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A Liszt-jubileum nemzetközi vissz-
hangja. 

A magyar zene nagy lángelméjé-
nek, Liszt Ferencnek ünneplése, 
melyre a zeneköltő halálának félszá-
zados fordulója adott alkalmat, még 
egyre tart világszerte. Legutóbb az 
Amerikai Egyesült Államokban, Cle-
velandben a Pro Hungaria nők világ-
szövetségének clevelenadi osztálya 
rendezett nagy hangversenyt. Elő-
adásra került az első és hatodik ra-
pszódia, néhány részlet a Krisztus 
Oratoriumból és pár válogtatott nép-
dal a különböző rapszódiákból. Közre-
működtek Jankovichné Lösch Teréz, 
Takácsné Jaloveczky Vilma, Teszer 
Katica, Janlkovich Erzsébet és Jan-
kovicsné Takács Ibolya, továbbá 
Bognár Árpád tanár zenekara. 

A malmői Svéd-Magyar Társaság 
május 3-ikán tartott Liszt-emlék-
ünnepet a Scania mozgóképszínház-
ban. Az ünnepséget báró Joachim 
Beck Früst svéd királyi követ be-
széddel nyitotta meg. Dr. Anderberg 
tartott felolvasást Liszt Ferenc ifjú-
ságáról és Hans Almdal kopenhágai 
zenetanár zongorán Liszt-zeneszámo-
kat adott elő. Befejezésül magyar fil-
meket mutattak be. — Nagyhatású 
Liszt-hangversenyt adott a svéd rá-
dió is Felix Weingartner és felelsége 
vezetésével. A rádió Liszt-hangver-
senyének óriási sajtóvisszhangja volt. 
— Eyssen Tiborné és Gergely László 
pedig Szófiában rendeztek hangver-
senyt. 

Elénk visszhangja volt a Liszt-
jubileumnak a belga sajtóban is. Az 
Anversben megjelenő La Metropole 
című napilap Liszt Ferenc halálának 
ötvenéves fordulójára címen közölt 
terjedelmes cikket. A Hes Laatste 

Nieuws ugyanebbből az alkalomból 
Emlékezés Liszt Ferenc címen mél-
tatta Liszt zenei világjelentőségét. — 
Ugyancsak terjedelmes cikkben fog-
lakozik Liszt Ferenccel az antwer-
peni Handelsblad, a brüsszeli XX. 
Siècle és a Schelde (Anvers). Kisebb 
cikket közölt a Brüsszelben megjelenő 
Peuple — A gyönyörűen illusztrált 
lengyel folyóirat Rodzina Polska 
(Lengyel család) júniusi számában 
Szamotulska Jadwiga ír meleghangú 
terjedelmes méltatást a nagy magyar 
művészről. Különben az egész szám 
Magyarország természeti és folklo-
risztikus néprétegeinek van szentelve. 

Grondijs' utrechti tanár nagyjelen-
tőségű előadást tartott a Société de 
Géographieban Fouilles dans la steppe 
hongroise et l'art nomade címen a 
legújabb magyarországi avarkori ása-
tások eredményeiről s a nomád 
művészet motívumairól. Jelen volt 
az előadáson a párizsi japán nagy-
követ, a holland követség és gróf 
Kuhen-Héderváry Sándor rendkívüli 
követ és meghatalmazott miniszter. 

Az ankarai rádió a magyar zené-
ről. Hail Bedi zenei író az ankarai 
rádióban két előadást is tartott a 
modern magyar zenéről. Március 
28-án Dohnányi és Hubay művésze 
téről beszélt, május 4-én pedig Ko-
dály Zoltánról és Bartók Béláról adott 
elő a sajtóbeszámolók szerint nagy-
hatással. 

Japáni-magyar kultúrérintkezés. Ja-
pánban legutóbb a nagy magyar költő 
kultuszának ápolására megalakult a 
Japáni Petőfi Társaság. A japáni 
testvértársaság értesítette megalaku-
lásáról a magyar Petőfi Társaságot, 
amely felolvasó ülésén nagy öröm-
mel vett tudomást a Petőfi-kultusz 
távol keleti kivirágzásáról. Most a 
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Revue de Mesure című japáni folyó-
irat májusi száma foglalkozik a Ja-
páni Petőfi Társaság megalakulásá-
ról. Ismertette a japánok Petőfi- kul-
tuszát, közli Petőfi Sándor képét és 
Csatadal című költeményeinek ja-
pán fordítását. Ugyanebben a folyó-
iratban találjuk Moricz Péternek a 
turáni eszmék egyik lelkes propaga-
torának arcképét is. Liszt Ferenc-
Társaság is alakult Japánban. Az 
egyik nagy japáni zenei revü leg-
utóbbi száma foglalkozik a társaság-
gal és a magyar zenével. Különösen 
nagy elismeréssel emlékezik meg Bar-
tók muzsikájáról s közli a nagy ma-
gyar zeneszerző jól sikerült kari-
katúráját is. Egy másik karikatúra 
a Waldbauer—Kerpely vonósnégyest 
ábrázolja. 

A Magyar Nippon Társaság fenn-
állásának tízéves jubileumára japán 
vendégek érkeztek Budapestre. Ezek 
a japán vendégek Suwa bécsi japán 
követ és neje, dr. Josikava tokiói 
egyetemi tanár, Jamanisi követségi 
titkár és neje dr. Mezey István, a 
Magyar Nippon Társaság elnöke és 
Hollós Ödön japán konzul kíséreté-
ben megnézték a Nemzeti Színház-
ban Kállay Miklós japáni trágyú drá-
májának, a Roninok kincsének elő-
adását s úgy a darabról, mint az elő-
adásról a legnagyobb elismeréssel 
nyilatkoztak. 

Osztrák-magyar szellemi kapcso-
latok. A bécsi Rádió legutóbb nagy-
sikerrel adta elő Studiójában Vörös-
marty Mihály gyönyörű drámai mese-
játékát, a Csongor és Tündét. Mo-
hácsi Jenő kiváló fordításában. Az 
előadást, amelynek a bécsi rádió 
elsőrangú szereposztást biztosított, 
dr. Németh Antal, a Nemzeti Színház 
igazgatója rendezte. Az előadás után 
Hein volt osztrák miniszter, a Rawag 
elnöke és Czeya vezérigazgató vacso-
rát adott. Az egész bécsi sajtó nagy 
elismeréssel írt az előadásról. — Röb-
beling igazgató bemutatta a Burg-

theaterben Herczeg Ferenc törté-
nelmi színjátékát, a Szendrey Juliát 
Petőfis Julia cémen. A darabnak 
egyetemes nagy közönség- és sajtó-
sikere volt. — A Budapesti Film-
harmónikusok külföldi útjukban olasz 
országi nagy sikerük után eljutottak 
Bécsbe is, ahol két hangversenyt ren-
deztek rendkívül nagy sikerrel. A bé-
csi közönség a kiváló magyar zene-
szerzőket : Dohnányi Ernőt, Bartók 
Bélát, Zádor Jenőt, a Filharmónia 
Zenekart és a közreműködő székes-
fővárosi Énekkart lelkesen ünnepelte. 
A hangversenyen Schuschnigg kancel-
lár is megjelent. Különösen nagy si-
kere volt Dohnányi Szegedi Miséjé-
nek. A Filharmonikusok szereplése 
előtt Rudnay bécsi követ felolvasást 
tartott a bécsi Rádióban a magyar 
zenéről. — Bemutatták Bécsben, az 
ottani Uraniában, mégpedig igen 
nagy sikerrel az Ünneplő Falu című 
filmet a Hungária filmmel együtt. 
Megelőzőleg dr. Miskolczy Gyula a 
bécsi tudományos intézetek főigaz-
gatója tartott bevezető előadást. 
A filmbemutatót a nagy érdeklődésre 
való tekintettel, meg kellett ismé-
telni. 

Magyar karmester a Scalaban. 
Fleischer Antalt, a magyar királyi 
Operaház karmesterét, a milánói 
Scala Színház meghívta, hogy az 
operai évad után rendezett nyolc 
hangverseny közül egyen kizárólag 
magyar művekből összeállított mű-
sort vezényeljen. Fleischer május 
8-án rendkívüli nagyszámú és előkelő 
közönség előtt dirigált. Első eset volt 
ez, hogy magyar karmester magyar 
művekkel szerepelt a Scala szín-
padán. Az előadott zeneművek a kö-
vetkezők voltak: Goldmark Ká-
roly : Dall'Italia, Dohnányi Ernő: 
Ruralia Hungarica, Kodály Zoltán : 
Galántai táncok, Bartók Béla : Suite, 
opus 3, Liszt Ferenc : Első rapszódia 
és Hector Berlioz : Rákóczi induló. 
Az előadás létrejötte körül sikerrel 
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működött közre báró Abele Egon fő-
konzul. A közönség nagy lelkesedés-
sel fogadta a magyar hangversenyt s 
az egész olasz sajtó nagy elismeréssel 
emlékezett meg róla. Különösen szép 
cikket írt a Popolo dTtalia és a Corriere 
della Sera. 

A nápolyi Régészeti' Irodalmi és 
Művészeti Akadémia május 5-én Pro-
fessore Giunio Salvi szenátor elnök-
lésével ünnepséget rendezett Berze-
viczy Albert emlékezetére. Az ünnepi 
emlékbeszédet Michelangelo Schipa, 
a kiváló történész mondotta, meleg, 
meghatott szavakkal parentálta el a 
magyar-olasz kultúrakapcsolatok 
nagy harcosát. 

Kiss Sándor helsinkii magyar követ 
dr. Klemola, a finn földművelési mi-
nisztérium vadászati osztálya vezető-
jének felkérésére igen érdekes cikket 
írt a magyar vadászatról a finn vadá-
szati és halászati folyóiratba, a Fin-

lands jakt och fiske tidskrift-be. 
A szép kiállítású, gazdagon illusztrált 
folyóirat finn és svéd nyelven közölte 
a cikket. 

A Hungária-film Berlinben. A szép 
Hungária-film az utóbbi időben több 
ízben is bemutatóra került. Legutóbb 
az Ali Peopls Association német szek-
ciója, a berlini National-socialistische 
Kulturgemeinde vetítette le február 
2-án a filmet a Hans der Lander 
nagy előadótermében. Ezt a termet 
az összes nemzetek lobogói díszítik 
s ebből az alkalomból a magyar nem-
zeti lobogóval is megajándékozták a 
termet úgy, hogy gyüjteményében 
most már állandóan ott lesz a mi 
lobogónk is. A lobogót egy lelkes ma-
gyar baráthölgy küldte. A film bemu-
tatását Farkas Gyula egyetemi tanár 
előadása vezette be Magyarország-
ról, a magyar népről és a magyar 
német kapcsolatokról. 
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