 1. p. derecha

T. JR. 42 Oallao 674t

15 • magyar újság kizárólagos
képviselete és az egyedüli ma-
gyar könyvüzlet Venezuelában

IL/ibreria Tnternacíoníil

Cipreses a Miracielos No. 8.
Caracas, Telefon; 81 - 620.
Csomagküldés. Magyar és ide-
gennyslvü könyvek, nagy vá-
lasztókban. Révai lexikon és
technikai lexikon, szótárak,
szakkönyvek. Magyar hangle-
mezek. Iratok intézése és for-
dítása. Gyors, olcsó, megbíz-
ható! Vétel- eladás külföldre!

|Csinos, pesti ízléssel készült
ruhákat akar?

Csináltassa ruháit

Mod as Alice

szalonjában. A legszebb ruhák
[fazonárai 200 - 300 pesóig!

Lavalle 88 5. oficina 6. Bs. As.
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Széchenyi fuvolája
van kiállítva a Library of Cong-
ress fuvolakiállításán Nagy Fri-
gyesé mellett, Miadisoné s Bona-
parte Józsefé mellett; a négy
közt ez a legdíszesebb. Alatta ez
áll: "Széchenyi gróf fuvolája.
Elefántcsontból, arany és ezüst
díszítéssel. Széchenyi István gróf
(1791-1860) kiemelkedő magyar
katona és államférfi volt."

"Eisenhower
üdvözli a világot és a raborszá-
gok ifjúságát" cimmel & "üdvöz-
let a rab-ifjúságtól" alcímmel a
NEW YORK TIMES (53.1.1.)
nagy elsöoldalas cikkben számol
be egy emigráns küldöttség láto-
gatásáról, mely az év utolsó nap-
ján dr. Fábry Pál vezetésével je-
lent meg Bisenhowernél s J. vas-
függöny mögötti 100 millió em-
ber nevében egy üres papért nyúj-
tott át. "Dr. Fábry Pál, a ma-
gyar parlament volt tagm- meg-
magyarázta, hgoy az üres papi'1
azoknak a szavaknak a szimbóli'-
ma, meliyeket nem lehet kimon-
dani vagy leirni, amig a csatlós
nemzetek a szovjet diktatúra
alatt maradnak".

Eisenhojwer ezt válaszol t i :
"Remélem, lesz valamilyen út és
mód újévi kívánságaim további
tására a vasfüggöny mögötti fia-
talság számára, melynek jókíván-
ságai 1953-ra rendkívül meg-
hatottak. Biztosítani szeretném
őket. hogy nem feledkeztünk el
róluk, tudom, milyen sokan har-
coltak közülük a náci zsarnokság
elleni ellenállási mozgalomban
és hogy a háború után nétpképvi-
seleten alapuló kormányzatokat
próbáltak felépíteni. Amíg a sza-
badság szelleme éi az ifjúságban,
a jövő ígéretes."

Dülles pedig kijelentette Fáb-
rynalc, hogy "a vasfüggöny mö-

götti népekről nem feledkeztek
el és hogy mindent el fos? követ-
ni, hogy segítsen rajtuk.

Az elnöki beiktatási ünnepsé-
geken a magyar emigráció részé-
ről egyedül Fábry Pál és felesé-
ge vett részt s a NEW YORK HE-
RALD TIRIBUNE (5i3. 1. 22.) ve-
zető helyen közli Fábry Pálné
fényképét Roosevelt fiának tár-
saságában a beiktatási bálról.

A'Trusade for Freedom"
1952-53-as kampányát nemrég

| zárták le sikerrel, miután a 48
államban újabb többmillió ame-
rikai erkölcsi és anyagi támoga-
tását sikerült megszerezni a Sza-
bad Európa Bizottság, valamint
a Szabad Ázsia Bizottság és rá-
dióállomásaik további működésé-
hez.

A nagyszabású négyhónapos
kampány magyar jelentőségét ki-
domborítja, hogy a két állandó
keleteurópai szakértő-előadók e-
gyike menekült magyar képvise-
lő volt. Dr. Fábry Pál kapott
megbízást Henry Ford II. elnök-
től, hogy 13 államban ismertes-
se a vasfüggöny mögötti hely-
zetet es a lélektani hadviselés
célkitűzéseit. 'Fábry a kampány
során 70 előadást tartott, me-
lyeknek több mint húszezer fő-
nyi hallgiatósága az amerikai é-
let társadalmi, kulturális és gaz-
dasági tényezőiből és egyetemi
hallgatóiból tevődött össze. Az
USA .vezető napilapjai részlete-
sen ismertették aa előadások tar-
talmát és kiemelték a közönség
érdeklődését.

Ugyancsak a Crusade for Free-
dom rendezésében Fábry Pál 27
televíziós és 52 rádió-állomáson,
illetőleg hálózaton ismertette az
utóbbi négy hónap alatt a ma-
gyar sorstragédiát és a rabnépek
felszabadításának s ü r g ő s s é -
g é t hangsúlyozta — tízmillió-
ra tehető hallgatóság elöti.

Kóréh Endre

•fropolitán Operában a "Rózsalo-
' vag" Baron Ochs-szerepében. A

NEW YORK HERALD TRIBU-
NE (53. I. 23.) szerint "Kóréh,
aki a budapesti és bécsi opera-
házakból érkezett ide, igen te-
kintélyes, zengő hangot mutatott
be. . . Szerepét jól ismeri, de an-
nak nem mindegyik drámai esz-
közét." A DAILY NEWS "egy
kitűnő új Baron Ochs"-ról szá-
mol be, akit "az erdélyi basszis-
ta, Kóréh Endre személyesített
meg''. "Koréhnak mély, hatal-
mas basszushangja van, mellyel
biztosan énekli szereipét" — írja
a NEW YORK JOURNAL AME-

I RICÁN. A NEW YOlRK POST
szerint "Kóréh egyesitette Ochs
nyers szeretetreméltóságát zen-
gő basszushangjával, ami bizto-
sította a sikert." A NEW YORK
WORLD TELEGÍRA'M úgy látja,
hogy a szerep "egy mesteri víg-
játéki színészt talált a művész-
ben és feltűnő erejű hangot." E-
gyedül a NEW YORK TIMES írt
kedvezőtíen kritikát, melyben a-
zonban feltűnő volt, hogy a töb-
bi, köztük világhírű énekeseket
.is elmarasztalja.

Billy Graham és Soos Géza
Amerika leghíresebb evangélis-
tája és a montreati presbiteriá-
nus főiskola magyar tanára 1952
nyarán együtt szerepeltek a Dé-
li Presbiteriánus Egyház biblia-
konfereneiájíán, melynek 2500
résztvevője volt. Soos Géza négy
délelőtt adott elő "Az egyház a
vasfüggöny mögött" «ímrael, dél-
után pedig Billy Graham emlé-
kezett meg a délelőtti előadások
nyomán Magyarországról s imád-
kozott a magyar népért.

"A Magyar-Vonósnégyes
az egyik legnagyszerűbb idei
hangversenyt adta" , . írja a

| WASHINGTON POST (53. !..
10.) nagybetűs címében. "Igen
erős volt az a benyomás, hogy á
magyarok báfmit jól és gyönyö-

januárban mutatkozott be a MiH- rüen tudnának játszani, ha fel-
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vennék repertoárjukul». . . . R
művészek hangjának tisztasága
Mtazart-előadásukat tökéletes gyö-
nyörűséggé teszi minden hallga-
tó számára. . . Stílusuk bármely
klaszikus szerzőhöz felér."
Az Amerikai Archeológiái Intézet
éiví országos kongresszusán dr.
Bobula Ida is előadást tartott
52. XII. 28-án a A sumir isten-
nő, Ba-ú címen.

"A Zene Fejlődése1'
NEW YORK TMUES-ben (52.
címen jelent meg nagy cikk a
XII. 28.) egyik fejezete: "Liszt
zenéje". Többek közt kiemeli,
milyen nagyszerű ez az elavult-
nak kikiáltott zene, ha e zenében
hívő karmesterek szólaltatják
meg.

Zukor Adolf
"a kis ember Magyarországról",
az amerikai filmgyártás egyik
fittöjröje, mos tünnaifelte 80-ik
születésnapját. "Ami Rockefeller
az olaj, Carnegie az acél, Harri-
man a vasút, Ford pedig az autó
terén — az Zukor a mozi szá-
mára." — idéz a CHRISTIAN
SCIENCE MONITOR (53. I. 20)
az ünnepi beszédből.
Anglia

A iMindsaenlty-pert
mutatta be a NBC-rádióhálózat
"Tria] by forgery" című rádiójá-
tékában 53. I. 18-án.

Waldbauer Imre professzor
a modern kamarazene s főleg a
Bartók- és Kodály-művek apos-
tola, a Waldbauer-Kerpelyi-vo-
nósnégyes alapítója, meghalt 52.
XII. 4-én, Iowa Cityben. A NEW
YORK TIMES (52. XII. 21.)
hosszú szerkesztői levelet közöl,
melyet ebből az alkalomból a kö-
vetkező zenészek írtak a laphoz:
Dohnányi, Doráti, Bátor, Gombo-
si, Herz, Ken ton, Kerpelyi, Menu-
hin, Láng, Mtttropoulos, Ormán-
dy, Reiner, Rolland, Szigeti.

"Rózsa Miklós
thereminjének láthatatlan húrjai
hangos helyeslést váltanak ki"
címmel a LOS ANGELES TIMES
(52. XII. 7.) hosszú interjúban
ismerteti a legnépszerűbb film-
zeneíró pályafutását Budapesttől
legújabb hangversenye-sikereiig-.
Az utolsó periódusban történel-

mi darabok zenéjét írja ("Quo
vadis", "Ivanhoe", ., Plumouth
Adventure", "Julius Caesar").

Kamarazenekarra í'rt "Szere-
nád"-jának múlt évben volt a
bemutatója. "Élettel teli ritmus,
sziporkázó színek, bnlliáns és e-
redeti hangszerelés, élénk és ki-
finomult humor" jellemzik a mű-
vet a LA JOLLA JOURNAL (52.
VIII. 2 8.) szerint.

LP-lemezen is megjelent. LP-
Jeinezre került Rózsa "Téma, va-
riációk és finálé", valamint "Con-
certo vonószenekarra" c müve is.
Utóbbiakról a NEW YORK TI-
MES (52. XII. 21.) irt kritikát.

Sziklai C. György

fényképét közli a NEW YORK
TIMES (52. XI. 18.). Sziklai te-
leviziós szakember, aki hosszabb
idő óta, dolgozik a világ első hor-
dozható távobalátó készülékének
megalkotásán.

ANGLIA
"Ady Endre: egy forradalmi
álomlátó"

címmel a TIM1ES irodalmi mel-
lékletében szokatlanul hosszú
cikk jelent meg "a modern idők
egy'ik legnagyobb költőjélról".
(52. XI. 2,1.) "Egy új korszak
új költője volt — írja többek
közt a kitűnő ismertetés — tud-
ta, hogy el fogják ítélni és átkoz-
ni fogják az álhazafiak, de ő új
horizontok íelé fog repülni és a
holnap hőse lesz. Az új próféta
varázslata ellenállhatatlannak bi-
zonyult. . . "

Magyar zeneszerzők

iá BBC három fő leadóján n2. VII.
1. - IX. 30. közt a következő a-
rányban szerepeltek: Liszt 54,
Bartók 24, Lehár 18, Kodály 13,
Dohnányi 11, Kálmán 8, Gold-
mark 5, Poldlni 4, Benatzky 4,
Korbay 4, Kéler 3, Hubay, Ba-
kos, Farkas, Kalmár, Brodszky
2-2, Seiber, Weiner, Doráti, Czi-
bulka. Katy és Eisemann l-l e-
setben: összesen 164-szer. Átíró-
ként szerepelt: Liszt 4, Kodály,
Doppler, Joachim, Szigeti, Szán-
tó —l esetben. A magyar inter-
pretáló művészek közt találjuk
Szigeti, Kentner, Kabos, Telmá-
nyi, Seiber, Földes, Siki és a
Véga-kvartett nevét.

Kodály Zoltán

70-ik születésnapját Angliában is
hangversenyekkel ünneplik. '-Ko-
dály nem kételkedhetik abban
a melegségben és szeretetben •—
írja a RADIO TIMES (52. XII.
5.) — amellyel 6rá s zeneijére
(tekintenek ebben az országban "

Macartney professzor

akit nemrég avatott az oxfordi
egyetem díszdoktorrá, az 1944.
X. 15-i eseményekről tartott elő-
adást az angol-magyar kulturá-
lis kapcsolatok ápolására alakult
British-Hungarian Cultural Fell-
owship rendezésében.

Az asztalitenisz világbajnokságok

•életbeléptetése óta a hivatalos
angol asztalitenisz évkönyv sze-
rint Hifi bajnokságot bonyolítot-
tak le. Ebből kereken 5 8-at
nyertek magyar versenyzők.

A modern sebészet

fejlődéséről tartott előadást J.
Fiolle professzor, a világhírű
francia sebész 53. 1. 20-án a lon-
doni 1' Institut Francaisben. Be-
vezetőben azokról a vívmányok-
ról emlékezett meg, amelyek
,mint pl. a fertőtlenítés is, a je-
lenlegi fejlődést lehetővé tették.
E vonatkozásban elsőnek emlí-
tette a magyar Semmelweist, a-
kinek úttörő munkássága eddig
nem sejtett lehetőségeket tárt
fe).

Kálhonyi Ákos

és felesége, Pelsőczy Irén Német-
országból Angliába érkezett. Rá-
thonyi Németországban hét fil-
met forgatott, idén egy angol
filmet gyárt.

ARGENTINA
Kinsky Kóbert

az Argentin Állami Szimfonikus
Zenekar dirigense három nagysi-
kerű koncertet adott a buenos-
airesi Teatro Nációnál Cervan-
tesben (52. XII. 1-8-15). Kinsky
ezúttal fiatal délamerikai zene-
szerzők müveit mutatta be.

Kállay Mária

bécsi magyar operaénekesnö ope-
| rettrészleteket énekelt a buenos-
i airesi Radio E! Mundoban. (52.
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XII. 12.). Az énekesnő férje Kál-
la>y János, a bécsi Szimfonikusok
délamerikai igazgatója.

1)v. Udvarhelyi György

a fiatal magyar orvos, aki Ar-
gentínában is megszerezte az or-
vosi diplomát — a buenosairesi
egyelem utoljára 2 7 év előtt a
dott ki diplomát magyar orvos-
nak — az argentin állami expedí-
ció orvosaként a d'élamerikai
kontinentális jégvidékre utazott
Dr. Udvarhelyi tavaly is résztvett
Huerta őrnagy expedíciójában.

"Bncuenti'o"

címen spanyol nyelven jelent
meg Pázmány Mária könyve. Az
írónő a könyvben argentínai él-
ményeit írja meg.

Szomorú tragédia

középpontjába került két argen-
tínai bevándorló. Az összes bue-
nosairesi lapok egy héten át ol-
dalas cikkekben közölték a "Se-
bők-rejtély" részleteit. Sebők
Sándort, az Angol-Magyar Bank
v. igazgatóját, a Magyar Vitorlás
Egylet elnökét San Vicenten meg-
gyikolta Kandikó Ferenc. A
gyilkost elfogták.

njen nyújtott teljesítményéből,
hogy Paul Tibor magyar karmes-
ter, aki (jelenleg Ausztráliában
tartózkodik, sokat nyújthat az
ország zenei íejódése számára"
— írta tavaly a DAILY TELE-
GRAPH. Az A. B. C. utolsó ze-
nekari hangversenyéről ugyanez
a lap elragadtatott hangú kriti-
kát ír (52. IX. 18.). Melbourne-
ben Mahler V. Szimfóniáját mu-
tatta be elószor Ausztráliában,
a THE AGE zenekritikusa így
írt róla: "A város az egyik leg-
íjobb zenei előadást hallotta. . .
Pual Tibor vezényletével, aki
azelőtt a Budapesti Hangverseny
Zenekar karmestere volt." Egy
másik (Bartók-Kodály) koncert-
jéről ugyancsak a THE AGE
(52. IX. 11.) azt. írta, hogy "ma-
gyar zenét hallgatni egy magyar
karmester segítségével nem rossz
esti időtöltés, amint azt a hallga-
tóság tegnap a Town Hall-ban
felfedezte."

A Rélamerikai Magyarsás
Dél-Amerika legnagyobb magyar
lapjának vezetését 19 53. II. ló-
én Kesserű József vette át. Kes-
sertt tiizérszázados volt, aki a lu-
dovikán matematikai tárgyakat
adott eó. Az űj főszerkesztő a la-
pot demokratikus és humanista
szellemben akarja szerkeszteni.
A Délamerikai Magyarság, mint
a múltban, úgy a jövőben is kö-
zöl spanyolnyelven magyar pro-
paganda cikkeket.

AUSZTRÁLIA
A National Opera of Australia

májusban kezdi harmadik évad-
ját. Az'Opera Paul Tibort szer-
ződtette "Director of Muaic"-nak.
Az öt opera közülj melyet a 14
hetes szezonban előadnak, hár-
inat fog vezényelni,
i p'aui -Tibor -a& elamlt évadban
ífs J**gy feíkéiTel szerepelt. "Nyil-
vánvaló a SydneyM szimfonikus
Zenekar első bérjeti hangverse-

AUSZTRIA

A «AZETtA DO SAO PAULO

jelentése szerint Sáo Paulo 400
éves alacítási évfordulója alkal-
mából rendezett ünneipségeken a
Wiener Symphoniker és a Milánói
Scala balettkara szerepel. A Sca-
la koreográfia-mestere Millos Au-
rél, a Wiener Symphoniker dél-
amerikai igazgatója Kállay János.

J)óra Mária
Sáo Paulóban dolgozik. A mű-
vésznő hét évig Sziriában és Per-
zsiában tanulta az orientális fes-
tészetet és a kínai lakkfestést.
Lakkminiatürjeit már jól isme-
rik a brazíliai gyűjtők.

Köi'ó'ssy János

festőművész, aki két év előtt a
buenosairesi Van Riel-kréptárban
állította ki képeit, most a saopau-
lói Szent Imre-kollégiumban ren-
dezett nagysikerű képkiállítást.
A művész ezúttal is dalmáciai,
edélyi és dunántúli képekkel sze-
repelt. (52. XTT. 13.)

Kodály Zoltán

fényképét közli a WIENER IL-
LUSTRIEíRTE (52, XII. 13.) ez-
zel az aláírással: "Kodály Zol-
tán, a legjelentősebb élő magyar
zeneszerző XII. 16-án tölti be 70-
ik évét. Kodály Zoltán a magyar
népzene motívumait dolgozta fei
müveiben. Szimfóniáit az egész
világon ibmerík."

BBAZILÎA
Rétyi-Gazda György

a Rio de Janeiro-ban - élő fia-tal
magyar hegedűművész vezeti -az
idei teresopolisi nemzetközi nyá-
ri kurzuson ismét &' hegedű- és
kamarazene-tanfolyamot (felesé-
ge pedig a klasszikus tánc-tanfo-
lyamot), s játszik hat liangverse-
nyen. A kurzus januárban kezdő-
dött el. Múlt év második felében
trio-jával hangverseny - körúton
volt Brazília összes nagyobb vá-
rosaiban.

Földvftry Géza

a tiatal magyar zenész "mágikus
hangszer-koncertet" adott a sâ o-
paulöí Szent Imre kollégiumban.
(52. XII. 9.)

CHILE
liássslóffy Margit

operaénekesnö, Stefániái Imre
felesége az elmúlt év végén több
nagysikerű koncertet adott San-
tiago de Chüéban. 52. XI.-ben az
észak - argentínai Tucumanban
hangversenyezett.

ECUADOR
Szervánszky Péter

az 194 6-os genfi zenei verseny
egyik magyar győztese Ecuador-
ban él. ő a quitói és a guayaquili
rádiók zenei igazgatója. Szer-
vánszky, aki már Magyarorszá-
gon is bemutatta Bartók több
kevésbbé ismert szerzeményét,
az ecuadori rádiók műsorában
gyakran szerepelteti Bartókot,
Lisztet és Kodályt.

ETIÓPIA
Pálffy Jánost

a négus mint útimarsallt alkál-
in azta.

FRANCIAORSZÁG
Semmelweisről

| jelent meg nemrég Louis-Ferdi-
í nand Céline műve,. ""La vre e et l'
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oeuvre <ï« Semmelweis" címen. A<-j
IJE PARTSIEN hosszan méltatja
a könyvet "Egy nagy magyar or-
vos tragikus élete" c. ismertetésé-
ben s kiemeli, hogy megelőzte
Pasteurt.

Andrew Martin,
magyarszármazásű londoni ügy-
véd, a BBC kommentátora, mull
év november végén a párizsi In-
stitut de Droit Comparé ülésén
előadást tartott az emberi jogok
legújabb szabályozásáról.

"Fércncs! Frilesay

IX. szimtóniá|ja élettel teli, rabul
e j t ó . . . ' " — írja a FiIGARO
(52. XI. 20.) Fricsay párizsi
•'hangversenyéről. Az est egyik
szólistája Anday Piroska volt.

A ÏJ0 MONDE

cikk&orozatot közöl Honti t'Yrenc
tollából "A keleteurópai népde-
mokráciák első nyolc éve után"
címmel. Az ötödik folytatás (53.
I. 3-4.) főként a magyar paraszt-
ság problémáit ismerteti s kifej-

,ti, hogy a mezőgazdaság kollek-
tivizálása terén kudarcot vallott
a kommunisták erőfeszítése.

A FRANCE-SOIR

cikkírója a francia asztalitenisz-
bajnokságok esélyeinek ismerte-
tése közben < 5.3. I. 3-4) azt írja,
hogy a verseny nagy favoritja:
az "angol" Barna és a "jugosz-
láv" Harangozó.

NÉMETORSZÁG
Az "Osteuropa"

c. stuttgarti szemle 51. X.-i szá-
snában rendkívül tárgyilagos ta-
nulmányt közöl Farkas Gyula,
göttingai egyetemi tanár tollá-
ból a háborüelőtti, alatti s utáni
magyar irodalomról.

A tanulmányra a magyarorszá-
gi sváb vezér, Johann Weidlein
válaszol az OSTEUROPA 52.
VHI.-i számában. Látszólag jől-
dokumentált cikkében hideg gyű-
lölettel próbálja a magyarságot
"pogánniyá, és keletivé" kikiálta-
ni és a bolsevizmus természetes
szövetségeseként feltüntetni. Íme
néhány részlet:

"A magyarság (Madjarentum)
Európában való első megjelené-
se óta a német kultúra közvetlen
befolyása alatt állt. . . Ez a be-

folyás formálta a magyar (mad-';f
jarisches) szellemi életet s kól- {

csönzött Magyarországnak külső
megjelenésében is nyugali kül-
színi. Csupán a 19. században
kezdődött a német-európai szel-
lem élesebb bírálása, melynek
•\ égcélja a magyarság autarchiá-
ja volt. . .

A német-európai kulturális
befolyás elleni, ill. a nemzeti an-
tarchiáért folyó harcban a nacio-
nalizmus ébredése óta a költők
és írók álltak a legelső vonalban;
ők teremtettek egy úi nacionalis-
ta magyar öntudatot.

Az iskolában. . . mindazokat a
történelmi személyiségeket, akik
szembefordultak a Nyugattal és
a törökök — a kereszténység
egykori halálos ellensége — ol- j
dalán a Nyugat ellen harcoltak,
példaképül állították az ifjúság
elé.

Ennek a történelemtanításnak
természetes következménye lett
a magyar turanizmus. . . Némely
körök már a harmincas években
egy orosz vezetés alatt álló turá-
'ni-szláv szövetség létrehozására
törekedtek, s készek lettek vol-
na 'e- nagy birodalom osztjákjai-
nak szerepét' játszani. . .

Ady volt a keleti-pogány irá-
nyú modern magyar költészet
megalapítója. Sokan hittek ab-
ban, hogy a nagy, soha többé jó-
vánemtehető hibát abban kell
látni, hogy a magyarság feladta
pogány hitét, s ezért az állam-

alapító Szent Istvánt tették fe-
lelőssé. Trianoni Magyarországon
a lázadó Koppányt 'A magyarok
csillagá'-nak tekintették...

A kommunista Magyarország
urai Ii945-ben nehézség nélkül
tudtak kapcsolódni a nacionalista
írók törekvéseihez s az ő törté-
nelem nevelésükhöz.

Sok magyar emigráns is még
a keleti-pogány illúziókban él.
(Itt példákat hoz tel az Uj Ma-
gyar Ut, Hungária, Hídverők, Ha-
dak Utján, stb. cikkeiből) . . 'A
keleti illúüiók veez'élye' ellen
küzd az Élet, a Krónika . . "
Cikke végén Weidlein hosszú
forrásismertetést közöl, melyben
pl. Komáromi "Zágon felé" o.
tajűvén is megbotránkoz,ikt A
könyvben 'Rákóczi nagy ember,
szent ember, akinek szövetségi
tárgyalásait oroszokkal éh törö-
kökkel az író jóindulattal keze-
li, egyik tanácsadóját azonban,
egy dánt, elítéli, mivel 'nevelte-
tése német s ezért minden lépé-
se veszélyes'."

"Corvin Mátyás és Nápolyi Beat-
rice lombardiai eredetű reliefjei"
címmel a müncheni művészeti
folyóirat, a WEL.TKUNST (53.
I. 1.) közli, hogy az 19 33-ban
Bécsből az Entente nyomására
Budapestre került dombormüve-
ket hír szerint a kommunista
kormány jelentős dollárösszegért
tengerentúlra eladta. A folyóirat
hosszan ismerteti az 14 8 0-8 f) kő-



Hírünk a világban

rùi készült alabástromreliefeket*>ten teljesítmény egy Cbuuán két
s megemlíti, hogy egyesek Dal
mata müvének tartják.

Horthy Miklós

emlékiratai 52. XII.-ben jelentek
meg Németországban az Athe-
neum Verlag kiadásában "Ein
Lében für Ungarn" címmel. '

N0RVÉ6Ï&
Kodály sikere

Májusban rendezik meg Obióban
a Modern Zene Nemzetközi Tár-

személyt szerepeltető operába azt
a feszült közvetlenséget Vinai,
'mely drámai tovténést kivan
meg; magyar, népdalszerüség
kapcsolódik össze benne a recita-
tív-szerűvel, a fenséges hangza-
1ok a fúvósok elbaló trilláin ke-
resztül az orgom Hatalmas zú-
gásával. Rendkívül leynűgóző ko-
rai mii ez, komor a maga kísér-
teties, emberijeg különös módon
idegen alaphangulatában."
(WBLTWOCHE, 51. T. 9.)

Kerényi Károlyt

,. GYÁR NEMZET (53. II. 3.) sze-
I rint most Stockholmban kiadták
j Mióricz hét novelláját svédül "Ma-

aryar novellák" címmel.

Selmoczi István
az egyik legtekintélyesebb svéd
riportlap, a stockholmi AFTQN-
BLADBD munkatársa lett.

SZOVJETUNíO

sasága évi fesztiválját. "A rész- ; k é t s z e r is megszólaltatja «.
vételért folyó verseny heves volt
. . .A USA-t egyetlen kainaraze-
nemü fogja képviselni... Ma-
gyarország az egyedüli szovjet-
uralom alatti ország, mely sze-
repel a műsoron. Zászlaját Ko-
dály Zoltán Zenekari concertója
fogja feltartani." (NYT, 53. II.8)

OLASZORSZÁG
Bartók hatása

A tavalyi (szept.) velencei
fesztiválról írja a MUSICAL A-
MEJRICA (52. XI.): "Donatoni
Concertino-ja, bár tele van e-
mésztetlen Bartókkal és eléggé
elnyújtott, meglepően érett mű
a szerző fiatal korához képest."

SVÁJC
Bartók "Kéksi«a'kállű"-ját

adták elő Zürichben "rendkívül
hatásos hangversenyszerű válto-
zatban", ezt az 1911-ben írt nagy-
szerű operát, mely csupa merész-
ség, csupa szépség. Micsoda mes-

WELTWOCHE; egy izben, Tho-
mas Mann, Hermann Hesse, stb.
mellei t, könyv-ajándék-javaslatot
kér tőle (52. XII. 12.), egyszer
pedig (52. XII. 26.) három leg-
kedvesebb költeménye után ér-
deklődik.

Dr. H IMKK

ügyvéd

Coirtentes 1373.
37-6921

T.: 38-4767
38-9162

A Végh-kvai-tott

"két rendkívül szép" lemez-fel-
vételéről számol be a WEI.T-
WOCHR (52. XI.28.): "Ennek
az együttesnek játékmódja, mely
egyedülállóan nemes hangkultú-
ráijával és szokatlan kifejezési
gazdagságával válik ki, mindkét
mű meghallgatását kiváló élve-
zetté teszi." Ugyanez a szám
megdicsér egy Solti-\ ezényelte
Beethoven-lemezt is. i

Tjeniexajáiidéknak ]
a WELTWOCHE (52. XIJ. 5.) j
kb. 100 'lemez közt két Bartók- j
s egy Lehár-Kálmán-lemezt is |
ajánl, míg az előadók* közt a I
Végh-kvartelt, Fncsay, Solti sze-
repel. (A többi keleteurópai népet
két Chopin s egy Dvorak képvi-
seli),

SPÂNY0L0ESZÂ8
"A XX. sz. klasszikusai"

közt szerepel Zilahy Lajos, Tho-
maa Mann, Kipling', Chesterton,
Huxiley, Proust stb. mellett. Két
kötetben adták ki összes műveit.

Erkel Ferenc
1 zenéjét méltatja az IZVESZTYI-
í JA (5 3. II. 1.) abból az alkalom-

ból, hogy a magyar "Erkel" fil-
met bemutatták Moszkvában:
"A magyar zene tiszteletreméltó
helyet foglal el a világ zenekul-
túrájában. A magyar melódiákat
jól ismerik és szeretik a szovjet
dolgozók is. Nagy érdekődéssel
nézik mosít meg az Erkel c. fii*-
met, amely a magyar nemzeti o-
pera megteremtőjének, Erkel Fe-
rencnek életével és munkásságá-
val foglalkozik."

VENEZUELA
Szókely Tibor
ak a trópusokról Irt könyveivel1

tette ismertté nevét Délameriká-
] ban, különös útra indult Vene-
j zuelából. Világkörüli utat tervez;
I amelynek állomásai a trópusi vá-

rosok és települések lesznek. Ut-
járíl könyvet ír

Szerkesztői üzenetek:
B.I., Párizs: Köszönjük meg-

jegyzéseit naptárunkhoz. A bib-
liográfiát év végén közölni sze-
retnénk.

SVÉDOBSZÁO
Móricz svédül '•

Révai József a tavalyi Móricz- I
emlékünnepen bejelentette az í-1
ró külföldi propagálását. A MA- [

Ha olcsó és elegáns ruhát
akar, jöjjön Bernalbaf

SARTUJSB1A EXGENK)

úri- és női szabósága,

Kordiiiando l'astornak

Dardo Kocha 7 20 Bernai Oesíe-
T. E.: 202—1011

Félóra a Co-nstituciontól az í.
sí. Halco>n kolíektívóval.
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Elóbbl cikkemben röviden érintettem, mily le-
lúletescn írnak egyes lexikonok Magyarországról ;
most egy kirívóbb példával folytatom. Egyik so-
kat használt évkönyvről van bzó, a New Interna-
tional Yearbook-ről (Funk & Wagnall kiadás),
melyben az egyik ismert amerikai .politikai iró.
Frederick L. Schuman professor foglalk'ozik Ma-
gyarországgal és a délkelet-surópai [országokkal.
Végigolvastam, ami az 1945-1951 kötetekben ró-
lunk megjelent és szemelvényeket közlök belőle.
Többnyire megjegyezés nélkül- meri a példái-
magukért beszélnek.

Ha egy lexikonban majdueni minden személy-
ne\et rosszul írnak, ez baj: azt jelenti, hogy a
címszó írója nem tudja az illető .nyelvet s nem
ismeri a forrásokat. Ha pedig az egyes n e ^ k e t
mindig máskép Uja rosszul, ez ezenfelül hányan
«ágát is mutatja. Így nemcsak azt irjiA Prof. Pi'ím-
man, hogy Baranyes, "Veress Lajor, Rákosi Mn
«vos. Gero Ermo, Raíjk Lazlo, .Tószeg Antal mi-
niszterek, Dessewfly, Donath Gyorgi, Zambori
Ákos, Bozsick- hanem Kiest egyszer Reisznek,
máskor Riessnek, Sulyokot egyszer De^zonak, maid
Soloyknak, Szegedy-Maszákot egyszer Kladar-nak,
máskor Aladardonak. Tildy pedig 1915-ben még
csak báró, 1946-ban már doktor is. Schuman
rendszerint nem tudja, melyik a családnév

U» lényegesebbek a tárgyi hibák. Az 194ő-ós
évkönyv szerint az amerikaiak 800 millió dollár
magyar aranykincset foglaltak le! (30 millió he-
lyett) . Sch. szerint 14 millió acre földet osztottak
ki 700.000 paraszt Közt (valójában nem 14 millió
acret, vagyis 5.67C> millió hektári, hanem 3.223
millió hektárt sajátítottak ki, ebből 64 2.0 00 sze
mély közt 1.8715 millió hektárt osztottak k i ) . A
kedvezményezettek számát Sch. a .következő évek-
ben egyszer 800.000-re, majd 600.000-re teszi- és,
ugy tudja, hogy a kisajátítottak kártérítést kap-
tak!

Az 19 46-os, évkönyv szerint Rákosi h. minisz-
terelnököt Nagy Ferenc váltotta fel; Horthy visz-
szavonult német birtokára: a soviniszta Sulyok
párt határreviziót követelt- s a parasztság és mun-
kásság minden eddiginél nagyobb reményét él-
vezte a szabadságnak és jólétnek, bár a "tőkések-
nek, földbirtokosoknak, demokratáknak és libe-
rálisoknak nem volt kellemes, hogy az országot
szovjet-szövetségesek veszik körül". Sch. mind-
végig 5 %-ra teszi a németek és 4.3 %-ra a zsidók
arányszámát- ugy játszik, nem tüd.ja, hogy ezek
nagyrészét deportálták. 194 7-ról azt írja, hogy az
ország 14.180 millió forint értékű árut hozott be
Ss csak 1.045 milliónyit exportált! Szerinte 194-r>
végén 4 60 millió forint (amit csak 19 4 6-ban ve-
zettek be) volt a bankjegyforgalom. Erdély el-
csatolásárói ugy emlékszik meg, hogy "ezzel jó-
vátették Magyarország 1938. november 2,-i meg-
jutalniazását" (ami a íoividí a döutől.íróság ila1,1-
ja) Veress Lajor és Donarb Cyi i :> M'IM'M' .,t»!-

mát akarták visszaállítani- inig i S«n'j.»tim>o ;i'/~
zal válaszolt a Truman-doktrinára. hogy Kis/.on-
totta a hatalomból az antiszovjet politikusokat!

De az eMenzék tovább akiadékoskoiloti, még
az 19i7-es választások tisztaságát is kétségbe-
vonta, amiről plédig Sch. szerint szó sem lehetető!

A kommunista pedagógiáról úgy látszik, kevés-
bé jó a véleménye a professzornak, mint a kommu-
nista választásról, mert 1948-ről azt írja, hogy csak
360.000 gyermek látogatta az iskolákat (1.1 mil-
lió helyett). E hibát ugy igyekszik jóvátenni,
hogy 50 szer annyi személyforgalmat tulajdoni!
a vasutaknak, mint amennyi valóban volt, és két-
szer több telefon-állomást. Ezt a túlzást viszont
ugy teszi jóvá, hogy ]1949-re a gyáripari terme-
lést 500 millió dollárra becsli (1500 millió he-
lyett) és az áramfogyasztást 18 millió kilowatt-
órára (2200 millió helyett).

]9,ïO-ben érdekes felfedezést tesz a profesz-
í-zor: azt, hogy 1947-ben ujabb földreformot haj-
tottak végre; ezek után nem csodálható, ha azt
állítja, hogy "az uralkodó vorosok a nagy több-
ségnek igen értékes és kézzel fogható előnyöket
nyújtottak".

Mik ezek a/ előnyök- nem részletezi; legfel-
jebb az 1951-es évkönyvből megtudjuk, hogi
az ipari termelés elérte a háború előttinek 10 ^,-
át (a valóságban miár meghaladta azt)- ez sem
igazolja az uralkodó vörösök sikereit. Sem az,
hogy ez évben egy millió tonna szenet termeltek
volna Magyarországon. (A prof. talán nem tudja,
hogy a magyar barnaszén-termelés lo-szerese a
kőszén-termelésnek- a barnaszenet azonban az an-
gol statisztikák lignit-nek írják). Egyetlen valódi
sikerről számol be: 1000 méri old vasútépítésről
egy év alatt; sajnos, a háború óta nem építették
ennek a tizedrészét sem.

Ha a szegény amerikaiak valamit tudni akar-
nak Magyaiországról, előveszik, Schuman profesz-
szor cikkeit: ; ez megmagyaráz egyetmásl az ame-
rikai Külpolitika tévedéseiből. Mert Schuman pro-
fesszor tekintélyes szakértő: egyetemi tanár, tu-
dományos előadó és tanácsadó, kineki surun je-
lennek meg könyvei. Nem csoda, ha nincs ideje
behatóbban foglalkozni távoli kis országok kér-
déseivej. De miért nem engedi, hogy azok írjanak
rölul$, akik onnan jöttek és ismerik őket?

(Major Kóbort).

Angol uyelvíí, magjai' vonatkozású könyveit
izei-erae be a WKSTJRRX BOOK SERVICE-nél-
Cj és használt liönjvek nasíj Választékban. Kér-

je ingyen ári

P. O. BOX 969
>Jonterej California
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Az alábbi statisztika a két legfontosabb ame- tre népszerűségéi, összehasonlításul mellőálJítjuk

rikai város rádióhagversenyeiroi az elmúlt két y többi keleteurópai nemzet adatait is
esztendő folyamán jó! illusztrálja a magyar ze- íme a statisztika:

1»5J J»52
New York Washington New York Washington

Magyar y.oncdai'abok s/ásna
Csel) ,, ,.
IJengjei ,, ,,
lí'inn
Koncán ,, ,,
Észt „ „
Görög ,. „
Török
tett „
Tiltván .,

488
3 7 5
« 3 9
100
3 5
—
—
—
—

S47
3 5 3
178
1 2 3

3ő
—

4
—

a
.

457
396
SO»
S 55
37

9

—
—

380
3 7 2
172
109

—
4
1
1

A zeneszerzők közt a sorrend a következő (né-
meyikük csak á t í r ó ) : New York (19 51) : Chopin
(1) 275, Dvorzsák (cs) 227. Liszt 186. Bartók
118, Sibelius (f) 156, Smetana (cs) 72, Wieni-
awiski (1) 37, Kodály 36, Dohnányi 33, Martinu
cs) 29, Enescu (r) 29, Romberg 2 6. Lehár 25.
Goldmark 21, Weinberger (cs) 11, Ortnándy 11,
Janacek (cs) 9, Szymanowski (1) 8, Pailerewski
(1) 7, Poldini 6, Moszkovszki (1) 6, Fibicti (cs)
6, Suk (cs) 6, Széli (cs) 6, Kálmán ő, Serly 4
Dinicu ( r ) 4, Zádor 3. Hubay :•>, Jernefelt fi) 3,
Fekete 2, Czibulka 2, Drdla (cs) 2. Fucik (cs)
2, Kochanski (1) 2, Sieczinsky (1) 2, Ivanovici
( r ) 2, Rózsa 1, Weiner 1, Kéler 1, Székely 1, Do-
rát i 1. Toldi 1, Sándor 1, Moniuszko (!) 1, Kara-
sinski-Kataszek (1) 1, Vladisevofi (b) 1, Bartos
(cs) 1, Neruda (cs) 1, Klami (H J. Karnavicius
(litv.) 1, Simutis (litv.) 1.

New York (1'952): Dvorzsák (cs) 2.3 1, Si-
belius (f) 14i8, LISZT 139, BARTOK 122, Sme-
tana (cs) 74, DOHNÁNYI 34, KODÁLY 32, Emes-
éit (r) 29, /ROMBERG 27, GOLD'MARK 26, Wie-
nirjwski (i) 26, Martinu (cs) 26, OR.MÁNDV 20.
LEHÁR 16, Szymanoyiski (1) 16, Weinberger (os)
14, Drdla (cs) 11, KÁLMÁN 10, .Moszkovszki (1)
9, Jernefelt (f) 6, Dinicu ( r ) 6. Fibich (cs) 5,
Suk (cs) ö, SERLY 4, POLDINI 4, F E K E T E 4,
Paderewski () 4, HUBAY 3, ZÁDOR 2, KÉLER 2,
DORÁT1 2, NOVACSEK 2, NAGY 2, Lachman (l i
2, Karasinski-Kataszek (1) 2, I\anoviei (r) 2.
Tuinpu (e) 2, Fucik (cs) 2, ROZSA 1, WE1XER
1, CZIBULKA 1, KACSOH 1, BIROD'SZKY 1, PÁR-

TOS 1, Aloniusiko ÍT) 1, P a n u l n i k (1) 1, Siooüyns-
ki (1) 1, Oginski (1) 1, Kolinski (1) 1, Lpgawiet;
(1) 1. Losinski (1) 1, Sygietinski (1) 1, Bartos fcb>
1, Ki lpinen ( í ) 1, Oja (e) 1, Aavik (c) 1. Aav fe)
1, K a r i n d i (e) ] , Simm (e) l .Ri t s ing (e) 1, Tobias
(e) 1, Mitropoulos (g) 1, SkaLkatos (g) 1, Poni-
ridis (g) 1, H a r a l a m b i s (g) 1.

Washington (1951) • Dvorzsák (es) 2>0S. L1S-ZT
182, Chopin (1) 144, Sibelius (f) 107, Smetana
ícs) 76, DOHNÁNYI 3 9, BARTOK 34, ROMBERG
30, GOLDMARK 2.S, Enescu ( r ) 25, J a n a c e k (cs)
24, Weinberger (cs) 23, Wieniawskj (1) 22, KO-
DÁLY 20, J e r n e l e l t ( í ) 16, Suk (cs) 14, Diuicu
í r ) S, L E H A R ' 7 , Alartinu (cs) 7, P a d e r e w s k i (1)
fi, Sziymanowski (1) 4, KÁLMlÁN 3, DORÁTI 3,
Gomolka (1) 2, Zielinski (1) 2, Kal ins ( l e t t ) 2,
Ivnnovici ( r ) 2, POLDINI 1, Evangelotas (g) 1,
Vavaglos (g) 1, Petrirlis (g) 1, Caloiniris (g) 1

W a s h i n g t o n ( 1 9 5 2 ) : Dvorzsák (cs) 208, LISZT
181, Chopin (1; 140, Sibelius (f) 101, S m e t a n a
(cs) 74, DOHNÁNYI 49. J a n a c e k (c&) 4 6, KO-
DÁLY 41, GOIJDMARK 36, BARTOK 30, ROM-
B E R G 21, Weinberger (os) 21, Suk (cs) 21, Wie-
niawski (1) 17, Enescu ( r ) 17, L E H Á R 11, KÁL-
MÁN 10, P a d e i f w s k i (1) 7, Szymanowski fi) (!,
Jernefe l t ( í ) r>, Martinu (cs) 4, Dinicu <r) 4,
Kilpinen ff) 3, Ivonovici ( r ) 3, Drdla (cs) 2, HI T -
BAY 1, Woszkov&zki (1) 1, P a n u f n i k (1) 1, Bartos
(cfa) 1, Kal ins Odt) 1, Alnar ( t ) 1, B r k i n ( t ) 1,
Akses ( t ) 1, Rheshid ( t ) 1, Evange lo tas (g) 1,
Vavaglos (g) 1. Peir id i s (g) 1, Calomiris (g) 1.

Â magyarság1 életbiztosító intézménye

AZ AMEBIMÏ MA6YA1 REFORMÁTUS ESYESÜLET
t»(H ' P " Street, \ . W. — Kossuth House — Washington «. 1). C, VSA.

l>íjt-n-ta!('k töke $ 5.000,000; érvényben ló vő biztosítási öhszep Tt millió. Otthon a/
olöregclelt fisoknak h árváknak. Tagfolv'-tel az ITRA területén.
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OUR REPUTATION IN THE WORLD
ENGLISH SUMMARY

lîy GBZA B. GROSSCHMID, Duquesne University

The MetiopoUtau Museum 'it
Art iA'-'New York is exhibiting
rare arms and armor of Middle
Ages. One can read in file Nof.vs
Release of the Museum, "with the
medieval crossbows, one of which
bears the personal arms of
Mat Hiías, called Corvinus, thf
gieat humanist king oi 15th
eentuf.v Hungary, are shown h
number of bolts .•, " . In <in
earlier issue of the Bulletin of
the Metropolitan Museum we can
read more about it: "Theie arc
but three richly decorated
crossbows surviving which date
from the fifteenth centuty. Of
these most extraordinary io the

specimen, piobably Hungstr ria in
origin, in the Wallace Co lee
tion. . The third uchl> rt^coia
ted crossbow ot the lifteenth cen-
tury has lately been purchased
by the Metropolitan Maseuu a/nd
it pro"ps to be of mipoiU ti^ hi'
toriéul, hardly láoa LIIUII aitiroiic.
This have belong to the kings
of Hungary, called Corvinus (son
of John Hunyadi the Conque-
loi ) . . . It is clearly vigorous and
tasteful, recalling the period
which Magyars call their "golden
age" . In point of tacf, one can
hardly appreciate the impoi tance
in European culture of I his local
epo'ch who has not seen at fust

hand how large a proportion., of
the relics of the mediaeval art of
Hungary date from this timej it
is stated even that Matthias was
"the first royal patron df arts
and sciences on this side of the
Alps at the dawn of the Renais-
sance" Indeed, it could hardly
be too much to sav that a Hun-
garian Gothic then arose . . . " .

HÍRÜNK A VILÁGBAN

Hungarian Matrtljly

Megjelenik havonta
•

Szerkeszti'
Csicsery-Rónay István

The British writer, Miss Pardoe, who had visi-
ted Hungary more than 100 years ago, gave a co-
lorful account of the concert of |Franz Liszt in
Buda-Pest and his subsequent speech. Mr. Major
calls our attention tó the) questionable data of
the N. I. Yearbook. There are interesting statistics,
based on two years' data, about the popularity of
Central-Eastern European music iti the U.S.

The WESTERN OBSERVER reports on. the
New Year's addres of General Eisenhower to the
youth ot the captife countries, given to the dele-
gation of exiles, led by former Hungarian M. P.
Paul Fabry; the debut of the Hungarian basso,
Endre Koreh in the Met; the new compositions of
Miklós Rozsa; a new French book about Semmel-
weis, the great Hungariaá doctor; an article in the
London "Times" Literary Suppemeht about Endre
Ady, "one of the gretaest poets of modern doles'';
Tibor Paul's successes in conducting Australian
orchestras; the ney£ in the German art magazine,
"Weltkunst", mentioning the sale of the famous
tias-reliefs óf Mathias Cohrvinus and Beatrice of
Naples to an American buyer by the Budapest re-
gime. (See cut).

The Book Review Section reviews Lady Listo-
well's "new book" and 'Mrs. P. Robertson's „Re-
volutions of 1848". The latter contains a detailed
discussion o£ the democratic transformation ot Hun
gary and her fight for freedom in 1848-49. "It wa&
in Hungary, where local politics had been liveliest
and most responsible", Mrs. Robertson points out,

"that the 1848 revolution was carried through with
the least bloodshed and the most sensible program
of reform. And his was not because Hungary had
the greatest leader; it was the practice of her
people. Of all nations engaged in revolution in 1848
Hungary Was the single one which kept its demands
strictly on a legal basis. If the Habsburgs had had
any respect tor their oaths. Hungary could have
used its ancient constitution as a neat sipringboard
from which to leap over absolutism into the still
(more modern camp of democratic, constitutional
states tike England and France".

Eisenhower's address to the youth of the captive
countries:

"I HOPE THERE WILL BE WAYS AND
MIEANS TO FORWARD MY INEW YEAR'S

GREETINGS TO ALL THOSE YOUNG ,PE0PLE
BEHIND THE IRON CURTAIN WHOSE GOOD
WISHES FOR 1953 ARE EXTREMELY TQU-
CHING.

"I WANT TO ASSURE THEM, THAT THEY
ARE NOT -FORGOTTEN, I KNOW HOW MANY
OP THEM FOUGHT BRAVELY IN THE UN-
DERGROUND AGAINST THE NAZI TYRANNY
AND THAT THEY TRIED TO BUILD UP RE-
PRESENTATIVE GOVERNMENTS A F T|E R
THE WAR.

"SO LONG AS THE SPIRIT OF FREEDOM
LIVES IN THE YOUTH, THE FUTURE IS ONE
OF PROMISE". "
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Március 3. (i860)

Maicius 5. (1888)

Március 6. (1952)

Március 7. (1488)

Március 16. (1860)

Március 19. (1758)

Március 1». (1944)

Március 20. (1830)

MárcittH 20. ( 18»4)

'Széchenyi döblingi szobájában házkutatást tartanak és elviszik minden
írását.

Teleki Sámuel felfedezi Közép-Afrika addig ismeretlen óriás tavát, ame-
| lyet a felfedező a monarchia trónörökösének tiszteletére Rudolf-tónak keresz-

tel. A következő hónapban a Rudolf-tó testvértavát is megtalálja s a trón-
örökös feleségének tiszteletére Stefánia-tónak nevezi. E két tó felfedezése
adta meg a lökést az összegező tudományos vizsgálat számára Kelet- Afrika
földrajzi arculatának nem csupán leíró, hanem értelmező megismeréséhez.

Március 15. (1848)

Truman elnök az Amerikai Magyar Szövetség főtitkárához intézett leve-
lében így emlékezik meg Kossuthról: "Kossuth, a nagy magyar hazafi, bár
régóta halott, lelkesítő történelmi alak marad napjainkban is. Egy évszázad
telt el Kossutih látogatása óta ebben az országban, de szavainak igazsága ma j

radandó. Ezért különösen helyénvaló, hogy tiszteljük és ünnepeljük e nagy
magyar hazafit és államférfiűt, akinek tanítása a szabadságról ma épp olyan
érvényes, mint volt száz év előtt."

Boldog Szombathelyi Tamás pálos hittudős napija. Meghalt 14 88-ban

Magyar szabadságünnep. Az 1'790-ben kezdődő reformkor a márciusi ese-
ményekben csúcsosodott ki, a jobbágyság felszabadításaiban, népképviseletben,
felelős minisztériumban, stb., melyet a király április 11-én szentesített. Bécs
azonban ellenforradalmi mozgalmakat tüzelt a nezetiségek közt s Jellasics tá-
madása nyomán kitört a szabadságharc. A magyarság győzedelmes védekezé-
ise egy teljes éven át Európa két legerősebb hadserege ellen az egész világ
csodálatát vívta ki. Mint a korabeli amerikai sajtó írta: "Az a téníy, hogy az
európai zsarnokság teljes erejét most Magyarország ellen összpontosítja s veti
be, azzal a céllal, hogy függetlenségét megtörje és megsemmisítse magát a lé-
tét, mindent fájdalmasan érdekessé tesz, mely Magyarország küzdelmével
összefügg. . . Magyarországot mint a Szabad&ág és Reform seregének előcsa-
patát gyűlölik és támadják meg más zsarnokok is, azon kívül, aki magát a»
ország uralkodójának tartja."

A rendőrminiszter válaszol Széchenyi elkeseredett levelére s értésére ad-
ja, hogy a gyógyintézet nem lehet számára továbbra is menedékhely. Ebből
s kültoldi újságok cikkeiből Széchenyi látta, hogty elveszett. Nem a törvény-
széktől, hanem az állami tébolydától félt. Egyre izgatottabb lett. Áhította a
megsemmisülést. Deák Ferencnek megüzeni, hogy hazája ne kövesse oda, aho-
vá ó nemsokára leszáll. Április 1-én megszakad naplója.

Bercsényi JLiás'/Jót kinevezik a legmagasabb francia katonai méltóságra,
Franciaország marsalljává. Apjával, Bercsényi Miklóssal került emigrációba.
Az egyik francia huszárezred ma is az ö nevét viseli.

i Hitler — a kormányzó s kísérete erőszakos visszatartásával — megszál-
latja Magyarországot, miután értesült a magyar kormány kiugrási terveiről,

! másrészt a 80'0.000-nyi magyar zsidóság felszámolására. Ezzel megszűnik az
| ország függetlensége, mely — Keresztes Fischer belügyminisztersége alatt —

lehetővé tette 140.000 lengyel, Németországból menekült francia hadifoglyok,
s 70.000 főnyi szomszédáHamokból menekült zsidóság befogadását.

Boldog Csák MJáté, a Csák nemzetségből való Dömötör bán, bakonyi gróf-
nak a fia, domonkos szerzetes. Meghalt Győrött 1336-ban.

Meghal Kossuth T âjos Turinban. Előző nap — már hat napja volt
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Március 21. (1858)

Március 22. (1832)

Március 2S. (1881)

beteg —. délután így szólt nővéréhez, Lujzához: "Fáj, hogy hontalanul kel)
elpusztulnom". Nővére így felelt: "Te vagy a legnépszerűbb magyar". Kossuth
lehangoltan mondta: "Ezt csak a Te hiúságod tartja". Másnap már agonizált,
senkit nem ismert meg*. Délután elhunyt. A március 28-i gyászmenetben 300
ezer ember vett részt garibaldista veteránokkal az élén és este elindult a külön-
vonat, melyen a halott Kossuth hazatért Magyarországra

Kossuth Lajos halála alkalmából a Vasárnajpi Újság még abban a hónap-
ban képes Kossuth-albumot adott ki. Ebben olvashatjuk az alábbi két részletet.
"Kossuth, az emberi szívekre való nagy hatását első helyen rendkívüli szóno-
ki képességének koszonheté. S e téren, egy pontban, páratlanul áll az egész
világtörténelemben. A világ nagy szónokai mind csak egy nyelven, saját né-
püknek nyelvén voltak képesek varázs-hatalmukat gyakorolni. Demosthenes
csak az ö szeretett Athénjének nyelvén mennydoróghetett Fülóp ellen; Cicero
csak római nyelven volt képes megalkotni művészi szerkezetű beszédeit, Bür-
ke és Sheridan csak a hatalmas, erőteljes angol nyelven tudták elragadni
London és a. brit szigetek közönségét; s Mirabeaunak, midőn nagy harcát
víVja a királyságért, a Corneille és Bossuet nyelve ümlik ajkairól S idegen
népek közé hirtelen áthelyezve, alighanem a némaság lett volna a szerepük.
Kossuth, tudtunkkal. az egyedüli, aki két — egymástól oly végtelenül külön-
böző nyelven — egyaránt nagy szónok volt; ki szónoklatával é|pp úgy lázba
és elragadtatásba hozta a pesti, vagy debreceni országgyűlést, mint London,
vagy Edinburgh, vagy New York összegyűlt pzreit; s kinek beszédein a Tisza
partján felnőtt turáni eredetű fiú s a kelta, angoilszász és normán vénegyu-
lék hatalmas anyagú terméke, a mai angol tanuló az etoni középiskolában
egyformán lelkesül, ÉS ez a szónoki hatalom nála mindig nagy eszmék szolgá-
latában áll. E csodás, varázsos isten-adományát, mely gyakran a gonoszság,
durva önzés, eszeveszettség vagy delirium ártö fegyvere: ö soha le nem ala-
csonyítja. Még ha ellenfelei ellen támad is: megmarad tisztának, nagynak,
nemesnek. Bizonyos komoly, fennköljt méltóság van előadásában, melyhez ha-
sonlót csak az angol szónokoknál találunk."

"Kossuth nemcsak beszédeiben szónok: leveleiben is az: s az csaknem
minden megnyilatkozásában. Néhány levele a legszebb szónoki alkotások, kö-
zé tartozik. S az utolsó levél, melyet ipártjához, nemzetéhez intézett egy nagy
vitás p'örben, még egyszer összehozza őt régi barátjával, majd ellenfelével:
Deákkal. A negyvenes évek nagy liberális mozgalmának képe villanik fel egy
pillanatra előttünk, midőn a korszak két kimagasló vezéralakja, sok-sok év
multán, megaggva, összetörve, még egyszer felemeli szavát, mindakettó mint-
egy végrendeletként, utoljára, ugyanabban a dologban; s intésük egyformán
hangzik s a szó értelme ugyanaz, ami régen vala. Akik oly sok dologban kü-
lönböztek egymástól, ebben az egyben, utolsó nyilatkozatukban ismét egyet-
értenek. Akiket véralkat, gondolkodás, az élet útja úgy szétválasztott: ismét
-találkoznak, leikeik egyesülnek egy nagy intésben."

A francia kormány megteszi az első léptést Kossuth Párizsba hívása tár-
gyában, Nemeskéri Kiss Miklós útján.

Mieghal Goethe» akinek nemcsak bizonyos hatása volt a magyar irodalom-
ra, de majdnem szerepet játszott a magyar történelemben is. A II. József-féle
abszolutizmus alatt a magyarok egy csoiportja a weimari hercegnek szerette vol-
na a magyar trónt felajánlani; a tárgyalásokban és a tervek elkészítésében
Goethe is résztvett, mint a herceg főminisztere. Egy egykorú karikatúra Goe-
thét félig frakkban, félig díszmagyarban ábrázolja, a Hunyadiak hollójával
a kalapján. Goethének sok magyar ismerőse is volt. Jól ismerte a magyar iro-
dáimat is Toldy irodalomtörténetéből.

Megszületik Bartók Béla, _ a legnagyobb magyai zeneszerző, a modern ze-
ne világszerte elismert egyik vezetöegyénisége. Művészete a magyar népzenén
alapult s így ö az első, aki a magyarság és a Nyugat együvétartozását, a ma-

I gyár kultúraegyenrangúságiát a nagy nyugati nemzetekével életmüve útján
a nyugatiak előtt is világossá tette. Elsősorban neki köszönhető, hogy a "csi-
kós", "gulyás", "cigány" nemzete helyett megint kultúrnenwetnek kezdenek
tekinteni. Zenéje, mint egyik' zenetudósunk írja, "a század legnagyobb távla-
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tű forradalmi zenéje, a maga szélső ellentéteivel, csupa-logika és csupa-szen-
vedély voltával, főleg pedig hallatlan feszültségű kifejezőeszközeivel utat mu-
tatott a Nyugat művészetének", másrészt "valóraváltotta, amire a politikai
történelem ezer év óta képtelen volt, Kelet-Európa para&ztnépeinek össze-
fogását."

Március 27. (18T0)

Március 28. ( 14.16)

Március 30. (1859)

Március 31 (1732)

Kossuth elküldi levelét Ujházy "Lászlóhoz Amerikába, melyben követté
nevezi ki. À levélhez csatolja szózatát az amerikai néphez.

IÍRpisztrán Szent János, Hunyadi János társának napja. A magyar had-
sereg védőszentje. Nándorfehérvár ostrománál esett el 1456-ban.

Kossuth emlékiratát közli Szarvady a (Párizsban tartózkodó Cavourral,
mely szerint Magyarországnak idegen célok végett puszta eszközül való fel-
használhatására hiába számít bárki.

Haydn megszületik. A nagy osztrák zeneszerző 1761-től 17'00-ig Eszter-
liázy Miklós herceg udvarában volt karnagy. Haydn sírja is Kismartonban
van. Számos szerzeményét írta Kismartonban és Eszterházán s több híres mü-
vének itt volt a bemutatója. Nemrég fedezték fel Magyarországon két eddig
ismeretlen operájának kéziratát. Az egyiket, az "Aki hűtlen, póruljár" címűt
1773-ban adták elő egyetlen alkalommal, Mária Terézia jeleriétében. Ezek-
ről az előadásokról írta M'ária Terézia: "Ha (jö operát akarok hallani, Eszter-
házára megyek."

Április 1. (1952)

Április 3. (1941)

Mleghal Molnár Ferenc, a magyar irodalom pionírja Nyugaton ö a leg-
általánosabban ismert maglyar író. Az amerikai sajtó szerint "egyike volt a
jelenkor vezető drámaíróinak".

Teleki Pál öngyilkosságával tiltakozik a nemet erőszak ellen. Teleki ál-
dozatáról ezt mondta Churchill: "öngyilkossága kiengesztelő áldozatnak szá-
mít, hogy enmaga és népe is mentesíttessék a Jugoszlávia elleni német táma-

j dás felelőssége alól." Teleki halálával a vezetőkörök németbarát politikája
elől elhárult az utolsó nagy akadály s rövidesen bekövetkezik a hadüzenet a

I Szovjetuniónak és Amerikának.

Apatilis 4. (1875)

Április 5. (1284)

Április 6. (1490)

Április 8. (1735)

A párizsi magyarok, akik az osztrák-magyar egyletbői kilépve megala-
kítják a Párizsi Magyar Egyletet, Zichy Mihályt hívják meg elnöknek. Zichy
virágzó egyesületet teremt.

Boldog Istvíán, ferences vértanú napja. (Meghalt 12 84-ben.

Mátyás király meghal Bécsben. Alatta emelkedett a'legmagasabbra a ma-
gyar hatalom. Az országnak 4 milliónyi lakosa volt, annyi mint Angliának,
s ebből 77 % magyar. A nyugati történészek is számon tartják, hogy ö volt
az eísö királyi pártfogója a művészeteknek és a tudománynak az Alptok innen-
ső részén a renaissance hajnalán. Ugyanakkor külön magyar gótika alakult
ki uralkodása alatt. Udvarában németalföldi s francia zenészek fordultak
meg, a pájpai nuncius szerint a királyi kápolna kórusa a legkitűnőbb volt,
amit valaha hallott. Az udvarában meghonosodott renaissance-műveltség nyo-
fmai ma is megtalálhatók külföldön, a nyugati könyvtárak Corvinái, a rnuzeu-
imok elefántcsontnyergei s egyéb magyar műkincsek képében.

'Meghal II. Rákóczi Ferenc, a magyar történelem 'egyik legnemesebb alak-
ja, a magyar szabadságeszme halhatatlan képviselője, a rodostól száműzetés-
ben. Mikes Kelemen, a fejedelem íródeákja, ezt írja ezen a napon': "Amitől
tartottunk, abban már benne vagyunk. Az Isten árvaságra téve bennünket,
és kivevé ma közülünk a mi édes urunkat és atyánkat, három óra után reggel.
Ma nagypéntek íevén, mind a mennyei, mind a földi atyáinknak halálokat
kell siratnunk. Az Isten mára halasztotta halálát urunknak azért, hogy meg-
szentelje halálának áldozatját annak érdemével, aki ma meghalt érettünk. . .
Árvaságra hagya bennünket ezen az idegen földön Itt irtóztató sírás-rívás
vagyon közöttünk. Az Isten vigasztaljon meg 'bennünket."
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Aprîiit* ». (i860)

Április 11. (12ti)

April!* 11. (184â)

Április 10. (1951)

Április 17.

Április 18. (1925)

Április 80. (1931)

Meghal Széchenyi István. Pisztolylövéstől szétfreccsen "a leggondolko-
dóbb magyar velő" (Kemény Zsigmond), megszűnik működni „a legnemesebb
iST.ív, mely valaha emberi kebelben dobogott" (Kovács Lajos). Magyarorszá-
gon nem hitték el, hogy öngyilkos lett. Halálának körülményei miatt általá-
ban meg voltak győződve az emberek arról, hogy Széchenyi vértanúhalált halt.

A tatárok a mohi rpusztán megsemmisítik a magyar sereget. Egy bajor
szerzetes évkönyvébe ezt jegyezte fel: „Magyarországot hároinszázötven e;-zten-
dós fennállása után a tatárok ez évben megsemmisítették." De már a, Jtóveike-
zó év novemberében a dalmáciai száműzetéséből a kivonuló tatárok nyomán
hazatérő IV. Béla király Sárospatakról megírja híres levelét a ipájpához s leve-
lében csodálatos világossággal hatlározza meg a magyarság európai 'hivatását.
"Mert azon alapszik — írja többek közt — a mi sokszor kipróbált elgondolá-
sunk, hogy nekünk, de egész Európának üdvére szolgál, ha a Dunát védővá-
rakkal megerősítjük. Mert a Duna az ellenállás vize. Mi is itt felkészületlenül
éts rettenetes vereség után tíz hónapon keresztül szálltunk szembe a mongo-
lokkal, ibár országunk akkor is szinte teljesen nélkülözte az erődítményeket
és a várvédőket; ha a mongolok a Duna birtokába jutnak, hoglyha a mi orszá-
gunkat, —• ne adja Isten — elfoglalnák, akkor megnyílna számukra az út más
keresztény országokba."

Meghal Körösi Csorna Sándor, aki hatalmas tudományos felkészültség-
gel és aszkétikus kitartással indult a magyarság őshazjájának felkutatására.
Az akkor még ismeretlen északbuddhista irodalom áttanulmányozása céljából,
melyben az őshazára vonatkozó adatokat sejtett, a tibeti nyelvet is megtanuld

i ta s megalapítója lett a tibeti nyelvtudománynak s megteremtője a Tibet-
kutatásnak. Olyan ismeretforrásokat tárt fel, melyek nélkül Ázsia történelmé-
nek felderítése lehetetlen. Kalkuttában, az Ázsiai Társaság székházaiban szob-
ra áll. Japánban 19'33-ban a Táyso-egyetem kápolnájában állítják fel szob-
rát s ennek keretében "bosatu"-vá, tehát Buddha-szentté avatják.

' Megalakul Washingtonban a Középkeleteurópai Bizottság, mely a 25 nagy
középkeleteurópai demokratikus párt emigráns vezetőit tömöríti. Elnöke Nagy

| Ferenc. Ez az első nemzetközi emigráns szervezet, mely, nyiltan az önrendelke-
! zési jog alapjára helyezkedett.

Montalejonbert, a Magyarországi Szent 'Erzsébetről szóló nagy mű szerzője,
| a liberális katolicizmus nagy képviselője, Pestre érkezik, ahol valóságos diadal-
j menettel fogadják. Montalembert az elnyomott magyar es lengyel nemzet nagy
' barátja volt. Eötvös Józsefhez a személyes barátság szálai fűzték.

Meghal Apponyi Sándor, aki magyarvonakozásű régi nyomtatványokból
I ritka teljes könyvtárt létesített, melyet élete végén a Nemzeti Múzeumnak

adományozott. Az ő munkája eredményéből elénk rajzolódik a magyar kul-
I túra térképe külföldön: milyen szerepet töltött be a magyarság az idegen
| népek kultúrájában s hogy kapcsolódott be Magyarország az európai törté-
1 nelembe.

Molnár Ferenc "Liliom"-ának new yorki bemutatója; e drámája járult
hozzá a legnagyobb mértékben világhíréhez. Ma is «yakran újítják fel a világ
legkülönbözőbb részein.
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Béterváradi Boldog István ferences vértanú napja. Meghalt 133 4-ben.

Bartók hegedűversenyének bemutatója Amsterdamban. Székely Zoltán
! adja elő, Miengelberg vezényli a Concertgebouw zenekarát.
I

Meghal Nopcsa Ferenc, a, ipaleo-fiziológia megalapítója. Megtalálja a Stru-
tiosaurus transsylvanicus, (Kanadában) a Scolosaurus cutleri, a Telmato-

j sauras transsylvanicus, stb. csontjait. Tíz évig tanulmányozta Északalbániát
! geológiai szempontból, miközben értékes földrajzi és népraflzi megfigyelése-
I ket is végez.




