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V I S A G E S DE L A H O N G R I E 
(Paris, Litrairie Plon, 1938. Ára fűzve 8 pengő, kötve 10 pengő.) 

Az utóbbi időben számos könyv jelent meg különböző idegen 
nyelveken, hogy a külföldet Magyarországgal megismertesse. De 
egyik sem fogható ahhoz a hatalmas, gazdagon illusztrált kötet-
hez, amely Magyarországnak és a magyar életnek minden vonatko-
zásában teljes és kimerítő képét adja. Nagy történelmi távlatból 
kiindulva, attól a pillanattól kezdve, hogy a Keletről ideszakadt 
magyarság a nyugati keresztény közösségbe bekapcsolódott és 
kultúrküldetést vállalt kelet és nyugat ütköző határmesgyéjén, a 
Duna völgyében egészen napjainkig, amikor kulturális és politikai 
hivatása éppen olyan döntő fontosságú, az ország és a nép minden 
életmegnyilvánulására kiterjedő általánosságban, de emellett a 
leggondosabb részletrajzzal is felölel és elmond mindent, amit 
egy művelt külföldinek Magyarországról csak tudnia kell. Ismer-
teti mindenekelőtt Magyarország földjét, táj szépségeit, geo-
politikai alakulását, növényzetének változatosságát, talaj kincsei-
nek gazdagságát. Kitér arra is, hogy Magyarország nyugat felé 
az utolsó föld, ahol még nagy területeket borít a lösz, amely 
főleg Kínában a föld rendkívüli termékenységének forrása. Alapo-
san tájékoztatja az érdeklődő idegent Magyarország állattenyész-
téséről is. Azután áttér az ország fővárosának, Budapestnek 
ismertetésére. Történelmi, városépítészeti, általános művészeti, 
kulturális és társadalmi szempontokból adja a Duna Királynőjé-
nek színes leírását. Külön cikk jut Budapest világhírű fürdőinek. 
Sorra következnek ezután Magyarország történelmi és műemlékek-
ben gazdag városai. Elsősorban Esztergom, azután Székesfehérvár, 
Veszprém, Szombathely, Zalaegerszeg, Pécs, Sopron, Kőszeg, 
Győr, majd a dunáninneni nagyobb vidéki kultúrközpontok 
következnek ; Eger, Miskolc, Debrecen, Szeged. Foglalkozik azok-
kal a tájakkal és városokkal is, amelyek kirándulási szempontok-
ból érdekelhetik a Magyarországot felkereső külföldit, ezek első-
sorban a magyar puszta (Bugac, Hortobágy), azután a nép-
művészeti központok, a látványosabb városok és emlékek, a 
magyar hegyvidékek és a Balaton. Bőven ismerteti a kötet a 
külföldieket igen érdeklő vadászati és halászati lehetőségeket. 
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Ezzel zárul a kötet első része, amely azt ismerteti, ami a 
magyar földdel szorosan összefügg. A második rész Magyarország 
lakosságáról szól. Meg akarja értetni a külfölddel elsősorban a 
magyar lelket, azoknak a belső, szellemi tulaj donságoknak összessé-
gét, amelyek a magyarságot más népcsoportoktól megkülönböz-
tetik. Azután rátér a magyar nép fizikai leírására, társadalmi 
rétegeződésére, vallási megoszlására, városi és falusi életére, ere-
deti szokásaira, egészségügyére. Külön számol be az eredeti és 
ízes magyar konyháról s a páratlan magyar borokról. Befejezésül 
fejlett sportéletünket ismerteti. 

A harmadik részt a magyar államélet alapos és részletes 
ismertetésének szenteli a kötet a történelmi alapoktól alkotmá-
nyunk és belső politikai életünk legújabb fejlődéséig. Kiterjed itt 
a békeszerződések s a magyar kisebbségek s a nálunk levő idegen 
kisebbségek helyzetére is és széles alapon tárgyalja a magyar hon-
védelem fejlődését. 

A negyedik rész a magyar szellemi élettel foglalkozik. Általá-
ban ismerteti minden nyugati idiomától idegen nyelvünket, iro-
dalmunkat s itt kitűnő bibliográfiát is ad a Magyarországgal 
foglalkozó idegennyelvű irodalomról. Külön fejezet jut a magyar 
könyv történetének, a sajtónak. Eleven leírását kapjuk a magyar 
népművészetek fejlődésének és mai gazdagságának, az újabbkori 
építészetnek, a magyar népművészet szinességének s a paraszt-
építészetnek, az európai jelentőségű magyar zenének, a zenei 
életnek és a magyar népdalnak s ezzel kapcsolatban a cigány-
zenének. Színház, rádió és film is érdekes ismertetéshez jut. Itt 
azonban volna egy megjegyzésünk. Ha már szükségesnek tar-
tották a színházzal kapcsolatban Molnár Ferenc és Lengyel 
Menyhért nevét megemlíteni, miért nincs szó legalább Herczeg-
ről, Zilahyról, Móritz Zsigmondról és Csathóról is, akik vannak 
olyan reprezentáns magyar szerzők, mint Lengyel és nevük már 
külföldön is ismert. Foglalkozik a könyv a magyar táncművé-
szettel s a magyar néptáncokkal s a magyar viseletekkel. Rész-
letesen ismerteti a magyar tudományosságot, a tudományos 
munka megszervezését és a nevelésügyet is. Külön fejezet szól 
a francia-magyar kapcsolatokról, a közlekedésről, a földmívelés-
ről, Magyarország közgazdasági helyzetéről, az iparról és keres-
kedelemről. 

Amint ez a rövid áttekintés is mutatja, nem feledkeztek meg 
semmiről. Az egész Magyarország multjával és jelenével, népével 
és alkotásaival benne van ebben a kitűnő könyvben. Ez első-
sorban a kötet szerkesztőjének, Baranyai Zoltánnak érdeme, aki 
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ezt a nagy körültekintést kívánó gondos munkát Győry János és 
Ember Gyula segítségével végezte. A munkatársak közt ott vannak 
a magyar szellemi élet legkiválóbb képviselői, hogy csak néhány 
ismertebb nevet említsünk, Bartucz Lajos, Bierbauer Virgil, 
Csekey István, Eckhardt Sándor, Fitz József, Genthon István, 
Gerevich Tibor, Gokolák Lajos, Hankiss János, Hóman Bálint 
Ihrig Károly, Jeszenszky Sándor, Kilián Zoltán, Kodály Zoltán, 
Kovrig Béla, Kunder Antal, Kühár Flóris, Lengyel Géza, Máthé 
Elek, Mátray László, Németh Antal, Prinz Gyula, Rapaics 
Rajmund, Szviezsényi Zoltán, báró Villani Lajos, gróf Zichy 
István és sokan mások, köztük a Napkelet számos munkatársa is. 

A kötet, amely gazdag illusztrációival, remek papirosával 
és nyomásával gyönyörű ajándékalbum és a legteljesebb mérték-
ben alkalmas arra, hogy nekünk külföldön barátokat szerezzen, 
az előkelő párizsi Plon-cég és az Egyetemi nyomda közös kiadásá-
ban jelent meg, 622 oldalas terjedelemben. Kállay Miklós 

Magyarország az olasz sajtó 
tükrében 

Az olasz napilapok állandóan 
foglalkoznak Magyarországgal, 
de mivel ezeket a baráti cikkeket 
a magyar sajtó rendesen ismer-
teti, most csak a hetilapok, fo-
lyóiratok szép olasz rózsacsokrát 
szeretném a magyar asszonyok-
nak átnyujtani. 

A «La Domenica del Corriere» 
ügyesen szerkesztett, népszerű 
hetilap. Külföldi riportjait ren-
desen az ismertnevű kitűnő iró, 
Arnaldo Fraccaroli írja, aki Ma-
gyarországról immár egy évti-
zede közöl baráti hangú cikke-
ket. Legutóbb Lucio d'Ambra 
regényíró és akadémiai tag tollá-
ból jelent meg érdekes cikk. «A 
festői Magyarország» címmel.Lel-
kes hangú, nagy alapossággal is-
merteti a színpompás magyar 
népviseleteket s különösen a ka-
locsai viselet szépségét emeli ki. 
A cikket fényképek illusztrálták. 

Az «Illustrazione» külsejében, 
tartalmában egyformán elegáns, 
értékes folyóirat. Gyakran hoz 
az Itáliával baráti viszonyban 

levő országok politikai és társa-
dalmi eseményeiről ismertetést. 
A magyar közelmult történel-
mét és politikáját is levetítette 
érdekes cikkekben. Magyaror-
szágról nemrégiben Rodolfo 
Mosca egyetemi tanár írt tartal-
mas cikket, valóságos kis mester-
művet, amelyet szintén képek 
egészítettek ki. 

A «Quadrivio» mély, tudomá-
nyos cikkeket hoz, amelyek azon-
ban soha nem szárazak, nem 
unalmasak. Élesen világít rá a 
zsidókérdésre, olasz szenvedély-
lyel, de túlzás nélkül. Az iro-
dalmi részben csak klasszikus 
írókkal foglalkozik. Egyik szá-
mában Gino Saviotti költő és 
esztétikus szép versben, igazi 
gavallér módjára köszönti a ma-
gyar klasszikusokat, Berzsenyit, 
Kazinczyt, Kölcseyt. 

A «Meridiano di Roma» kizá-
rólag irodalommal foglalkozik. 
A «Világ költői» című rovatban 
már sok szép Petőfi, Arany, Gyu-
lai, Ady, Babits-vers fordítását 
hozta. 

Az «Emporium» című képző-
művészeti lap nemrégiben a bu-
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dapesti Iparművészeti Múzeum 
gyüjteményéről emlékezik meg 
nagy elismeréssel. 

A «Romana» a külföldi olasz 
kultúrintézetek figyelője. Leg-
utóbb Várady Imréről közölt egy 
mélyenszántó cikket «Magyar-
ország és az olasz humanizmus» 
címmel. 

Intelligens színházi lap a 
«Scenario», amely komoly cik-
kekben tárgyalja úgy az olasz, 
mint a külföldi színházakat. Szé-
pen emlékezett meg az «Ember 
tragédiájá»-ról és a «Kék róká»-
ról. 

Olaszország legérdekesebb és 
legaktuálisabb lapja a «La difesa 
della Razza». Tárgyilagos, érde-
kes cikkekben fejtette ki, miért 
hozták be a zsidótörvényt. El-
mondja, hogy Sziciliát már a XV. 
században meg kellett tisztítani 

a zsidóktól. Döbbenetes vissza-
pillantást vet azokra a zsidókra, 
akik századok óta dolgoznak 
Itália ellen. Az angol-olasz, a 
francia-olasz szembenállást ki-
zárólag a zsidók aknamunkájá-
nak tudja be. Ugyanez a lap 
szép, komoly cikket hoz hazánk-
ról, amelyben kifejti a magyar 
nép eredetét, s hogy mit jelentet-
tünk a multban és mit jelentünk 
ma Európának. 

Szándékosan hagytam utol-
jára a «Corviniá»-t, az olasz-ma-
gyar kultúrkapcsolatok lapját. 
Gerevich Tibor és Zambra Alajos 
szerkesztik. Ez a lap az olasz és 
magyar művészetek kincseslá-
dája, virágoskertje, amelyet 
nemcsak a színesfantáziájú olasz, 
vagy magyar, hanem a hűvös 
tárgyilagos semleges ember is 
örömmel olvas. Hegedüs Nóra 
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