
A MAGYAR SZELLEM VILÁGFORGALMA 

Magyar kedv és bú egy amerikai 
folyóiratban. Csodálatos szép kiállí-
tással jelenik meg Amerikában, Wa-
shingtonban a National Geogrophic 
Magazine. Gyönyörű folyóirat, amely 
a földkerekség különböző országai-
nak nemzeti és népi életét, táj szép-
ségeit mutatja be. Minden egyes 
száma gazdagon illusztrált album. 
Ennek a folyóiratnak ez évi januári 
első száma nagyrészt 55 oldalon 
Magyarországgal, főleg a magyar nép-
élettel, a mi eredeti színpompás fol-
klórunkkal foglalkozik. Magyar mirth 
and melancoly a tanulmány címe, 
amelyet rólunk John Patric írt. 
Magyar öröm és bánat címen képet 
akar adni az amerikaiknak az egész 
magyarságról, országunkról, tragikus 
történetünkről, nemzetünk sírva vi-
gadó jelleméről, a városi életről, 
főleg pedig népéletünknek gazdag 
színeiről, a magyar népszokások ere-
detiségéről s a magyar népviseletek 
káprázatos szépségéről. Harmincnégy 
érdekes felvétel illusztrálja ezt a 
Magyarországot oly sok szeretettel és 
mély rokonszenvvel aposztrofáló ta-
nulmányt. De a legszebb a magazin 
magyar részében az a külön húsz 
illusztráció, amelyet Balogh Rudolf 
vett fel és gyüjtött össze a magyar nép-
életből «Rural Hungarian Rhapsody 
címen. A híres vánkostáncot, kenyér-
sütő falusi asszonyt, téli vasárnapi 
mesemondás Kazárban, hosszúszarvú 
fehér ökörcsordát, rostonsült csirkét 
forgató bugaci asszonyokat, hét-nyolc 
keményített szoknyájukat rázó má-
trai palóclányokat, falusi menyasz-
szonytáncot, fonót, díszbeöltözött 
menyasszonyt és sok más érdekes 
jelenetet mutatnak be ezek a képek. 
Egy új reprodukciós eljárás tökéle-
tesen adja vissza az eredeti színeket, 

így a képeken kibontakozik a nép-
viseletnek, a gyönyörű szőtteseknek 
és hímzéseknek, a virágos kendőknek 
egész gazdag pompája. Bizony nem 
egy amerikai kedvet kap majd, hogy 
megnézze az ezeregyéjtszakai színek-
nek ezt a szép országát. 

Villani Lajos előadása a magyar dalról. 

Báró Villani Lajos követségi taná-
csos, a Napkelet kitűnő munkatársa 
sorozatos előadást tartot t Olaszor-
szágban a magyar dalról, amelyben 
felölelte a magyar dal történetét a 
XIV. századtól napjainkig. Az első 
előadást Milanóban tartotta meg ja-
nuár 25-kén a Magyarbarát Olasz-
egyesület és a Fascista Kultúrintézet 
közös rendezésében mintegy 700 főnyi 
közönség előtt, amely zsufolásig meg-
töltötte a termet. De legalább még 
kétszerannyian voltak, akiknek nem 
jutott hely a teremben. Január 27-
ikén volt a második előadás Torinó-
ban. Ezt a nagy olasz lap, a Stampa 
rendezte saját székházában, amely-
nek terme szintén zsufolásig megtelt 
erre az alkalomra. Torinóból Geno-
vába utazott báró Villani Lajos, ahol 
január 31-ikén tartotta meg előadá-
sát az olasz Fascista Kultúrintézet és 
a Női Liceum közös rendezésében a 
Bristol zsufolásig telt terme előtt. 
A hatalmas terem itt is elégtelennek 
bizonyult a közönség befogadására. 

Villani Lajos előadása első részé-
ben a régi magyar dalt ismertette. 
Előadása második részében a magyar 
dal újabb fejlődéstörténetét tárgyalta 
és foglalkozott a legújabb napjaink-
ban is folyó kutatással, különösen ki-
emelve Bartók és Kodály munkáját. 
Ismertette a magyar műdalt és nép-
dalt. Tisztázta a cigány szerepét, ki-
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emelve, hogy a cigányzenész nem 
szerzője, hanem csak népszerűsítője a 
magyar dalnak, eltekintve néhány 
ritka kivételtől, mint pl. Dankó 
Pista volt. 

Eissen Irén, a jeles magyar dal-
énekesnő énekszámokkal illusztrálta 
az előadást. Énekét férje, dr. Eissen 
Tibor kísérte. Eissen Irén az előadás 
első részében régi magyar dalokat, 
a második részben pedig Liszt, Ka-
racsay, Zádor, Vaszy Viktor, Diensl, 
Nádor, Lányi Hodula és Hubay szer-
zeményeket adott elő. Úgy az előadó-
nak, mint Eissen Irénnek és kísérőjé-
nek őszinte nagy sikere volt mind 
a három előadás alkalmával. A mi-
lanói előadás alkalmával Dino Al-
fieri, olasz propagandaügyi miniszter 
meleghangú táviratban üdvözölte 
báró Villani Lajost. A táviratban 
kérte őt, hogy tekintsék az előadáson 
jelenlevőnek, majd a legmelegebb 
szavakkal aposztrofálta az olasz és 
magyar nemzet őszinte és mély 
barátságát. 

Az olasz sajtó a legnagyobb elis-
meréssel írt az előadásokról. Terje-
delmes kritika jelent meg a Corriere 
della Seraban. A legmelegebb hangon 
írt az Italia. Kiemelkedők voltak a 
Popolo d'Italia, a Stampa és a Secolo 
decimo unió cikkei, amelyek egy-
hangúan elismerték és nagy dicsé-
rettel említették báró Villani gazdag 
tartalmú és kitűnő olaszságú elő-
adását. Eissen Irénről is meleg elis-
meréssel szóltak a kritikák, kiemel-
ték simulékony, csillogó hangját s 
azt, hogy nagy melegséggel és benső 
átérzéssel adta vissza a magyar dal 
értelmességét. Eissen Tiborról is mint 
hivatásos zenészről emlékeztek meg. 
Az előadás szövege különben egész 
terjedelmében megjelent a Rossegna 
di Culturának, a Fascista Kultúr-
intézet hivatalos lapjának hasábjain. 

Géra ünnepe. Reuss herceg szín-
házának százötven éves fennállása 

alkalmából március 13-án vasárnap 
kezdődtek meg Gérában a jubileumi 
ünnepségek. Az ünnepségek körül-
belül egy hétig tartottak, amelyek 
között egy magyar est is szerepelt 
a műsoron. Ezen Kodály, Bartók és 
más modern magyar zeneszerzők mű-
veit adták elő. A hangversenyt Fe-
rencsik János, az Operaház jeles fiatal 
karmestere vezényelte s az ő vezény-
letével adták elő egy este a Walkürt 
is. A külügyminisztériumot az ünnep-
ségen dr. Baranyay Zoltán követségi 
tanácsos képviselte. 

Magyar kiállítás az északi országok-
ban. 

Csánky Dénes, a magyar Szépmű-
vészeti múzeum főigazgatója pompás 
reprezentatív gyüjteményt állított 
össze az élő magyar művészet legki-
válóbb képviselőinek műveiből. Ez 
az anyag most sorra járja a négy 
balti állam fővárosait, hogy bemu-
tassa az északi országoknak a magyar 
művészetet. 

A kiállítást bemutatták már Lett-
ország fővárosában, Rigában, ahol a 
magyar művészeknek őszinte nagy 
sikerük volt. A száz képet és harminc 
szobrot bemutató kiállításnak állan-
dóan sok látogatója volt. Sőt vásárlá-
sok is történtek. Megvásárolták Aba-
Novák Vilmosnak, Kontuly Bélának, 
Szlányi Lajosnak és Kóber Henriknek 
egy-egy művét. 

A rokon Finnországban. Helsinki-
ben még lelkesebb, valósággal test-
véri fogadtatásban volt része a ma-
gyar kiállításnak. A finnek szinte 
tüntető tömegekben látogatják a 
tárlatot, amely e hónap végéig marad 
nyitva. Török magyar követ a ki-
állítás alkalmából estélyt adott, ame-
lyen valamennyi finn miniszter meg-
jelent. Helsinkiben még jelentősebb 
vásárlás történt. Az állami Múzeum 
megvásárolta Aba-Novák Vilmos, 
Boldizsár István és Szőnyi István 
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egy-egy képét, Kirschner Jenő akva-
relljét és Birleszki Zoltán paraszt-
szobrát. Számos magánvásárlás is 
történt, Gazdát kapott Garay Ákos 
két festménye, Gál Ferenc és Szlányi 
Lajos tájképe, Gebauer Ernő pécsi 
festőművész egyik alkotása és Dankó 
József kisplasztikája. 

Helsinkiből Esztország fővárosába, 
Tallinba megy a kiállítás, majd 
Kaunasba, Litvánia fővárosába, ahol 
addigra bizonyára elsimul a lengyel-
litván feszültség. A megvásárolt mű-
veket újakkal pótolja a rendezőség. 

Budapest város bálja Münchenben. 
Az idén az előző évinél fényesebb 
keretek közt tartották meg München-
ben a Festball der Stadt Budapest 
cimű táncünnepséget. Több és na-
gyobb jelentőségű ez a farsang meg-
szokott báljainál, igazi ünnepe a 
magyar táncnak és dalnak s a magyar 
folklórnak. Az idén ugyan nem any-
nyira a népi táncelemek uralkodtak 
a műsoron, hanem hely jutott ott a 
magyar zeneszerzők tánc költemé-
nyeinek is. A műsort Erdélyi nép-
táncok vezették be Bordy Bella és 
Csányi László előadásában. Azután 
magyar zeneszerzők táncai követ-
keztek. Bartók, Kodály zenéjére tán-
coltak Otrubay Melinda, Szalay Ka-
rola, Vera Ilona és Brada Rezső, 
Svéd Sándor az európai hírű barito-
nista gyönyörűen énekelte el Erkel 
Bánk-bán bordalát. A műsort a 
Liszt Ferenc zenéjéből összeállított 
Magyar Karneval fejezte be Bordy 
Bella, Szalay Karola, Harangozó 
Gyula és Kőszegi Ferenc szolótáncai-
val s az Operaház pompás ballet-

karával. Az ünnepi bált ezúttal is a 
Deutsches Theaterben tartották meg 
igen előkelő és fényes közönség jelen-
létében. München főpolgármesterével 
élükön ott voltak Epp tábornok, 
Siebert bajor miniszterelnök, Reiche-
nau és Sperrle tábornok, dr. Dresler 
a párt sajtófőnöke, Hochenzollern-
Siginarmgen herceg. Liebl, nürnbergi 
főpolgármester és felesége, Larisch 
gróf ny. nagykövetségi tanácsos, 
Sztojay Döme magyar követ, dr. Jal-
soviczky Károly miniszteri osztály-
főnök, vitéz dr. Haász Aladár minisz-
teri tanácsos, gróf Lázár Imre tanács-
jegyző Budapest főváros képviseleté-
ben. Az estélyen a müncheni Filhar-
monikusok ismert kitűnő zenekara 
működött közre Clemens Krausnak, 
a müncheni Operaház főzeneigazgató-
jának vezényletével. Az ünnepi est 
remek magyar plakátjait Baranyay 
Lőrinc, a Münchenben élő festő-
művész készítette. 

Bartók-hangverseny Baselben. Ba-
selben az Internacionale Gesellschaft 
für neue Musik tíz éves fennállása 
alkalmából nagy zenei ünnepséget 
rendezett, amelyen Bartók Béla is 
közreműködött. A Baseli Zenekutató 
Társaság rendezésében Bartók Béla 
két hangversenyt is adott úgy, hogy 
Basel napokon át a magyar zene 
jegyében állt. Bartók Béla úgyis 
mint zeneszerző, úgyis mint zongora-
művész meleg sikert aratott. A hang-
versenyeken megjelent báró Velics 
László magyar követ is, aki erre az 
alkalomra Baselbe utazott. A svájci 
lapok mind a legnagyobb elismerés 
hangján írtak a nagy magyar mű-
vészről. 
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