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A NEW YORK TIMES ÉRDEKES CIKKE
JÚSIKA-HERCZEG IMRE KÖNYVÉRŐL
------- -----------------------------

Ismerteti a ‘ Hungary After a Thousand Years" cimü
hatalmas történeti munkát
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A New York Times vasárnapi gyarországnak a világ diplomá
külön melléklete, az elismerten ciával való kapcsolatait tárgyal
súlyos szavú és előkelő “Book ja, a legnagyobb fontosságot
Review” részletesen ismerteti azokra a fonalakra helyezi, a
dr. Jósika-Herceg Imrének, a melyek szülőhazáját Nagy Britközelmúltban angol nyelven’1 tániával és Olaszországgal fűzik
megjelent irodalmi munkáját, a össze és felsorakoztatja azokat
melynek címe: “Hungary A fter a fontos hozzájárulásokat, ame
a Thousand Years.” A 315 olda lyekkel a magyarság az ameri
las l/inyv tömör ismertetése kai nemzet szellemi életét gaz
dagította.
után, a/ következőket irja a New
, York Times:
“Külpolitikai ügyek tárgyalá
sában,
a szerző rám utat arra.
_“Előszavában, könyvének cél
hogy
Magyarország
civilizáció
já t a következőkben foglalja
ja
régebb
és
magasabb
színvo
össze a szerző:
nalú, mint azoké az országoké,
“Visszaidézni a szülőhazának amelyek háború előtti területét
örökéletü emlékeit, azoknak a szétszaggatták és ebben az
magyar millióknak, akik Nagy irányban a könyv egyúttal fel
Britt'lniában, Amerikában és a hívás arra, hogy Magyaror
föld többi részeiben élnek és szág igazságot kapjon.
gyermekeiknek, akik nem fog
“Jósika-Herezeg,
Budapest
nak m ár őseik nyelvén beszélni.
nek,
Magyarország
fővárosának
Ennek a célnek érdekében a
könyvnek jelentős részét a ma tulajdonítja azt az érdemet,
gyar történelenr összefoglalása hogy az országot közelebb hozta
alkotja egész., napjainkig, amely a müveit nyugathoz.
be a szerző önéletrajzát is be
“A néhai gróf Apponyi Al
leszőtte.
bert előszava erőteljesen hang
“A könyv legnagyobb részé súlyozza azt a véleményt, hogy
ben azonban Jósika-Herezeg a a magyar nép sorsa elválaszt
magyar belpolitikával és külpo hatatlan attól az emberi fejlő
litikával összefüggő véleményeit déstől, amelyet a fehér faj kép
tá rja elő. A belpolitikai téren visel a földön. ,És azt állítja,
különös súlyt helyez Magyayor- hogy kétizben mentette meg,
ország ősi alkotmányára, okta néldátlanul álló hősiességgel, ha
tásügyi kérdéseire, művészeté lálos veszedelemtől Nyugateuróre, irodalmára, gazdasági és pát Magyarország: — először
pénzügyi életére. Azokban a fe a tatároktól és másodszor a tö
jezetekben, amelyekben Ma rököktől. Mindenki, aki segítsé
günkre áll — irja Apponyi, —
hogy békés eszközökkel vissza
hódítsuk azt a helyet, amely
történelmi szolgálataink révén
megillet bennünket, az emberiegészséges fejlődésének s az
ságnak. ügyét szolgálja.”

