
A MAGYAR SZELLEM VILÁGFORGALMA 

M A G Y A R MŰVÉSZET A P Á R I Z S I V I L Á G K I Á L L I T Á S M A G Y A R 
P A V I L L O N J Á B A N . 

A párizsi világkiállításon a nemzetek nagy versenyében a kis magyar 
pavillon a legjobb fémjelzésűek sorába került és méltó versenytársa volt, 
ha nem is a kiállított anyag változatosságával, de az egésznek zavartalan 
összhangjával és magas művészi színvonalával a nagy nemzetek legszebb 
pavillonjainak. Külföldi műértők elragadtatva beszéltek róla. És Györgyi 
Dénes tornya, amely főkép az esti kivilágítás elragadó képében tündöklik 
messze különös színű neonfényeivel, méltán csalta magához a látogatók 
százezreit. 

A magyar pavillon azzal érte el ezt az egyetemes elismerést, hogy a 
legteljesebben beilleszkedett az l937-es párizsi világkiállítás szellemébe, amely 
az architektura az alkotó és alkalmazott művészetek teljes összehangolását 
tűzte ki főcéljául. Ez a kiállítás volt az, amelyen a legkisebb részletekig 
már a kiforrottság bizonyos fokán érvényesült a modern stílus. Amelyik 
nemzet kiállítási épülete igazán sikerült, abban mindennek a legigényesebb 
művészet jegyét kellett viselnie, még pedig a korszerűség szellemében. Itt 
nem vásári tömeg árut láthattunk igen iparművészeti remeknek készült vit-
rinben, vagy ormótlan múzeumi üvegdobozokban gyöngéd kézzel formált 
finom műalkotást. (Volt ugyan olyan pavillon is, ahol mégis szomorúan 
kellett ilyesmit is tapasztalni.) De a kiállítás legmegragadóbb csarnokai azok 
voltak, amelyekben épület, termek, freskók, képek, színes üvegablakok, 
faliszőnyegek és kárpitok, az enteriőröket díszítő szobrok és domborművek, 
a tárgyak elhelyezésére szolgáló vitrinek, állványok, maguk a kiállított ipar-
művészeti tárgyak is, sőt az egyszerű iparcikkek és grafikonok is igazi mű-
vészek ihletéből fakadtak és a legnemesebb művészi ízlésnek kellett az el-
rendezésben, a dolgok tálalásában is érvényesülni. 

A magyar pavillon nagyon kevesedmagával hibátlanul kiállta ebből 
a szempontból a próbát. A magyar pavillon aránylag kis helyen igen sokat 
adott. Mint egy fantasztikus panorámában odavillantotta történelmünk 
nagy mozzanatait, különös hangsúlyt adva a magyar-francia kultúrkapcsola-
toknak. Odasugározta a világ elé a magyar föld termőbőségének pompásan 
összefoglalt szimbolumait és allegóriáit. S ízléses, nemes méltósággal tudott 
hangot adni Trianon fájdalmának is. Abanovák Vilmos, Molnár C. Pál, 
Szőnyi István és Medveczky Jenő faliképei és Kontuly Béla ipari apoteozisa 
a világkiállítás legszebb és legmonumentálisabb alkotásaihoz tartoznak. 
Egészen kivételes mély benyomást tettek Franciaországban, a színes ablak 
klasszikus hazájában Árkayné Stehlo Lili üvegfestményei. A plasztikai 
részben kiemelkedő alkotások Erdey Dezsőnek Horthy Miklós kormányzót 
ábrázoló portréja, Pátzay Pál, Ohmann Béla, Vastagh György, Pásztor 
János, Borbereky Zoltán és Kisfaludi Stróbl Zsigmond plasztikai művei. 
Ezen a helyen a részletekbe nem bocsátkozhatunk, de külön ki kell emelni 
az egész elrendezésnek művészi harmoniáját is, amely igazán szép dolgokat 
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mutatott be méltó keretben. Voltak hiányok is, tagadhatatlan és ennek két 
oka van ; kevés volt a rendelkezésre álló hely és kevés a rendelkezésre álló 
idő. A helykérdés természetesen pénzkérdésnek is tekinthető. Azonban így 
is bizonyos, hogy a kis Magyarország megállta helyét a nagy nemzetek ver-
senyében. Nem volt szegényes, nem kellett szégyenkeznie. Ami keveset 
adott az szép volt, korszerű volt és magas művészi színvonalú. Csarnokunk 
igen népszerű és látogatott ma is a kiállításon és nagy művészi lendületét 
mindenki elismeri. 

PAUL VALÉRY M A G Y A R O R S Z Á G R Ó L 

A kiállítás magyar pavillonja különben igazi magyar kultúrpropaganda 
központ. Mindjárt a megnyitást követő második héten igen magas színvonalú, 
művészi hatásokban gazdag estet rendeztek ott a francia írók közreműkö-
désével. A rendezés élén Paul Valéry, a legnagyobb élő francia lírikus és 
essayista állt. Vörösmarty, Petőfi, Arany, Ady Endre, Babits Mihály, Koszto-
lányi Dezső és Szabó Lőrinc verseit mutatták itt be kitűnő francia fordítások-
ban. A magyar zenét Liszt, Bartók, Kodály és Dohnányi művei képviselték 
művészi előadásban. Az est után, amelyen a párizsi élet kiválóságai nagy 
számmal jelentek meg s Paul Valéry vezetésével a legkiválóbb francia írók 
is résztvettek, gróf Khuen Héderváry Károly párisi magyar követ, aki a 
művész estet rövid, de igen hatásos megnyitóval be is vezette, vendégül 
látta a megjelenteket a kiállítás nagy csarnokában, ahol a párizsi magyar 
egyesület tagjai dekoratív magyar és népi táncokat mutattak be magyar 
viseletben. 

Paul Valéry, aki a rendezésnek igazi lelke volt, a legőszintébb bará-
tunkká vált, amióta a Szellemi Együttműködés Bizottságának Entretienje» 
alkalmából Budapestre ellátogatott. Barátságát mutatják azok a sorok is, 
amelyeket a kiállítás magyar pavillonjának «Arany könyvébe» írt be a világ-
hírű író. Ezeket a nekünk feledhetetlen sorokat a 709-ik oldalon facsimilében 
közöljük. 

A francia sorok magyar fordítása a következő : 
«Nem tudom, arra szolgál-e egy Arany könyv, hogy igazságokat és mély 

gondolatokat írjanak bele? 
Ami engem illet én egy benyomásomnak bizonyosságát írom bele s egy 

emlékem tartósságáról teszek tanuságot. 
A mult év folyamán néhány napot töltöttem Budapesten s ez mint 

emlékezetemnek ékszere él bennem, mint hálától bearanyozott drágaság, 
multamnak egy kis csodája. 

Valami különös kedvességet találtam ebben az országban, amely nekem 
teljesen ismeretlen volt. Olyan udvarias és elbájoló férfiakat és nőket, akik 
ritkaságszámba mennek a mai világban. Anyanyelvemet elegánsan beszélték, 
legcsekélyebb kívánságomat félszóból megértették és a legtökéletesebben 
kielégítettek. Választékos kultúrát találtam ott és főkép és mindenütt a Köl-
tészetnek olyan tiszteletét, szeretetét sőt szükségérzetét, amelyhez foghatót 
sehol másutt nem találni. 

Soha a földnek egyetlen zugát sem hagytam ott olyan nehezen, mint 
a szép Budapestet, hatalmas folyamát, élő vizeit, bájos légkörét és mind-



709 

azokat, akik ott engem azzal a közvetlenséggel fogadtak, amely a költőnek 
a Költészetért jár ki. 

Paul Valéry. 

Nekünk magyaroknak aranynál drágábbak a nagy költőnek ezek az 
Arany Könyvbe írt sorai. 



710 

Hongrije. Het lied van den Donau. 

Frans Schneiders, a kiváló hol-
landi katolikus író és publicista, 
akinek felesége magyar asszony, itt 
járt Budapesten, beutazta országun-
kat, azután gyönyörű könyvben szá-
molt be magyarországi élményeiről 
és tapasztalatairól. Könyve egy szé-
les horizontú, kitűnő ízlésű szellem 
elragadó csevegése Magyarországról. 
Csupa szín, csupa lebilincselő meleg-
ség és csillogó stílusművészet. A 
magyar tájnak, a magyar jellemnek, 
a magyar kultúrának s a magyar 
népi erőnek igazi szeretete árad 
belőle. A jelentősebb fejezetek címei 
a kötetben : Duna, Emberek, Lova-
giasság (ez különösen szép és hozzánk 
igen kedves fejezet), továbbá Buda, 
Pest, Csárdás és Romantika a falun. 
A kötetet a Hágában élő kiváló 
festőművész, Ébneth Lajos rajzai 
díszítik. Maga a kötet igazi remeke 
az ízléses és elismert színvonalú hol-
landi könyvművészetnek. Igazi dísz-
album Magyarországról. De a dísz-
albumok felületessége nélkül. A dísz-
album szó csak a külsőt jellemzi, 
mert a könyv tartalmát az elmélyedő 
olvasásra szánt és meggyőző erejű 
könyvek minden bensősége és ko-
molysága jellemzi. 

Découverte de la Hongrie. 
Magyarország felfedezése. — 

A. Sauvageot könyve. 

Magyarországról az utóbbi évek-
ben számos könyv jelent meg a 
külföldi sajtóban. Mintha csak előző 
hosszú évek mulasztását akarnák 
most egycsapásra pótolni. A nyugat 
közvéleménye fokozott kíváncsiság-
gal fordul e felé az ismeretlen föld 
felé, amelyet eddig igazságtalanul ha-
nyagolt el. A sok könyv után lehet 
mintha kissé késetten hatna Sauva-
geot legutóbb megjelent könyvének 

címe : Magyarország felfedezése. És 
mégis mindenben igaz. Magyarország 
annyira ismeretlen volt és ismeretlen 
még ma is számos vonatkozásában 
a külföld előtt, hogy csakugyan újra, 
meg újra fel kell fedezni. De emellett 
Sauvageot könyve az első, amely 
kimerítő részletességgel, tudományos 
rendszerezettséggel és alapossággal 
foglalkozik Magyarországgal, intéz-
ményeivel és népével. Az angol 
Macartny könyve történelmi, poli-
tikai és szociálpolitikai szemponto-
kat tart csak szem előtt. Sau-
vageot az egész magyar élet teljes-
ségére kitér. Igazi, modern értelem-
ben vett teljes képet adó szociográ-
fiát írt rólunk tudományos gonddal és 
elmélyedéssel, de egyben a legköny-
nyedébb, szinte a szépíró finomságait 
csillogtató stílusban. Még a száraz 
statisztikai adatok feldolgozásában 
is kedves ötletességet mutat. 

Amint Sauvageot előszavában el-
mondja, minden könyv, amelyet eddig 
Magyarországról francia nyelven ír-
tak, meglehetősen felületes ismere-
tek alapján készült. íróik, akik nyel-
vünket nem beszélték, néhány napig 
csak kívülről szemlélték a magyar 
életet. Nem éltek tartósan magyarok 
között. Adataikat nem személyes 
tapasztalatból, hanem csak külső 
információkból merítették. Sauva-
geot éveket töltött itt mint Jerôme 
Tharaud utóda az Eötvös-kollé-
giumban és ő az első, a köztünk élő 
franciák között, aki jól megtanulta 
nyelvünket. 

Ez meg is látszik a könyvén, 
amelynek megfigyelései közvetlenek, 
alaposak és egyéniek. Adatai mindig 
az első forrásból valók s emellett 
meg van az az előnyük, hogy nem 
magyar felfogást adnak tovább fran-
cia nyelven, hanem valóban francia 
szemmel nézik és a francia lelken át-
szűrik a magyar viszonyokat. 

Sauvageot arra is ügyel, hogy lehe-
tőleg áttekinthető és teljes képet 
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adjon az egész mai magyar életről. 
Külön foglalkozik a közélettel, külön 
a magánélettel. Megismerteti Ma-
gyarország földrajzi, politikai és tör-
ténelmi helyzetét, népének faji össze-
tételét, földjét és éghajlati viszonyait, 
a város és falu alakulását! Behatón 
foglalkozik társadalmi rétegződésé-
vel és szociális problémáival. Az 
állami és gazdasági élet minden rész-
letét feltárja. Odáig megy, hogy még 
az étkezés és ruházkodás apró rész-
letkérdéseit is megtárgyalja. Széles, 
nagy vonalakban ismerteti egész kul-
turális életünket. Végül pompás jel-
lemképet fest a magyar egyéniségről. 

Könyvének íőérdeme az, hogy 
nemcsak idegen olvasónak érdekes, 
hanem a magyarnak is. Sőt annak 
talán még inkább az. Egészen különös 
érzés nekünk saját magunkat ebben 
az idegen tükörben szemlélni. Lehet, 
hogy nem is értünk mindenben egyet 
Sauvageot megállapításaival. De egy 
tény, hogy valamennyit az alapos 
megfigyelés és az igazság őszinte ke-
resése sugalta. Az is meglehet, hogy 
olykor a tévesnek tartott megálla-
pítás az igaz s a külföldi szabadabban 
tudja megítélni, amit mi eleve némi 
elfogultsággal szemlélünk. 

Mindenesetre nagy hálával tarto-
zunk Sauvageot tanárnak remek 
könyvéért, amelynek hitelességét az 
is emeli, hogy az előkelő Alcan kiadó-
nál jelent meg. 

Vinti e vincitori nell'Europa Danu-
biana. 

Luciano Berra a dunavölgyi államok-
ról. 

Luciano Berra, a kiváló olasz író 
és publicista, a Milánóban megjelenő 
nagy katolikus napilap, az Italia 
szerkesztője évek hosszú sora óta 
tanulmányutakon járja Európa nagy 
centrumait. Legutóbb beutazta a 
Dunavölgy országait is és a mult év 

folyamán hosszabb időt töltött ná-
lunk Magyarországon is. Tanulmá-
nyairól, most vaskos kötetben szá-
mol be, amelyben «Legyőzöttek és 
győztesek a dunai Európában» címen 
összefoglalja a Dunavölgyében ke-
letkezett új helyzetet. Részletesen 
ismerteti az utódállamok helyzetét, 
gazdasági, népi és politikai erőit és 
felveti az összes dunavölgyi problé-
mákat, megoldást keresve erre az 
egész Európát nyugtalanító kérdésre. 
A dunavölgyi kérdéssel kapcsolatban 
kitért arra a súlyos fenyegetésre, 
amely Oroszország és a szovjet ré-
széről veszélyezteti Közép-Európa 
békéjét és így könyve közvetve 
Lengyelországot is érdekli, amellyel 
közvetlenül nem foglalkozik. 

Legrészletesebb és legbehatóbb 
vizsgálat alá veszi a könyv a Cseh-
szlovák államot, mert ez a legtöré-
kenyebb földrajzi és nemzetiségi kon-
strukciójában az utódállamok közt 
és mert az orosz bolsevizmus vesze-
delme is rajta keresztül ékelődik be 
Közép-Európa testébe. Rólunk Ma-
gyarország megpróbáltatásai és re-
ményei címen négy tanulmányt kö-
zöl. Ismerteti a szentistváni biro-
dalom eszméjét egész történelmi fej-
lődésében s a szent korona közjogi 
tanát. Azután egész terjedelmében 
tárgyalás alá veszi a Magyarország-
gal történt igazságtalanságot, a revi-
zió gondolatát és problémáit és ki-
tér a problémák megoldásának szük-
ségességére és lehetőségeire. Har-
madik nagy tanulmánya Magyaror-
szág és Olaszország viszonyát is-
merteti a dunavölgyi kérdés szem-
pontjából. Az utolsó tanulmány az 
ország mai államjogi helyzetével s 
Horthy Miklós kormányzó személyé-
vel s a jogfolytonosságnak általa 
történt felvételével foglalkozik. A 
közel négyszáz oldalas kötet kitűnő 
tájékoztató Közép-Kelet-Európa mai 
bonyolult problematikájának megis-
merésére. 
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Magyar est a belga rádióban. Szent 
István ünnepe alkalmából augusztus 
21-ikén este 6 órakor a Radio Belge 
magyar műsort adott A műsoron 
magyar népdalok szerepeltek Bartók, 
Dohnányi és Kodály feldolgozásban. 
Magyar költemények francia fordí-
tását adták elő. A műsort Ambrózy 
Ferenc brüsszeli magyar ügyvívő 
tízperces konferansza vezette be. 

Rio de Janeiro magyar rádióestje. 
Ugyancsak magyar esti műsort adott 
Brazilia legnagyobb rádiója, a rio de 
janeirói Sociedade Radio Nacional. 
Az estély műsorán Ladányiné Tóth 
Gizella magyar énekszámai szere-
peltek lemezeken. 

Francia lap a budapesti cigány-
olimpiászról. A Monde Illustré című 
francia képeslap június 26-iki száma 
igen érdekes és színes cikket közöl a 
Budapesten megtartott úgynevezett 
cigány Olimpiászról, amelyen az or-
szág minden részéből összesereglett 
1000 cigányprímás adott monstre-
hangversenyt. Az eredeti riport is-
merteti a magyar cigányok történe-
tét Zsigmond királytól kezdve, aki 
igen kedvelte zenéjüket és bebocsá-
totta őket az országba. A cikk meg-
állapítja, hogy a magyar cigánynak 
vérében van a zene sokkal inkább, 
mint akár a németeknek, akár az 
olaszoknak. Érdekesen ír a roman-
tikus Cinka Pannáról, Rákóczi híres 
cigányáról. Megemlíti, milyen nép-
szerűségnek örvendett az 1878-as 

párisi kiállításon Berkes Béla, a ki-
tűnő magyar cigányprímás. 

Mihály László írói sikerei Olasz-
országban. 

Mihály László, a Napkelet munka-
társa most tért vissza Olaszországból, 
ahol, mint ismeretes, az olasz állam 
4000 lírás ösztöndíjával volt tanul-
mányúton. A fiatal költő, akinek a 
neve az olasz szellemi körökben sem 
ismeretlen, június tizedikén önálló 
előadóestén mutatkozott be a római 
közönségnek. Olasz nyelvű előadást 
tar tot t a magyar irodalomról, s több 
költeményét és egy novelláját mu-
ta t ta be olasz fordításban. Az előadó-
esten, amely a Palazzo Giacominiben 
zajlott le nagy sikerrel, az olasz iro-
dalom számos képviselője is meg-
jelent. Ugyancsak a Quadrivio című 
előkelő római irodalmi hetilap május 
másodiki száma Mihály László két 
költeményét («Il barbaro si prostra» 
és «Sera di Ostia») közölte meleg, 
bevezető sorok kíséretében. A Tevere 
c. tekintélyes római lap pedig ve-
zető helyen Mihály hosszú, több ha-
sábos cikkét közli az újabb magyar 
irodalomról, amely szintén igen nagy 
feltűnést keltett olasz irodalmi körök-
ben. Mihály cikke keretében jelentős 
és előnyös hely ju tot t a «Napkelet-
nek is, mint az olasz-magyar szellemi 
kapcsolatokat előmozdító reprezen-
táns irodalmi és kritikai orgánumnak. 

A NAPKELET minden közleményeért írója felel. 
A szerkesztésért és kiadásért felelős: KÁLLAY MIKLÓS. 

Stephaneum nyomda r. t. — A nyomdáért felelős: IFJ. KOHL FERENC. 


