
A MAGYAR SZELLEM VILÁGFORGALMA 

Magyar kultúrfilmek nagy sikere 
a velencei filmbiennalen. 

Az idei velencei filmbemutatón, 
amelyen Magyarországot ismét báró 
Villani Lajos követségi tanácsos, a 
Napkeletnek is kiváló munkatársa 
képviselte, ezúttal a magyar kultúr-
filmek arattak nagy sikert. Nemcsak 
azt a magas színvonalat ütötték meg, 
amelyet a velencei filmbemutatón ál-
talában megkövetelnek, hanem sok 
tekintetben még meg is haladták 
azt s igen szerencsésen domborították 
ki a magyar kultúrpropaganda szem-
pontjait is. Kultúrfilmjeink magas 
színvonalát megfelelően ismerték el 
a bemutató odaítélt díjai is. A Szent 
István kultúrfilm száz közül meg-
kapta az ilyen filmek részére fenn-
tartott öt nagy aranyérem egyikét. 
A Vadászatról való filmet szintén 
éremmel tüntették ki. Az Eucharisz-
tikus világkongresszusról készült 
film pedig dicséretben részesült. A 
közönségnek nagyon tetszett a Ma-
gyar falu című film, amely a népélet 
színes eredetiségét mutatta be. 

A magyar játékfilmek, sajnos, 
nem képviseltek nagyobb klasszist. 
A Noszthy-fiú és a Péntek Rézi iránt 
csak a közönség körében mutatko-
zott némi érdeklődés. De a szakértőt 
nem értékelték különösebben. 

Karl Rosner: Ungarische Buche 
kunst. 

Ezen a címen impozáns, gyönyö-
rűen illusztrált kötet jelent meg a 
leipzigi Archiv für Buchgewerbe und 
Gebrauchsgraphik kiadásában, mint 
ennek az európai jelentőségű folyó-
iratnak kettős külön száma. 

Karl Rosner a magyar könyvmű-
vészetnek utolsó tíz-tizenkét évét 
tekinti át. A háború utáni évek papír-

szegénységének küzdelmes évei után 
az Amicus kiadóvállalat kezdi ismét 
a művészi értelemben vett könyv 
kiadását. Csaknem minden kötethez 
más-más illusztrátort talált. Más vo-
nalon a tradiciók tovább fejlesztésé-
vel a könyv-címlap és a szedéstükör 
klasszikus szigorú megszerkesztésével 
haladt a magyar könyvművészet 
különösen a nagyképzettségű Kner 
Imre vezetésével. Nagyon sokat kö-
szönhet a magyar könyvművészet 
Kozma Lajosnak, Fáy Dezsőnek, 
Gara Arnoldnak, Dankó Ödönnek és 
Divéky Józsefnek. A legújabb ma-
gyar könyvművészetnek szintén igen 
jeles művészek állnak szolgálatban. 
Talán a legkiválóbb köztük Molnár 
C. Pál. Ő tette a fametszetet, ezt 
a legszebb könyvillusztráló technikát 
ismét kedveltté. Ma már a fametszők-
nek egész sora díszíti a szebbnél-szebb 
magyar könyveket. Igy Gáborjáni 
Szabó Kálmán, Buday György, aki-
nek a székely népballadákhoz készült 
illusztrációi elsőrangúak. Valóságos 
mestermű Fáy Dezsőnek Dante Di-
vina komediájához készült fametszet-
sorozata. Gyönyörűek Bródy Maróti 
Dórának a Halálhimnuszhoz készült 
színes ólommetszetei. 

Külön foglalkozik Rosner az Of-
ficina kiadvány termékeivel. Ez a 
kiadás szép képeskönyveiben a régi 
magyar kultúra kincseit népszerűsíti. 
Kiemeli itt Kolozsvári Sándor, Dal-
los Hanna és Maliász Gitta munkáit. 
Kiváló könyvillusztrátoraink közül 
különösen dicsérettel emlékszik meg 
Végh Gusztávról, Vadász Endréről, 
Nagy festőművészeink, mint Szőnyi 
István, Berény Róbert s a fiatalon 
elhúnyt Derkovits Gyula is kiválót 
alkottak a könyvillusztráció terén is. 
Foglalkozik a magyar könyvkötészet-
tel is. És az illusztrációk közt egész 
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sorát mutatja be a rendkívül sikerült 
képes borítéklapoknak. Maga az il-
lusztrációkban gazdag füzet is igazi 
nyomdai remek. 

Horváth Jenő előadása a berlini 
Lesszing főiskolán. Horváth Jenő 
professzor a berlini Lessing-főiskolán 
október 13-án és 20-án előadást 
tartott . A kiváló történelemtudós 
első előadásában főirányvonalakban 
összefoglalta Magyarország történe-
tét a honfoglalástól a hatvanhetes 
kiegyezésig. Érdekes megállapítása 
itt, hogy nem turáni finnek, nem is 
szlávoroszok voltak azok, akik a 
Kárpátok gerincén át a magyarokat 
a Duna-Tisza völgyébe kísérték, ha-
nem normannok, akikkel a magyarok 
már a szarmát pusztában szoros ba-
rátságot kötöttek, amiről a közös 
temetkezés sírleletei is tanuskodnak. 
Beszélt azután a magyar királyság 
kialakulásáról, az Aranybullával kap-
csolatos alkotmányfejlődésről. A kö-
zépkor végének hatalmas fellendü-
lése alapján megállapítja egy XV. 
századbeli adólajstrom alapján, hogy 
ha a magyarság természetes fejlődé-
sét történelmi katasztrófa meg nem 
akasztja, a 30 millió magyar nem 
lett volna hiú ábránd a XIX. század-
ban. Majd ismerteti a magyarság 

helyzetét a Habsburg-birodalomban 
s így jut el a kiegyezésig. Második 
előadása már részletesebb volt. Eb-
ben a dualizmus történetét és végét 
ismertette 1867-től 1920-ig, igen érde-
kes szempontokból világítva meg 
legújabbkori történelmünknek ezt a 
nagyjelentőségű szakaszát. Az elő-
adás most nyomtatásban is megje-
lent. Kitűnő tájékoztató a külföld 
számára Magyarország történetének 
és európai szerepének megítélésére. 

Finnugor testvérnemzetek napja. 
Október folyamán szép ünnepség ke-
retében tartották meg a helsinkii 
egyetem aulájában a finnugor testvér-
nemzetek napját. Az ünnepségen 
megjelent a finn miniszterelnök és 
külügyminiszter s a finn kormány 
számos más tagja. Beszédet mondott 
ott felkérésre Walter magyar ügy-
vivő finn nyelven. Beszéde közben a 
jelenlevők zajosan tüntettek Magyar-
ország mellett. A megnyitó beszédet 
Heiskanen egyetemi tanár, az ün-
nepélyt rendező Suomalaisunden 
Lütto egyesület elnöke mondotta. 
Megemlékezett a méltóságról, amely-
lyel Magyarország a békediktátum 
következményeit viselte s erősen han-
goztatta a magyar követelések igaz-
ságát. 
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