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tésében az első erdélyi kritikai fo-
lyóirat: az Erdélyi Irodalmi Szemle. 
Mi sem bizonyítja jobban, mennyire 
megizmosodott már az erdélyi ma-
gyar irodalom, mennyire tisztán lát-
ják Erdély magyar irodalomtörté-
nészei a maguk korszerű hivatását, 
mint ennek a folyóiratnak immár 
négy száma. A folyóirat hármas 
célt tűz ki maga elé: irányítani kí-
vánja az erdélyi magyar irodalmat, 
bele akar kapcsolódni az egyetemes 
magyar művelődés fejlődésébe és 
kapcsolatot szándékszik teremteni 
az erdélyi román és szász, illetőleg 
sváb irodalommal. Olyan nagy táv-
latú, teremtő programm, hogy meg-
valósítása kétséktelenül túlnő az er-
délyi kereteiken. A csonkaországi 
irodalom fejlődéséről az elszakadás 
óta Alszeghy Zsolt és Császár Ele-
mér számolnak be és ezzel igen fon-
tos szerepet vállalnak. Elvitathatat-
lan, hogy az ilyen irodalmi levelek-
nek egészen sajátos és legkevésbbé 
szubjektiv szempontokat kell irányí-
tóul elfogadniuk és sohasem szabad 
feledniük a célt, melyet szolgálnak. 
Reményik három fiatal erdélyi líri-
kust méltat, Borbély az erdélyi no-
vellistákat részesíti jótékony kriti-
kában, György Lajos a magyar nép-
próza erdélyi multjáról értekezik. 
Igen gazdag a tudományok szem-
léje és a román és német irodalom 
rovata. A román akadémia meleg-
hangú elismerő levelet írt a szer-
kesztőhöz s nekünk sem szabad 
figyelmen kívül hagyni, hogy Er-
délyben új kultúrkapcsolatok szö-
vődnek. 

A harmadik új folyóirat — a Gé-
nius — szépirodalmi és tulaj donké-
pen nem is erdélyi, mert Aradon ad-
ják ki, Franyó Zoltán főszerkeszté-
sében. Havonkint jelenik meg, de 
eddig sajnos csak egy szám (a már-
ciusi) került a kezemhez. Ebből is 
kitetszik azonban az előkelő kiállí-
tású, szépen illusztrált folyóirat har-
cos iránya. Hirdeti, hogy nincs er-
délyi, nincs felvidéki, hanem csak 
egyetlen magyar irodalom. Ezzel a 
kérdéssel foglalkozik Franyó vezető 
cikke, mely hamis délibábnak minő-
síti az erdélyi irodalom hitét, erről 
szól Dettre János könnyed csevegése. 
Mindketten sok igazat mondanak, 
de mégis olyan tételeket állítanak 
fel, melyek maguktól kihívják az 
az ellenmondást. Ennek a rövid is-
mertetésnek keretében persze a fel-

vetett problémákat még csak érin-
teni sem lehet, mégis úgy tetszik, 
mintha az írók csak saját talajnél-
küliségüket igyekeznének leplezni. 
A folyóirat még Babitsnak egy más 
sok helyen olvasott versét hozza, 
kevésbbé ismert felvidéki költők egy-
egy költeményét és Franyó szép 
Faust-fordítását. Különösen gazdag 
szemle-rovata, melyben többek kö-
zött részletesen vitázik Szekfűnek a 
Napkeletben megjelent Károlyi-cik-
kével. A Génius hangja általában 
igen fölényes; majd meglátjuk, 
„hány zsákkal telik". 

Farkas Gyula. 

A dorpati magyar tudományos 
intézet. A magyar nemzet valóság-
gal főbeütve állott fel 1920-ban a 
trianoni zöldasztaltól. Miként a hat-
vanas években a bécsi Lustkandlok-
kal vitatkoztunk, a háború derekán 
is az osztrák centralisták kötötték 
le minden erőnket, amelyet külföldi 
támadóink ellen fordítottunk. Még 
mindig csak a kicsinyes közjogi 
csaták érdekeltek bennünket; a 
Scotus Viatorokat egyszerű közöny-
nyel lemosolyogtuk. Annál inkább 
elvégezték helyettünk a külföld 
felvilágosítását ellenségeink. Megint 
maga kárán tanult a magyar. Most 
látta csak meg, mily jelentősége 
van a külföldi felvilágosító tudo-
mányos és társadalmi munkának. 
Kitűnt, hogy egy professzor több 
szolgálatot tehet hazájának, mint 
száz diplomata, nem is szólva a köz-
ponti hatalmiak háború előtti arisz-
tokrata diplomáciai karáról, amely 
teljesen hasznavehetetlennek bizo-
nyult. Köztudomású, hogy nem a 
háborúból, hanem a béketárgyalás-
ból oly fölényes győzelemmel ki-
került Csehszlovákia soha nem ál-
modott sikerét annak az összekötte-
tésnek köszönhette, amelyet Masa-
ryk publicisztikai működése és az 
amerikai Princeton-egyetemen való 
csereprofesszorsága folytán Wil-
sonnal való barátsága s amerikai 
házassága révén szerzett. 

A magyar kormány, valamint a 
tudományos és társadalmi alakula-
tok a békekötés szörnyű eredmé-
nyeitől felocsudva, hatalmas appa-
rátussal láttak hozzá, hogy a béke-
mű rettenetes áldozatai árán telje-
sen önállóvá vált Magyarországot, 
annak történelmi hivatottságát és 
kultúráját a külföldnek helyes vilá-
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gításban bemutassák s a rokon és 
velünk barátságos viszonyban lévő 
nemzetek kapcsolatát szorosabbra 
fűzzék. 

E célok elérésére elsőrangú esz-
köznek ismerték fel a külföldi ma-
gyar tudományos intézetek szerve-
zését . Ilyen intézetek már a háború 
előtt és alatt is keletkeztek. Mint 
valamennyinek mintaképe elsősor-
ban az „Ungarisches Institut an der 
Universität Berlin" említendő, ame-
lyet a porosz állani hatalmas költ-
ségvetéssel lát el és amelynek van 
egy támogató egyesülete. Ez az in-
tézet egy lelkes magyar tudós, 
Gragger Róbert munkájából 1917 
őszén keletkezett, miután őt a porosz 
állam az előző évben a berlini egye-
tem magyar tanszékére meghívta. 
Kiadványai az „Ungarische Jahr-
bücher" és az „Ungarische Biblio-
thek". 

A római Magyar Történelmi In-
tézetnek még 1914-ben ajándékozott 
Fraknói Vilmos püspök, az ősz his-
torikus egy házat, amelyet az olasz 
kormány most feloldván a seque-
strum alól, az megkezdhette műkö-
dését. Vezetője Gerevich Tibor 
egyetemi magántanár. 

A konstantinápolyi Magyar Törté-
nelmi Intézet a magyar kormány 
áldozatkészségével 1917-ben alakult, 
de már a következő évben megszün-
tette működését, amelynek folytatá-
sára most a török és magyar nem-
zet közt fennforgó baráti viszony-
nál fogva megvan minden kilátás. 

Legnagyobb várakozással tekint-
hetünk a bécsi Magyar Történeti 
Intézet elé, amely a magyar gárda 
történelmi nevezetességű épületé-
ben helyezkedett a mult évben el s 
amelynek élére Károlyi Árpádot, a 
magyar történészek nagynevű nesz-
torát állította a magyar kormány s 
mellette oly kiváló erők működnek, 
mint Szekfű Gyula és Eckhardt Fe-
renc. 

Tárgyalások folynak ezenkívül 
Párizsban, hogy a háború alatt 
megszünt sorbonne-i magyar tan-
szék felállításával ott is hasonló 
magyar tudományos intézet szer-
veztessék. Stockholmban és Szófiá-
ban a magyar követségekhez sajtó-
referensi minőségben beosztott két 
lelkes tanár fáradozik hasonló cél-
zattal. A stockholmi Magyar Társa-
ság Leffler Béla buzgólkodása foly-
tán már is jelentős társadalmi tevé-

kenységet fejt ki. Fehér Géza pedig 
főleg a szófiai Petőfi-ünnepély meg-
rendezésével minden magyar büszke 
örömét váltotta ki. Varsóban Di-
véky Adorján egyetemi magántanár 
munkálkodik mint a követség sajtó-
referense és mint magyar lektor a 
lengyel-magyar kulturális kapcso-
latok megalapozásán, amelynek egyik 
sikere a Magyar-lengyel Egyesület 
megalapítása ez év elején Vilná-
ban, a „Báthory István-egyetem" 
székhelyén. Genfben Baranyai Zol-
tán, a „Nemzetek Szövetsége mellett 
működő m. kir. Titkárság" vezetője 
dolgozik. Eckhart Sándor buda-
pesti egyetemi professzorral együtt 
szerkeszti a „Revue des études hon-
grois et fmno-ougriennes"-t. Mad-
ridban Ember Nándor tanár mű-
ködik. Az ősz óta a newyorki Colum-
bia-University is állított fel ma-
gyar tanszéket, amelyre Szabó 
László szegedi egyetemi m. tanárt 
hívta meg. A helsinkii egyetem pe-
dig most szervezte meg a magyar 
lektorátust, amellyel kapcsolatban 
szintén meg fog történni a magyar 
intézet felállítása. 

Budapesten a „Magyar Külügyi 
Társaság" vette kezébe e külföldi 
tudományos intézetek kezdeménye-
zését. Apponyi Albert gróf elnök-
nek és Paikert Alajos ügyvezető al-
elnöknek a miniszterelnökhöz inté-
zett klasszikus emlékiratai nyomban 
éreztették hatásukat. Ezek első 
eredménye volt „A Dorpati Egye-
lem Magyar Intézeté"-nek felállí-
tása annak következtében, hogy a 
dorpati észt egyetem 1923-ban a ma-
gyar nyelv számára lektorátust 
szervezett, majd rá egy félévre e 
sorok íróját a közigazgatási jogi 
tanszékre hívta meg. Utóbbi mint a 
dorpati Magyar Intézetnek a ma-
gyar kultuszkormánytól megbízott 
igazgatója magával hozta több mint 
kétezer kötetes magánkönyvtárát, 
amelyet az intézetnek letétként fel-
ajánlott. Csakhamar Magyarorszá-
gon, Csehszlovákiában, Oláhország-
ban és Jugoszláviában megjelent 
magyar nyelvű folyóiratok, újsá-
gok, könyvküldemények lelkes ado-
mányként napról-napra tömegesen 
érkeztek az intézethez. Eltekintve a 
magánosoktól, a nemzetgyűlés, a 
minisztériumok, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia, a Szent István 
Akadémia, a Magyar Nemzeti Mú-
zeum, a M. kir. Központi Statiszti-
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kai Hivatal, az egyetemek, a Szent 
István Társulat, a Bethlen Gábor 
irodalmi és nyomdai társaság, a ber-
lini Magyar Intézet, a dorpati egye-
tem könyvtára s az elszakított ma-
gyar területek lelkes intézményei 
siettek könyvadományaikkal a ma-
gyar kultúra legészakibb bástyáját 
felkeresni. De novemberben megér-
kezett a magyar kultuszminisztérium 
első nagyobb könyvszállítmánya is, 
nemsokára pedig a hivatalos értesí-
tés, hogy a kultuszkormány decem-
beri ós januári költségvetésébe 
összesen tízmillió koronát (akkor 
több mint 400 dollár) vett fel a dor-
pati Magyar Intézet könyvtára ré-
szére. E könyvek szállítása, ame-
lyek a már megérkezettekkel együtt 
mintegy ezer kötetet tesznek ki, 
folyamatban van. Hogy a magyar 
kultúra ily impozánsan tud bevo-
nulni északon, ez a kultuszminiszter 
úron kívül Magyary Zoltán minisz-
teri osztálytanácsos és Pasteiner 
Iván az „Országos Könyvforgalmi 
és Bibliográfiai Központ" igazgató-
jának érdeme. 

December elsején két helyiséget 
kapott a dorpati Magyar Intézet az 
egyetemnek egyik központi fekvésű, 
újonnan renovált épületében. A fa-
lakat nemcsak a könyvtár és a haj-
dani és megcsonkított Magyar-
ország minden viszonyára kiterjedő 
térképek, hanem magyar festmé-
nyek és iparművészeti tárgyak dí-
szítik. Virányi Elemér magyar lek-
tor már a tavaszi szemeszterben itt 
tartotta egyik speciálkollégiumát. 
Októbertől júniusig 850 ügydarabot 
intézett el az intézet igazgatója, 
nemcsak hazai tudományos körök-
kel, de főleg a finn-ugor kultúrát 
ápoló intézményekkel keresve az 
összeköttetést. Ezek pedig az „Un-
garisches Institut an der Universi-
tät Berlin" finn és észt osztályain 
kívül az „Institut für Finnland-
kunde" és a „Nordisches Institut" a 
greifswaldi egyetemen, az egykori 
dorpati professzortól, Vasmertől ve-
zetett „Osteuropa-Institut an der 
Universität Leipzig", a breslaui 
egyetem „Osteuropa-Institut" - ja, to-
vábbá a „Deutsch-Finnische Verei-
nigung von 1918 E. V. in Berlin", 
végül ide sorozhatjuk „A Turáni Tár-
saság Finn-észt Intézeté"-t, amely a 
mult decemberben alakult meg Buda-
pesten. Itt említjük meg, hogy a 
dorpati Magyar Intézet a moszkvai 

észt követség útján megkezdte a 
szovjetbe ékelt kis finn-ugor népek 
(votjákok, cseremiszek, zürjének, 
mordvák stb.) szellemi termékeinek 
gyüjtését is. 

Hasonlóképen érintkezésbe lépett 
a dorpati Magyar Intézet ,,A Nem-
zetek Szövetsége mellett működő m. 
kir. Titkárság" útján a „Société des 
Nations" kebelében alakított „Com-
mission de Coopération intellec-
tuelle"-lel, mely kiadványaiban már 
megemlékezik a szervezés alatt álló 
dorpati Magyar Intézetről mint a 
magyar magasabb kultúra egyik 
legújabb hajtásáról. Erkölcsi és szel-
lemi támogatásban is részesíti azt 
kiadványainak rendszeres küldésé-
vel s az észt egyetemi életre vonat-
kozó munkálatokban való részvé-
telre történt felszólításával. 

Ez év áprilisában pedig a római 
Magyar Intézet kezdeményezésére 
elhatározták a „Külföldi Magyar 
Intézetek Szövetségé"-nek megala-
kítását, amelynek ideiglenes elnö-
kéül Gragger Róbertet választották 
meg. A fenti intézetek és személyisé-
gek felhívást kaptak a szövetségbe 
való belépésre, amelynek célja a 
külföldi magyar intézetek szoros 
együttműködését előmozdítani. 

A dorpati Magyar Intézet már is 
minden lehetőt megtett a magyar 
kultúra és a turánizmus eszméjének 
minél szélesebb körben való terjesz-
tésére. A lektor magyar nyelvi és 
irodalmi egyetemi előadásain kívül 
órákat tartott észt nyelven a nép-
egyetemen a magyar történelemből, 
április 8-án a „hoimoklubi"-ban, 
a testvérnépek akadémikus egyesü-
letében a magyar reneszánszot fej-
tegette, ami után Pukits észt festő 
művész, aki megtanult magyarul, 
építőművészetünket mutatta be ve-
tített képek kíséretében. Ugyanő 
nyolc előadásban ismertette a nép-
egyetemen a magyar művészetet ve-
tített képekkel. Jelen sorok írója a 
folyó tanév első felében a magyar 
alkotmánytörténelemből, a második-
ban pedig a magyar államjogból 
hirdetett egy órás kollégiumot az 
egyetemen. November elsején a ke-
reskedelmi klubban olvasott fel a 
magyar ipar és kereskedelemről, 
december 7-én előadásttartott a hoi-
moklubiban a turánizmus eszméjé-
ről. Mindezek az előadások és egyéb 
cikkei, úgyszintén Virányi lektor 
magyar vonatkozású cikkei is gyak-
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ran jelentek meg az észt sajtó ha-
sábjain és irodalmi folyóirataiban. 
Legimpozánsabb tevékenysége volt 
azonban a Magyar Intézetnek a dor-
pati egyetem aulájában március 
16-án rendezett Madách-centená-
rium. Az észt és balti német sajtó, 
amely Írásban és képben áldozott a 
magyar költő emlékének, a dorpati 
ünnepélyt az évad legsikerültebb 
irodalmi és művészi estjének nyil-
vánította. 

A dorpati Magyar Intézet sikeres 
meegalakulása és eddigi működése 
minden esetre igéret a jövőre, hogy 
szerencsésen meg fog történni az 
északi tudományos mezőkön a ma-
gyarság térfoglalása. Ez irányban 
eddig nem remélt kilátásaink bon-
takoznak ki. Csaknem bizonyos, 
hogy a jövő szemeszterben magyar 
tudós ajkáról fognak a dorpati 
egyetemen a geográfiai előadások 
elhangzani. Legújabban pedig azzal 
a megtisztelő ajánlattal fordult a 
filozófiai kar dékánja a Magyar In-
tézet igazgatójához, hogy két tan-
székét: az egyetemes és a művészet-
történetit magyar professzorokkal 
szeretné betölteni. A magyar pro-

fesszorok előadásaikat öt évig né-
metül tarthatnák, amíg megtanul-
ják az észt nyelvet. Fizetés havi 
25.200 észt márka és 15—30°/o-ig ter-
jedő külföldi pótlék. Tekintve, hogy 
az észt márkának stabilitása, mellett 
(380 márka egy dollár) ez itt min-
den kultúrszükséglet kielégítésére 
elegendő polgári megélhetést jelent, 
biztosan hiszem, hogy sikerül meg-
felelő magyar erőkhöz juttatni a 
dorpati egyetemet. Az egyetemi 
tanácstól megválasztott kap még 60 
angol font útiköltséget, könyveinek 
transzportját pedig 1400 Kg-ig az 
egyetem fizeti. Az észt és magyar 
kormányok közt létrejött megálla-
podás folytán hajlandó a magyar 
kultuszminiszter a magyar profesz-
szort rendelkezési állományba he-
lyezni. Az Ungari Instituut tehát 
alig egy esztendei működésével el-
érte, hogy németek, svédek és min-
den más nemzetiségűek előtt, ha al-
kalmas magyar erőket hozhat ja-
vaslatba, nemzetközi pályázat ki-
írása nélkül fogja őket az egyetem 
professzoraiul meghívni. 

Csekey István. 
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