
A MAGYAR SZELLEM VILÁGFORGALMA 

Magyarok Prampolini Egyetemes Iro-
dalomtörténetében. 

Talán az egész világ irodalmában 
páratlanul áll Giacomo Prampolini 
Egyetemes irodalomtörténete, amely 
a torinói Unione Tipografico kiadásá-
ban jelent meg és utolsó kötetével 
most fejeződött be. Kiemeli ezt az 
öt, egyenkint több mint ezeroldalas 
kötetben teljes művet más hasonlók 
közül először az, hogy csakugyan 
az egész világ minden népének, 
régebbi és újabb kultúrájának irodal-
mát felöleli, másodszor, hogy az iro-
dalmak ismertését egészen napjain-
kig visszi, tehát amennyire ez ilyen 
összefoglaló műben csak lehetséges az 
egész világ irodalmáról a kezdet 
kezdeteitől a legutóbbi eseményekig 
teljes képet ad. Egy hatalmas átfogó 
szellem óriási tájékozottságú kultú-
rája van együtt ebben a kötetben. 
Szinte hihetetlen, hogy egyetlen em-
bernek ilyen sokoldalú s amellett 
kitűnő tájékozottsága legyen, pedig 
Prampolini tudása és tájékozottsága 
ilyen határtalan s amellett amint 
könyvéből kiérezhető, anyaga nem 
kompilált, hanem ítéleteit legtöbb-
ször a művek közvetlen ismeretéből 
meríti. Amellett az irodalmat mindig 
az egykorú kultúrlégkörbe állítja be 
s a művek helyes megértéséhez a 
többi művészet és az egész szellemi-
ség párhuzamos keresztmetszetét is 
odafűzi. A tartalmi résszel egyenlő 
rangú, bámulatos szorgalommal és 
kitűnő érzékkel összegyüjtött a könyv 
illusztrációs anyaga is. Ez teszi 
Prampolini művét minden modern 
könyvtárban, sőt minden irodalom-
mal behatón foglalkozó ember köny-
vei közt nélkülözhetetlenné. 

A hatalmas mű ötödik kötete nem 

régen hagyta el a sajtót. Ez a kötet 
a skandináv, az iberiai és ibero-ame-
rikai irodalmakat, továbbá a szlávok 
és a kisebb európai népek irodalmát 
öleli fel. Külön fejezetben tárgyalja 
az amerikai, afrikai és óceaniai benn-
szülött irodalmakat s mintegy ki-
egészítés képpen adja az öt kötethez 
az irodalomnak 1915 óta lefolyt 
utolsó korszakát valóban napjainkig, 
hiszen még 1936-os eseményeket is 
regisztrál. 

Ebben a kötetben jutot t hely a 
magyar irodalom történetének is. A 
rendelkezésére álló aránylag nem túl 
nagy helyen bámulatos teljességgel ad 
beható képet az egész magyar iroda-
lomról. Rövid történelmi összefogla-
lás után, még a magyar nyelvnek 
minden más nyelvtől eltérő sajátos-
ságait is megmagyarázza. Az irodalmi 
fejlődés vázlata során kiemeli azt a 
rendkívüli készséget, amellyel a ma-
gyar szellem a nyugati civilizációba 
mindig beilleszkedett úgy azonban, 
hogy eredeti sajátosságait is meg-
őrizte. Azután sűrű idézetekkel tar-
kítva ismerteti irodalmunkat. Idéz 
már Balassa Bálint vitézi énekeiből 
is. Behatóbban foglalkozik Petőfi, 
Arany és Jókai művészetével. Nagy 
elismeréssel méltatja Kemény Zsig-
mondot és Madách Imrét. A kiegye-
zést követő kornak rövid áttekintése 
után rátér a századforduló nagy iro-
dalmi megújhodására : az Ady— 
Babits—Kosztolányi-trió szerepével. 
Herczeg, Gárdonyi, Tormay Cecil, 
Móricz Zsigmond, Kaffka Margit, 
Zilahy Lajos, Kassák Lajos, Komá-
romi János, Márai Sándor, Földi Mi-
hály működésének ismertetése után 
szól a színműirodalomról, amelyből 
Molnár Ferenc, Harsányi Kálmán, 
Lengyel Menyhért, Szomory Dezső, 
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Földes Béla, Hevesi Sándor és Kállay 
Miklós nevét emeli ki. Végül a leg-
újabb lírát vázolja élén Prohászka 
Ottokárral. Sík Sándor, Erdélyi Jó-
zsef, Illyés Gyula, Sárközi György 
és Szabó Lőrinc nevét említve. Külön 
foglalkozik az erdélyi és a felvidéki 
magyar irodalommal. Végvári Re-
ményik Sándor, Aprili Lajos, Makkai 
Sándor, Kós Károly, Tamási Áron, 
Berde Mária, Gyallay Domokos és 
Mécs László műveinek ismertetésé-
vel. Még a vajdasági irodalomnak is 
jut egy lábjegyzet. Külföldi író mun-
kája még ilyen részletesen, ennyire 
áttekintő és kitűnő tájékozottsággal 
nem foglalkozott a magyar iroda-
lommal. S ugyanez áll a többi irodal-
makra is. 

Az Archivum Europae Centroorien-
talis 

Szent István emlékének szentelt füzete. 

Ez a több nyelven megjelenő nagy-
szerű tudományos folyóirat ez évi 
1—3-ik füzetét a Szent István jubi-
leum alkalmából az első nagy király 
emlékének szentelte és csupa olyan 
tanulmányt közölt, amelyek ezzel 
szoros kapcsolatban vannak úgy 
azonban, hogy a külföldi tudományos 
világot is érdekelhetik. 

A füzet bevezető tanulmányát, 
Szent István első magyar királynak 
jellemzését főképpen abból a szem-
pontból, hogy kapcsolta be a 
magyarságot a kereszténységgel a 
nyugati kutúrába, Serédi Jusztinián 
bíboros hercegprímás írta meg latin 
nyelven. Hóman Bálint Szent István 
király című angolnyelvű tanulmá-
nyában a politikai történelem szem-
szögéből állítja elénk az első magyar 
király alakját. Gombos Albin fran-
cianyelvű tanulmánya (Saint Etienne 
dans historiographie du moycn âge), 
azokat a középkori gesztákat, króni-
kákat, legendákat ismerteti, amelyek 
Szent István királlyal foglalkoznak 

megállapítva, hogy 1526-ig, tehát a 
mohácsi vészig körülbelül 500 kül-
földi szerző idézi Szent István emlé-
két. Fest Sándor angolnyelvű tanul-
mányban írja meg Edmond Ironside 
angolszász király fiainak szerepét 
Szent István király udvarában. Le-
pold Antal kanonok Szent István 
király képes ábrázolásaival foglal-
kozik olasz nyelven. Tanulmányát 
érdekes illusztrációk is kísérik. 
Ugyancsak tíz illusztráció teszi szem-
léletessé Schreiber Györgynek Stefan 
I. in der deutschen Sakralkultur című 
tanulmányát. Végül Kniezsa István 
Magyarországnak XI. századbeli né-
pességét ismerteti ugyancsak német 
nyelven az egykorú néprajzi helyze-
tet híven feltüntető térképpel il-
lusztrálva. 

Az Archivum, amelynel szerkesz-
tője Lukinich Imre, különlenyoma-
tokban is kiadja tanulmányait, ame-
lyek mint a keletközépeurópai könyv-
tár füzetei kerülnek sorozatba. A 
Szent István füzet tanulmányai is 
megjelentek ebben a könyvtárban is 
s azonkívül Révész Imre tanulmá-
nya : A reformáció és az erdélyi 
románság. Révész Imre ebben a 
dolgozatában visszautasítja a vádat, 
mintha az erdélyi fejedelmek töme-
ges térítéssel vagy erőszakos elnyo-
mással akarták volna az erdélyi 
románokat a reformációba bekény-
szeríteni. A dolgozat francia nyelven 
jelent meg. 

Hungarian Folk Costum. Az Offi-
cina, amelynek számos igen szép 
magyar könyv kiadását köszönhet-
jük, gyönyörű színes képekben mu-
ta t ja be most a külföldnek a legjel-
legzetesebb és legfestőibb magyar 
népviseleteket. A rajzok alföldi 
subás parasztot, mezőkövesdi matyó-
asszonyt, kalocsai fiatal menyecskét, 
boldogi fiatalasszonyt, dunántúli szű-
rös kanászt, hortobágyi csikóst, ka-
zári fiatal menyecskét, sárközi pártás-
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lányt, tardi ünneplő menyecskét, 
bujáki díszbe öltözött leányt, rimóci 
legényt és sióagárdi lányt ábrázolnak. 
Konecsni György készítette őket. A 
magyarázó szöveget, amelyet szintén 
ceruzarajzok illusztrálnak, Palotay 
Gertrud írta. A rendkívül ízléses kötet 
angol, francia, német és olasz nyel-
ven jelent meg. 

A magyar ballet. Azok, akik Fi-
renzében a magyar Operaház nagy-
sikerű előadásaiban gyönyörködhet-
tek, egy káprázatos kiállítású színes 
képekkel és fényképfelvételekkel il-
lusztrált kötetet kaptak, amely a 
magyar ballet legszebb produkcióit 
mutatta be. A bevezető szöveget 
ehhez a kis kötethez Márkus László, 
az Operaház igazgatója írta. Illuszt-
rációkat adott Hubay Csárdajelenet 
című balletjéből, Liszt Pesti Karne-
váljából, Kenessey Csizmás Jankójá-
ból, a Magyar Ábrándokból, amelyet 
Liszt Ferenc magyar rapszódiájából 
alkalmazott színre Márkus László, 
Bertók Béla Fából farafott királyfiá-
ból, Dohnányi Szent Fáklyájából s 
Weiner Leó Csongor és Tündérjéből. 
A színes képek ifj . Oláh Gusztáv és 
Fülöp Zoltán színpadképei. Közölte 
a kötet Harangozó Gyula balletmes-
ter és a legkiválóbb táncosnők és 
táncosok arcképét is. A kísérő szöveg 
szintén öt nyelvű. 

* 

Az Archives Diplomatiques et Con-
sulaires magyar száma. E folyóirat 
április-májusi 4—5-ik számát, mint 
különszámot egész terjedelmében Ma-
gyarországnak szentelte. Címlapján a 
a koronázó főtemplom, a Szenthárom-
ság-szobor képét közli a magyar cí-
merrel. Első oldalán Horthy Miklós 
kormányzó arcképe tekint ránk. Eck-
hardt Tibor foglalta össze benne Ma-
gyarország külső és belső politikájá-
nak fejlődését. Külön cikk foglalko-
zik a kormányzó életével a dunaparti 

királyi palotában. A magyar kor-
mányt (természetesen még a Dará-
nyi-kormányt) is bemutatja a szám. 
Külön részt szentelve külügyi kor-
mányzatunknak, Kánya Kálmán 
külügyminiszter, báró Aper Gábor a 
minisztérium helyettes vezetője, báró 
Villani Lajos, gróf Csáky István és 
dr. Szent-Istványi tanácsosok arc-
képével. Azután sorra következik a 
magyar kulturális élet minden ágá-
nak, iparnak, kereskedelemnek, föld-
mívelésnek, turisztikának, az eucha-
risztikus kongresszusnak s a Szent 
István jubileumának, a székesfővá-
rosnak, népéletnek, fürdőknek, va-
dászatnak, állattenyésztésnek ismer-
tetése úgy, hogy a szám igazi, szép 
illusztrált albuma Magyarországnak 
s valóban alkalmas arra, hogy ide 
irányítsa a külföld figyelmét. 

A magyar Palestrina-kórus Tallin-
ban és balti államokban. A magyar 
zenei életnek ez a 240 tagot számláló 
kiváló alakulata 125 válogatott tag-
jával szerepelt a balti államokban, 
Tallinban, Rigában és Revalban Hó-
man Bálint védnöksége alatt, Vaszy 
Viktor, a kiváló karmester vezetésé-
vel. Mint szólisták : Basilides Mária, 
Kováts Ilonka, Kálmán Oszkár és 
Laurisin Lajos szerepeltek. Az ének-
karnak óriási sikere volt. Különösen 
ünnepelték őket Revalban, ahol az 
Estonia Orchester kíséretével Beet-
hoven Missa Sollemnisét adták elő. 
A lapok a legnagyobb elragadtatás-
sal írtak a kórus teljesítményéről, 
legtöbb lap közölte Vaszy Viktor 
arcképét. Rigában magyar és lett 
énekesek baráti estje keretében ma-
gyar bált is rendeztek, amelyen ma-
gyar és lett hölgyek nemzeti viselet-
ben jelentek meg. 

Magyar képzőművészek Tallinban 
és Helsinkiben. A Magyar Képzőmű-
vészeti Kiállítás a balti államokban 
tovább folytatta sikereit. Tailinban 
Krause konzul és dr. Haász Aladár 
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miniszteri tanácsos fáradoztak a ki-
állítás sikere érdekében. Impozáns 
volt a kiállítás Helsinkiben, a finn 
fővárosban, ahol a Műcsarnokban ka-
pott helyet Kiösti Kallió finn köztár-
sasági elnök és Horthy Miklós kor-
mányzó magas fővédnöksége, A. K. 
Cajánder miniszterelnök, R. Holsti 
külügyminiszter, M. Hannula kul-
tuszminiszter, Onni Talas budapesti 
finn követ, dr. A Tulenheimo hel-
sinkii főpolgármester, Darányi Kál-
mán, Kánya Kálmán, Hóman Bálint 
miniszterek Török helsinkii magyar 
követ és Csánky Dénes főigazgató 
védnöksége alatt. A magyar kormány 
részéről dr. Jalsoviczky Kálmán osz-
tályfőnök és dr. Say Géza tanácsos je-
lentek meg a kiállítás megnyitásán. 
A finn lapok és folyóiratok nagy el-
ismeréssel írnak a kiállításról s az il-
lusztrált folyóiratok a reprodukciók 
egész sorával mutat ják be a magyar 
művészek alkotásait közönségüknek. 

Hory Etelka lengyel nyelvű Bem 
könyve. 

Hory Etelkának, a kiváló írónőnek, 

akinek a Napkelet közölte Bem 
tábornokról, a nagy szabadsághősről 
szóló életregényét, most jelent meg 
a könyve Varsóban, Bem tábornok-
ról. Ez a mű részletesen foglalkozik 
Bem tábornok 1848—49-es erdélyi 
hadjáratával, amikor a hős vezér 
megszervezte az Erdélyből kiszorult 
honvédsereget, néhány nap alatt 
visszafordította a szerencsét és fel-
szabadította Erdélyt. Bem tábornok 
a lengyel nemzeté, de a mi hősünk 
is. Ez munka így nemcsak magyar 
hála Bem tábornok iránt, hanem arra 
is kiválóan alkalmas, hogy a magyar-
lengyel kultúrkapcsolatokat mégjob-
ban fejlessze. 

Magyar film-előadás Svájcban. 

Bernben nagy sikerrel mutat ták 
be a «Vadászat Magyarországon» című 
kultúrfilmet. A bemutatón megjelent 
Motta külügyi és Etter belügyi szövet-
ségi tanácsos, Velics László magyar 
követ és Irlet lelkész, svájci magyar 
társaság elnöke. 
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