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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. 
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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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különállása külön céljaiknak megfele-
lőleg biztosítassék. Ugyancsak mind-
három mellett kényelmes és egészsé-
ges s minden tekintetben megfelelő 
internátus is van. 

(A magyar tanszéknek Lancasterben 
való felállításánál éppen az a szem-
pont volt a döntő, hogy az oda került 
magyar tanulóifjak gimnáziális kép-
zésüktől kezdve a college-on át teo-
lógiai tanulmányaikat is egyazon 
intézet falai között fejezhessék be. 
Mert a főcél mégis csak az volt, 
hogy a magyar református gyüleke-
zetek számára olyan lelkészek kép-
zéséről történjék gondoskodás, akik 
egyrészt az amerikai viszonyok és 
élet teljes ismeretével rendelkeznek, 
másrészt magyar műveltséggel is bír-
nak és ezáltal betölthetik nemes hiva-
tásukat a vallásos és nemzeti pász-
torkodás mezején. 

A magyar tanszék első tanára 
Tóth Sándor, volt clevelandi ref. 
lelkész lett. Az iskolacsoport a klasz-
szikus nevelés szolgálatában áll, de 
végső célja lelkészképzés. Mindhárom 
tagozata a református egyházzal van 
ugyan összeköttetésben, de mégsem 
felekezeti a két alsó sem s tanulói és 
tanárai között más vallásúak is van-
nak. Akik a college-ot elvégzik, bár-
mely egyetemre, bármilyen pályára 
képesítő bizonyítványt kapnak. 

A magyar oktatás célja nemcsak 
az, hogy az amerikai életre előké-
szítse a magyar ifjúságot, hanem az, 
hagy elősegítse a magyar értelmiség-
nek az amerikai életben való elhelyez-
kedését és térfoglalását. Mindhárom 
intézetben van magyar oktatás, úgy-
hogy a magyar ifjak végzik az illető 
iskola rendes tanfolyamát angol nyel-
ven, de ugyanakkor a magyar tan-
szék útján megkapják annak a neve-
lésnek alapvonásait is, melyet Ma-
gyarországon adnak hasonló fokú 
iskolák. A magyar tantárgyak éppen 
olyan rendes tárgyak, mint a többiek 
és a teológiám beiratkozott magyar 
anyanyelvű hallgatókra kötelezőek. A 
magyar tantárgyak elvégzése nélkül 
magyar református lelkészi állást 
senki nem nyerhet, aki Amerikában 
végezte tanulmányait. Hogy pedig a 
magyar tanfolyamot elvégezhesse, tö-
kéletesen kell tudnia, vagy meg kell 
tanulnia magyarul. Ha nem eléggé 
beszéli a magyar nyelvet, előzőleg 
két évet kell tisztán a magyar nyelv 
tanulásával eltöltenie. 

De a magyar nyelvi tanszék koránt-
sem szolgálja csak a lelkészképzés ér-

dekeit. Sőt a tanszék munkájának 
nagyobbik része a világi oktatás szol-
gálatában áll. Kitűnik ez a magyar 
tanszék tantárgyainak sorozatából; 
szerepel abban helyesírás, magyar 
nyelvtan, szónoklattan, költészettan, 
irodalom, művelődéstörténelem, a ma-
gyar nemzet története, az amerikai 
magyarság története, Magyarország' 
földrajza stb. A lelkészi pályára ké-
szülők számára külön magyar nyelvű 
kollégiumok vannak. 

Az első év végén 20 volt az intézet 
magyar tanulóinak száma, akik 
két egyesületben tömörültek a 
magyar faji érzés áppolása végett.. 
Az egyik a Széchenyi-Társaság, 
melynek minden magyar diák tagja 
s afféle önképzőköri tevékeny-
séget fejt ki s kebelében létesült 
egy énekkar, a magyar dal ápolá-
sára. A lelkészi pályára készülők pe-
dig ezenkívül tagjai a Bethlen Gá-
bor Körnek, mely kéthetenkénti ülé-
sein gyakorlati képzéssel akar segít-
ségére sietni tagjainak. Megünnepel-
ték március 15-ét és október 6-át. 
Minden második héten a magyar ta-
nár lakásán látja vendégül a magyar 
diákokat. Rendeztek Jókai, Madách 
és Petőfi emlékünnepélyeket. Meg-
valósították a legáció intézményét. 
Ezenkívül sok mindent terveznek. 
Magyar alapot akarnak létesíteni 
szegénysorsú magyar diákok támoga-
tására. Olvasószobájukban minél több 
magyarországi lapot és folyóiratot 
szeretnének összegyüjteni az óhazával 
való lelki kapcsolat fenntartására. 

Mindez egy kis magyar romantika 
Amerika előretörő prózaiságában. 
Elgurult könnycseppje a magyar 
anyának, egy sóhajtásfoszlány a ma-
gyar bánat éjszakájából. 

Szabó Zsigmond. 

Eötvös „Gondolatai" és a német 
megújhodás. A lelki újjáépítést 
szolgáló német munkák sorában 
nemrég érdekes könyv jelent meg. 
A nagy negyedrétalakú, ötszáz la-
pos, képes díszmű egybeállítója, 
Pank Oszkár lipcsei lelkész, aki i f jú 
korában hosszabb időt töltött Ma-
gyarországon is. Herz und Hand 
fürs Vaterland című szép művében 
Tacitustól Ludendorffig mindazo-
kat az irodalmi és közéleti kiváló-
ságokat megszólaltatja, akiknek 
gondolatkincsét honfitársai otthon-
kultúszának, önbizalmának, vagy ál-
talában lelki derékségének javára 
kamatoztathatónak véli. Nem hiá-
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