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nak abba a hibájába, hogy ezt 
tartsa mindennél fontosabbnak. A 
durvát és undorítót lehetőleg el-
kerüli. Ebben a novellás-kötetében 
az is kellemesen lep meg bennünket, 
hogy iparkodik történeteit lélekraj-
zilag elmélyíteni s ez nem egyszer 
sikerül is neki. A lelket ugyan még 
erősen a testen keresztül látja, mint 
naturalista mesterei (Valakit sze-
retni kell. Rossz szerelem), de mint-
ha a lélekrajzolás más irányai elől 
sem zárkóznék el. Lélekrajzaiban 
még sok a csináltság, kigondoltság 
s ez kellemetlenül hat. A feleségem 
babája e. novellájában pl. gyermek-
telen asszonyt rajzol, ki egy bábu-
val hosszú időn át úgy bánik, mint-
ha élő gyermek volna. Nehezen el-
képzelhető, mesterkélt dolog. Az 
Anya címűben egy feleség szerepel, 
ki szenved a miatt, hogy férje egy 
fiatal leánnyal flörtöl közös tudo-
mányos kutatás ürügye alatt, de 
egyszerre „anyai" érzelmek támad-
nak benne a „két gyerek" iránt s 
már nem haragszik rájuk. Alig hi-
szem, hogy egy féltékeny asszony 
így viselkedjék és érezzen, talán 
maga az író sem hiszi egészen. 
Éppen ilyen csinált az éhséggel 
küzdő művész lélekrajza, aki egy 
pár kolbászért megöl egy vén leányt. 
Nagy gonddal van kidolgozva, de a 
körülmények egészen valószínűtle-
nek (Romok hőse). Ugyanilyen ki-
gondoltnak érezzük a meghalt fele-
ségét sirató férj vízióját (A hívő), 
vagy a kivilágított ablak függö-
nyén áttetsző női árnyba szerelmes 
orvosnövendékét (A diák és az ár-
nyék). Sikerültebbek ezeknél a Két 
apa, Az elveszett arc, Mária nővér, 
különösen az utóbbi, mely egy egész 
életen át hősiesen titkolt szerelem 
finom rajza. A cím nem helyes, 
mert nem apácáról van benne szó, 
általában egyes stílusbeli kisikam-
lásból (pl. rojtozza, fesli az élet) azt 
látjuk, hogy írónknak nem anya-
nyelve a magyar. 

Néha elhagyja a realizmus tala-
ját s a romantika országába tesz 
sikerült kirándulásokat (A legszebb 
szerelem s Hári János kalandjai 
közül a második elbeszélés a XVI . 
századbeli brassai ötvösről). 

Leghosszabb s talán legsikerül-
tebb rajza a kötetnek a Rügyek a 
hó alatt, egy öreg tromblitásról, öreg 
életepárjáról és lakatos szobaurukról 
szóló novella. Erős realizmussal, 
kesernyés humorral írt, eredeti mi-

lieube helyezett, jól elbeszélt tör-
ténet. 

Földi általában gyakorlott el-
beszélő, úgyhogy kötete érdekes ol-
vasmány, bár élesebben körvonala-
zott egyéniség még nem mutatkozik 
benne. Szinnyei Ferenc. 

Az Ungarische Jahrbücher ötéves. 
Egy folyóirat ötéves évfordulójáról 
a háború előtt valószínűleg senki 
sem tartotta volna szükségesnek 
megemlékezni, bár már akkor is 
ritkaságszámba ment, ha egy ide-
gennyelvű magyar folyóiratnak több 
éven át sikerült megjelennie. Az 
Ungarische Revue-t kivéve egyetlen 
németnyelvű folyóiratunk sem élt 
tovább egy-két esztendőnél. Igazán 
merész vállalkozás volt Gragger 
Róberttől a maga folyóiratát a leg-
rosszabb időben megindítani, 1921-
ben, amikor a magyarnyelvű folyó-
iratok is csak tengődve jelentek 
meg és amikor a külföldön az ér-
deklődés Magyarország iránt a mi-
nimumra csökkent. Annál fonto-
sabb volt a folyóirat hivatása, mely 
nem elégedett meg a magyar kultúr-
fölénynek, mint utolsó vigaszunk-
nak, üres hangoztatásával, hanem 
azt a kultúrvilág előtt igazolni is 
törekedett. És azért kell megállnunk 
mellette egy pillanatra, mikor hato-
dik évfolyamába lép. 

Gragger folyóiratának első számá-
ban kifejtette programmját: ez a 
hungarológia intenzív művelése és 
belekapcsolása az egyetemes tudo-
mányosságba. A hungarológia fo-
galmát szélesre szabja: nyelvi, iro-
dalmi, történeti, jogi, közgazdasági 
problémákkal kíván foglalkozni. Öt 
év után megállapíthatjuk, hogy pro-
grammját a legnagyobb tervszerű-
séggel sikerült valóra váltania. 
Nemcsak a magyar tudomány ered-
ményeit ismertette fordított cikkek-
ben a külfölddel, hanem nagyon 
sok eredeti cikket is jelentetett meg 
a legkiválóbb magyar tudósok tollá-
ból. Legfőbb érdemének azonban 
mégis azt tartjuk, hogy sikerült fel-
keltenie a külföldi tudósok érdeklő-
dését magyar problémák iránt és 
sikerült megnyernie munkatársakul 
Thomsent, Bang Kaupot, Lewyt, 
Boldet, Markwartot, Brandlt, Brück-
nert, Wichmannt és még több világ-
szerte ismert tudóst. Ezáltal bizto-
sította az Ungarische Jahrbücher 
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széleskörű elterjedését és olvasott-
ságát. Különös értéket biztosított 
folyóiratának a minden számban 
megjelenő részletes magyar biblio-
gráfia, mely nemcsak a megjelent 
magyar könyvekről számolt be, ha-
nem kimerítő tájékoztatást adott az 
összes magyar folyóiratok munkás-
ságáról. Mind a külföldi, mind a ma-
gyar tudományosság itt találta meg 
a magyar tudomány eredményeinek 
legpontosabb összeállítását. Gragger 
az Ungarische Jahrbücher-rel egy-
idejűleg indította meg Ungarische 
Bibliothek címen könyvsorozatát. 
Kiadványait folyóiratunk megjele-
nésükkor méltatta és így itt csak 
annyit említünk meg, hogy e kiad-
ványok tervszerűen egészítik ki a 
folyóirat programmját. Akárhány 
— így Szinnyei ,,Die Herkunft der 
Ungarn" című munkája — már má-
sodik kiadásban jelent meg, aminek 
jelentőségét a mai nehéz viszonyok 
mellett alig lehet eléggé felbecsülni. 

Az utóbbi években indultak meg 
másnyelvű (angol, francia, olasz) 
magyar folyóiratok is: az Unga-
rische Jahrbücher-é marad a kezde-
ményezés és az áttörés érdeme. Ha-
todik évfolyamát örömmel köszönti 
az egész magyar tudományosság. 

chb 

Franklin and Marshall Academy 
és College. Az Egyesült Államok 
Pennisylvánia államában levő Frank-
lin és Marshall Academy és College, 
valamint az ezzel kapcsolatos Theo-
logical Seminary és ezen intézmények 
értesítője minden kiválóságuk mel-
lett sem igényelhetnének maguknak 
több figyelmet és érdeklődést az 
óhazai magyarság részéről, mint 
Észak-Amerika többi hasonló termé-
szetű iskolái és egyetemei, ha nem 
kötelezne erre a magyarság szem-
pontjából örvendetes és fontos körül-
mény, hogy 1922 óta ezekben a nagy-
multú és jó hírnevű intézetekben 
magyar tanszék működik. 

Ennek a tanszéknek a felállítása a 
magyar szerencsétlenséggel kapcsola-
tos. A nagy összeomlás robaja és az 
elnyomottak segélykiáltása meg-
ütötte az amerikai protestáns egy-
házak fülét s ismételt küldöttségekkel 
igyekeztek a helyszínen szerzett meg-
figyelésekkel felrázni Amerika érdek-
lődését a magyarság iránt, ami a 
hitbeli kapcsolatok révén némileg si-
került is. Másrészt pedig az Észak-

Amerikában élő református magyar-
ság, mely még a béke évtizedeiben 
ott szervezkedett és egyházakká tö-
mörült, s mely a béke éveiben élvezte 
a magyar református egyház er-
kölcsi és anyagi támogatását, mint 
annak tengerentúli szerves része, a 
háború okozta kénytelen elszakitta-
tás évei alatt és az összeomlás után 
is megfosztatott a hazai források 
tápláló erejétől és kénytelen volt 
szorosabb kapcsolatokat keresni az 
amerikai református egyházakkal. 
Ehhez hozzájárulását adta a ma-
gyarországi egyetemes egyház is, és 
kiküldöttjei révén hosszas tárgyalá-
sok után szerződést kötött az észak-
amerikai református egyházakkal 
mely szerint az ottani református 
egyházmegyék megszünnek a ma-
gyarországi református egyház ré-
szei lenni és csatlakoznak az ameri-
kai egyházak valamelyikéhez nemzeti 
nyelvüknek, hagyományaiknak és 
szokásaiknak teljes érintetlen hagyá-
sával. 

Ezek a körülmények eredményez-
ték azt, hogy az összeomlás óta több 
teológiai szeminárium megnyitotta 
ajtaját magyarországi református 
papjelöltek számára és hogy a ma-
gyar egyház és az Egyesült-Államok 
Református Egyháza (Reformed 
Church in the United States) között 
létrejött megegyezés értelmében ez 
utóbbi az Amerikában élő magyar 
református ifjaknak magyar anya-
nyelvükben, és műveltségben leendő 
nevelése érdekében magyar tanszéket 
állított fel A magyar egyház válasz-
tása azért esett Lancasterre, mert ez 
látszott legalkalmasabbnak a maga-
sabb fokú magyar képzés céljaira az 
itt egymás mellett élő, egymással szo-
ros kapcsolatban levő három nevelési 
ós oktatási intézmény miatt. A 
Franklin és Marshall akadémia meg-
felel a mi középiskolánknak, tehát 
előkészítő szerepe van a College szá-
mára, ahol magasabb fokú általános 
műveltség alapjait nyerik el az ifjak 
az amerikai iskolarendszer céljaihoz 
képest. Ezekhez csatlakozik a refor-
mátus egyház teológiai szeminá-
riuma, mely megfelel a mi teológiai 
akadémiánknak, mint a református 
lelkészi pályára előkészítő tudomá-
nyos tanítási és nevelési intézet. 
Mindhárom intézet külön épület-
csoportban van elhelyezve, úgyhogy 
az egymással való kapcsolat lehető-
sége és ápolása könnyű legyen, vi-
szont, hogy az önálló intézmények 
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