
A MAGYAR SZELLEM VILÁGFORGALMA 

LES COLONIES FRANÇAISES DE 
HONGRIE. 

Németh István tanulmánya. 
Igen érdekes és a franciákat első-

sorban érdeklő tanulmány jelent meg 
Németh István tollából a Szegedi 
Egyetem francia intézetének kiadá-
sában. Ez a tanulmány, amely érde-
kesen világítja meg Magyarország 
lakosságának nemzetiségi összetéte-
lét, kimutatván abban a francia 
elemeket, másrészt nyomatékosan 
mutat rá arra is, milyen koraiak vol-
tak a francia és magyar kapcsolatok. 

Kimutatja, hogy már az Árpád-
ház uralkodásának kezdetén, I. And-
rás alatt történt francia település 
Eger környékén, ahová az éhinség 
elől menekülő liègei wallonok ván-
doroltak be. Nyelvészeink egész se-
reg magyar helységnév francia erede-
tét mutatták ki. Igy francia települé-
sek voltak a Szepességben, majd To-
kaj és Tállya környékén. Nagyvárad 
mellett és Kolozsvár vidékén is. Ál-
talában az Olasz és Olaszi helység-
nevek francia településre vallanak, 
mert régi nyelvhasználatunk olasznak 
nem az itáliai, hanem a latinszárma-
zású francia és wallon bevándorlókat 
nevezte. 

Erőteljes volt a beáramlás a fran-
cofil III. Béla alatt, aki a cisztercita-
rendet Magyarországra behozta. A 
zirci, pilisi, egresi, szentgothárdi ko-
lostorok első szerzetesei franciák vol-
tak s valószínűleg francia első gaz-
dasági személyzetük is. Ugyancsak 
francia volt a garábi premontrei ko-
lostor is. Eleinte élesen megkülönböz-
tették a wallon és saxon telepeseket. 
Később ezek Északmagyarországon 
és Erdélyben egybeolvadtak. A tö-
megesebb és szívósabb germán elem 
felszívta a wallont. 

Beszél azután Németh a XVIII. 
századbeli bánáti és bácskai francia 
településekről, amelyek áramokat bo-
csátottak ki, helyüket több ízben 
változtatták. Igy Szegeden ma is 
számos leszármazottja él a bánáti 
franciáknak. Szerzőnek művével az 
volt a célja, hogy a külföld s elsősor-
ban Franciaország számára össze-
foglalja a magyarországi francia te-
lepülésekre vonatkozó kutatások 
eredményeit s ennek a céljának ki-
tűnően meg is felel. A francia szöveg 
után a tanulmány rövid magyar ösz-
szefoglalását is megtaláljuk s függe-
lékül vannak csatolva a vonatkozó 
okmányok s családok települését mu-
tató táblázatok. 

ZWISCHEN STROM UND 
STEPPE. (Michael Zorn regénye.) 
Michael Zorn német elbeszélő, hosz-
szabb magyarországi tartózkodása 
után Folyam és Puszta közt címen 
magyartárgyú regényt írt a tiszaháti 
halászéletről. Könyvét maga is tiszai 
halászregénynek nevezi. A terjedel-
mes regény érdekes felvételekkel il-
lusztrálva a Volksverband der Bü-
cherfreunde népszerű és ízléses ki-
adásában jelent meg szép, magyaros 
kötésben. Részletes ismertetésére még 
visszatérünk. 

MAGYAR FESTŐK KIÁLLI-
TÁSA OSLÓBAN. A Nemzeti Szalon 
agilis fiatal igazgatója, Hubay Andor 
vezetésével igen nagysikerű kiállítást 
rendezett Oslóban magyar festők 
műveiből. A kiállításon a magyar 
piktura legjobbjai szerepeltek kisebb 
kollekciókkal és pedig a többi közt 
Aba Novák Vilmos, Berény Róbert, 
Bernáth Aurél, Csók István, Die-
ner Dénes József, Egry József, Glatz 
Oszkár, Hubay Andor, Iványi-Grün-
wald Béla, Márffy Ödön, Pekáry 
István, Rudnay Gyula, Szőnyi István, 
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Vaszary János, Vidovszky Béla. A 
kiállítás iránt óriási érdeklődés nyil-
vánult meg. A trónörökös-pár nyi-
totta meg s a megnyitáson Osló egész 
előkelő társadalma képviselve volt. 
A sajtó a legnagyobb elismeréssel 
méltatta a magyar művészek mun-
káit. Különösen az Aftenpost, Nor-
végia legelterjedtebb és legtekinté-
lyesebb lapja, hosszú tanulmányszerű 
cikket szentelt neki, kiemelve 
Munkácsy, Szinyei világjelentőségét. 
A vásárlás is igen erős iramban in-
dult meg. Mindjárt az első héten ti-
zenhat képet eladtak. A kiállítás 
rendezése és nagy sikere érdekében 
Röwde oslói magyar főkonzul a leg-
nagyobb buzgósággal fáradozott. 

AZ EGYETEMI ÉNEKKAROK 
AMERIKÁBAN. A Budapesti Egye-
temi Énekkarok kiváló karmesterük, 
Vaszy Viktor vezetésével hangver-
seny-körutat tartottak az Amerikai 
Egyesült Államokban és hangverseny-
körútjuk valóságos diadalmenetté 
nőtt. Első hangversenyüket New-
Yorkban adták a Carnegie Hall ha-
talmas termében. Itt Liszt, Bartók, 
Kodály, Lányi, Farkas, Demény 
és Erkel szerzeményeket adtak elő 
nagy sikerrel. A New-York Times a 
legnagyobb lelkesedés hangján írt a 
hangversenyről. A New-York Tri-
büne megállapítása szerint vokális 
zenében magasabb kultúrájú együt-
tes még nem szerepelt New-York-
ban. A Sun szerint az Egyetemi Ének-
karok meghódították Amerikát. — 
Chicagóban már előre óriási izgalom-
mal várták az Egyetemi Énekkaro-
kat. A város legforgalmasabb utcáin 
óriási plakátok hirdették a hangver-
senyt. A Magyar Club díszebédet 
adott tiszteletükre. A hangversenyt 
az Auditorium Theater hatalmas ter-
mében a Boldogasszony Anyánk elő-
adásával kezdték s egész műsoruknak 
páratlan sikere volt. — Baltimore 
után Philadelphiában az Academic 
Music Hallban rendeztek hangver-

senyt háromezer főnyi közönség előtt. 
Műsoruk tomboló sikert aratott. Az 
Amerikában élő magyarok közül so-
kan messze földről jöttek el ide, hogy 
a világ leghíresebb énekkarát hall-
hassák. — De betetőzése volt körút-
juknak a washingtoni hangverseny. 
Itt a Fehér Házban Roosewelt elnök, 
az amerikai kormány és az egész 
diplomáciai testület előtt énekeltek 
az egyetemiek, akiket itthon haza-
érkezésük alkalmával a leglelkesebb 
ünnepléssel fogadtak. 

MAGYARBARÁT CIKKEK A 
FRANCIA SAJTÓBAN. A Hungaria 
filmet a mult év folyamán Cannes-
ben, Nizzában és Grasse-ban mutat-
ták be. Ebből az alkalomból főleg a 
délfrancia sajtó bőven foglalkozott 
Magyarországgal, hazánk turisztikai 
szépségeit méltatva. Hosszabb cikk-
ben foglalkozott Magyarországgal a 
Journal de Cannes, amely a Trianoni 
béke reviziójának szükségességét is 
hangoztatta. «I. H. Probst egyetemi 
tanár az Opinion du Sud-Est-ben kö-
zölt tanulmányában a magyarországi 
Duna-rész rezsimjéről értekezett. Két 
igen nagy tekintélyű s igen elterjedt 
francia folyóirat, a Revue Parlamen-
taire és a Mois igen szépen méltatta 
dr. Ullein-Reviczky Antalnak a tria-
noni szerződés területi rendelkezései-
nek jogi természetéről írt könyvét, 
amelyet a Napkelet is ismertetett 
mult évi decemberi számában. — 
Kosztolányi Dezső elhúnytáról újab-
ban a Liberté és a République emlé-
kezett meg. 

AZ URBANISME BUDAPEST-
RŐL. Az Urbanisme, ez az előkelő 
és magas színvonalú városi szemle, 
egész külön számot szentelt legutóbb 
Budapestnek. A bevezető cikket 
Georges F. Sebille a párizsi egyetemen 
az urbanizmus tanára írta Reflexiók 
Budapestről címen. Azután Buda-
pest gazdasági és kulturális jelentő-
ségéről értekezik dr. Szendy Károly 
polgármester. Ottlik György Buda-
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pest fürdővárost mutatja be. Majd 
Budapest történelmi fejlődése után 
a város mai képét tárja a revue a kül-
földi közönség elé. Végül Vágó Jó-
zsef ismerteti a magyar főváros jövő-
jét s a nagyszabású városrendezési 
terveket igen érdekes képekkel illusz-
trálva. 

AZ EMBER TRAGÉDIÁJA 
BOLGÁRUL. Novemberi számunk-
ban jeleztük, hogy Belcseff Kon-
stantin Madách-fordítása elkészült 
és sajtó alatt van. Most arról adha-
tunk hírt, hogy Az ember tragédiája 
bolgár fordítása már meg is jelent 
igen csinos kiállításban, szép met-
szésű cyrill-betűkkel nyomva a Mo-
hácsi-féle előszó átdolgozásával. 

PROHÁSZKA-ÜNNEPSÉG PÁ-
RIZSBAN. Nemrég jelent meg fran-
cia nyelven Prohászka Ottokár püs-
pöknek Elmélkedések az Evangé-
liumról című műve Méditations pour 
l'Année Liturgique címen. Ebből az 
alkalomból a párizsi Institut Cato-
lique Louis Chaigne abbé vezetésével 
igen szép ünnepséget rendezett Pro-
hászka Ottokár püspök emlékezetére. 

HOLLAND MŰVÉSZETI LAP A 
MAGYAR NÉPMÜVÉSZETRŐL. Az 
Amsterdamban a kitűnő N. H. Wolf 
szerkesztésében megjelenő De Kunst 
című művészeti folyóirat egyik szá-
mát a magyar népművészet és házi-
ipar ismertetésének szenteli. Ismerteti 
a mezőkövesdi, a kalotaszegi, toroc-
kói, kalocsai, sárközi hímzéseket és 
szőtteseket, a híres halasi csipkét, az 
alföldi és székely mázas kőedényt s a 
magyar porcellánipart. A tanulmányt, 
amelyet maga N. H. Wolf írt, számos 
sikerült illusztráció élénkíti. 

ZICHY ISTVÁN KÜLFÖLDI 
ELŐADÁSAI. Zichy István a Nem-
zeti Múzeum főigazgatója január és 
február hó folyamán három előadást 
is tartott külföldön. Kettőt Olasz-
országban, Rómában és Milanóban az 
Amici dell' Ungheria meghívására, a 
harmadikat Genfben, a Genfi Mú-
zeum igazgatójának, Deonnának fel-
kérésére. Előadását, melynek tárgya a 
nomád népek őskultúrája volt, vetí-
tett képek is kísérték. Az előadást min-
denütt a legnagyobb érdeklődés előzte 
meg és megérdemelt nagy siker kísérte. 
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