
A N É P E K S Z E L L E M I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S E . 
Gróf Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter beszéde a római egyetem 

aulájában. FEDELE Ő excellenciája, az Önök mélyen tisztelt kultuszminisztere, 
akinek működését mi, külföldi kollégái állandó figyelemmel és foly-
ton növekvő nagyrabecsüléssel kísérjük, kitüntetett engem azzal, 

hogy felszólított előadás tartására arról : miként lehetne az Olasz- és Magyar-
ország között fennálló hagyományos szellemi kapcsolatokat kifejleszteni és 
mind szorosabbá tenni. A választ erre a nekünk magyaroknak kedves kér-
désre az Önök gyönyörű nyelvén szeretném megadni, de elnézésüket kell 
kérnem azért, hogy a kiejtésem idegenszerű, mert az olasz nyelvet inkább 
irodalomszerűleg ismerem és, sajnos, különösen az utóbbi időben, olasz 
beszédre alig nyilt alkalmam. 

Mióta a Népszövetség a népek közötti szellemi együttműködés ápolását 
fölvette programmjába és ennek előmozdítására előbb Genfben bizottságot, 
majd Párizsban hivatalt szervezett, erről az akcióról sok szó esik. Önökre 
azonban, igen tisztelt uraim, ez az akció nem fog az ujság ingerével hatni, 
mert az olasz nemzet a más népekkel való szellemi érintkezés szükségességét 
századok óta nemcsak hirdeti, hanem gyakorolja is. Nagy építészeik, szob-
rászaik és festőik, zeneszerzőik, virtuózaik és színművészeik századok óta 
járják a világot, megtermékenyítve más népek gondolkozását és fantáziáját, 
felidézve a bámulatot az olasz alkotó erő, az olasz géniusz iránt és becsületet 
hozva az olasz névre. Viszont a kultúrnemzetek tudósai, különösen régészei 
és műtörténészei, írói és költői, képzőművészei és zenészei, valamint termé-
szettudósai ezrével látogatják Olaszország művészeti és természeti kincseit. 
A franciák Rómában 1666-ban képzőművészeti iskolát létesítettek és nyo-
mukban járva a többi népek, közöttük mi magyarok is, szerveztek Rómában 
és más olasz művelődési gócpontokon művészeti, archeológiai és történeti 
intézeteket. Olaszország és a művelt világ között ez a Coopération Intellec-
tuelle nem postulatum, hanem évszázadok óta érvényben levő élő valóság. 
Nincsen tehát Európának fővárosa, ahol erről a kérdésről helyszerűbb lenne 
szólani, mint itt Rómában és az olasz nemzet körében. 

A Népszövetség részéről is tagadhatatlanul sok jóakarat nyilatkozik 
meg, kapunk rengeteg jelentést és statisztikai anyagot. Őszintén meg kell 
azonban mondanom, hogy a népszövetségi munkában még nem látom a nagy 
koncepciót, a nagyszabású és amellett gyakorlati javaslatokat, amelyek az 
eszmének testet adhatnának. De nézetem szerint igazságtalanok lennénk, ha 
a Népszövetség bizottságától és hivatalától, mely szervek az ügyeket vagy 
bizottságilag és így nehézkesen, vagy épen bürokratikusan intézik, túlságosan 
sokat követelnénk, hiszen az ilyen szerv a legjobb esetben csak a jóakaró 
harmadik személy, a közvetítő szerepére vállalkozhatik. A népek között pedig 
épen a közvetlen érintkezésre van szükség. A súlypont, hangsúlyozom, ezen 
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a közvetlenségen van. Mivel lehet ezt biztosítani? Nézetem szerint főképen 
kettővel. Az egyes nemzetek vezető kultúrpolitikusainak személyes érint-
kezéseivel és a nagy kultúrnemzetek művelődési gócpontjaiban külföldi inté-
zetek létesítésével. Az egyik a személyes érintkezés frisseségével és közvet-
lenségével hat, a másik az állandó intézmények lényegéhez tartozó folytonos-
sággal és rendszerességgel biztosítja az együttműködés tartósságát. 

Látogatásukkal megtisztelték a magyar kultuszminisztert Karl Heinrich 
Becker porosz kultuszminiszter úr, valamint a finn és az eszt kultusz-
miniszter urak, nemkülönben Schmidt-Ott államminiszter, a Notgemeinschaft 
der deutschen Wissenschaft elnöke, amely az összes német egyetemeket és 
akadémiákat egyesíti szervezetében. Tavaly a magyar-porosz szellemi együtt-
működés kiépítése végett Berlinben jártam és most különös örömmel tettem 
eleget Fedele ő excellenciája meghívásának, biztosan remélve, hogy személyes 
tárgyalásaink során gyorsan megoldhatunk kérdéseket, amelyek levelezés és 
akták révén csak nehezen lennének előmozdíthatok. Ha a kultúrnemzetek 
közoktatásügyi miniszterei közötti személyes eszmecsere ilyen módon rend-
szeressé válik, akkor e réven a szellemi együttműködés oly formáját találjuk 
meg, melynek csakhamar szemmel láthatók lesznek a gyakorlati eredményei. 

Boldogult Fraknói Vilmos püspök, a mi jeles történészünk, nemcsak 
tudományos munkásságának javarészét szentelte az olasz-magyar történeti 
és művelődési kapcsolatok felderítésére, hanem szenvedélyesen szerette Olasz-
országot és ezt a gyönyörű várost, ahol villát vásárolt s utóbb abban történeti 
intézetet alapított. Ezt a római magyar történeti intézetet most a Magyar 
Tudományos Akadémia és a magyar állam közös erővel tar t ják fenn, az én 
jelenlegi utazásomnak pedig egyik főcélja az, hogy ez intézménynek oly 
Collegium Hungaricum-má való kifejlesztését tárgyaljam le, mely nemcsak 
a multtal foglalkozik, hanem az eleven jelent keresi és a magyar ifjúságot ide 
vezeti ebbe a fascizmus által csodálatos pezsgésbe hozott olasz életbe; a 
tanulni vágyó ifjúságot ide terelje Róma főiskoláira, hogy it t olasz kartár-
saikkal együtt tanuljanak, együtt dolgozzanak és életreszóló barátságokat 
kössenek. 

Ezektől az eszközöktől várom, hogy az olasz és magyar szellemi élet 
szorosabb kapcsolatba jutnak egymással, ami annyival könnyebb lesz, mert 
általában az olasz, nézetem szerint, a gondviseléstől szinte kiválasztott nemzet 
arra, hogy más népek géniuszát megtermékenyítse és mert az olasz és magyar 
történelem rokonvonásai következtében erre meggyőződésem szerint mind a 
két nép lelkületében különös szellemi prediszpozició van meg. 

Alig van a világtörténelemnek nagy nemzete, amely az emberiség szel-
lemi életét oly nagy mértékben befolyásolta volna, mint épen az olasz. Olasz-
ország azonban szellemi kincseit bámulatos bőkezűséggel és önzetlenséggel 
osztotta ki, anélkül, hogy a más népeknek ajándékozott kultúrjavak ellené-
ben azoknak politikai függetlenségét követelte volna vételár gyanánt. Tagad-
hatatlan például, hogy Franciaország 1789-iki nagy forradalmának eszméit 
szétszórva Európában, hatalmas fejlődésnek alapjait rakta le. De I. Napoleon 
e szellemi ajándékok ellenértékeként Európa népeinek önállóságát és függet-
lenségét követelte, s még műalkotásait is elszedvén, azokat párizsi múzeumába 
hordta össze. Olaszország és Spanyolország, Belgium és Hollandia, a német 
fejedelemségek egy része lelkesen fogadták az 1789-iki eszméket, de azután 
I. Napoleon vaskeze alatt vagy francia départementekké porlódtak szét vagy 
családjának tagjait voltak kénytelenek trónjukra fogadni. A régi Ausztria is 
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így járt el velünk magyarokkal szemben. Közvetítette ugyan hozzánk a német 
kultúrát, de ő sem önzetlenül, hanem ebből jogalapot formált magának arra, 
hogy önállóságunknak egy részét elvegye. A középkori Magyarország, az 
Árpádok, a nápolyi Anjouk és a Hunyadiak Magyarországa, független, hatal-
mas és művelt volt. De ránk tört a török és 160 évig tartotta az ozmán biro-
dalom országunk nagy részét megszállva. Természetes, hogy virágzó szellemi 
életünk abban a szomorú korban hanyatlásnak indult. Végre a XVII. 
század 80-as éveiben egy nagy olasznak, az Odescalchiak nemzetségéből való 
XI. Ince pápának kezdeményezésére, európai koalició keletkezett, mely 
kiszorította a magyar földről a törököt. De az osztrák imperializmus a 
nemzettől felszabadításáért, amely pedig Európának volt kollektív ténye 
és nem egyedül Ausztriáé, függetlenségünket követelte ellenértékül és poli-
tikai függőségünk megerősítéseképen művelődésünket is befolyása alá igye-
kezett hajtani. Jellemző e részben, hogy a XVIII. században magyar ifjaknak 
megtiltották Ausztrián kívül eső külföldi egyetemek látogatását. Persze, a 
kényszer visszahatást szült. Mária Terézia alatt magyar nemes ifjakból test-
őrséget szerveztek Bécsben oly módon, hogy abba minden magyar vármegye 
két-két ifjút küldjön. Ettől az intézkedéstől azt remélték, hogy a hosszabb 
bécsi szolgálat után megyéjükbe visszatérő nemes ifjak oda visszaviszik 
magukkal az osztrák szellemet és így sikerülni fog a magyar nemzeti élet 
alapsejtjeibe, a megyékbe osztrákbarát érzéseket bevinni. Az eredmény épen 
ellenkező lett. A XVIII. század 70-es éveiben a fiatal magyar testőrtisztek 
Bécsben Voltairet, Rousseaut és a francia enciklopédistákat olvasták és francia 
szellemben újították meg a magyar irodalmat. Ezt az irodalmi fellendülést 
a XIX. század 20-as éveitől politikai reformkor követte, amelynek úttörője 
gróf Széchenyi István volt. Ő is az osztrák szellemi befolyás ellen fordult és 
öntudatos tervszerűséggel az angol politikai intézményeket, az angol köz-
gazdasági és társadalmi fejlődést vette mintaképül és nagy műszaki alko-
tásaihoz angol mérnököket hívott meg. A mi nemzedékünk pedig, amelyet 
az osztrák-magyar monarchia közös intézményeinek, a diplomáciának, a had-
seregnek német nyelve a német műveltség felé utalt, dacból még sem ment 
az osztrák egyetemekre, hanem a német birodalom főiskoláira, úgyhogy ma 
sokkal szorosabb és bensőségesebb szellemi kapcsolatunk van Berlinnel, mint 
Béccsel. A tapasztalatok azt mutatják, hogy kultúrális téren minden nyomás 
nem szellemi befolyás nyeréséhez, hanem épen ellenkezőleg elzárkózáshoz 
vezet és hogy ennek folytán a népek közötti szellemi együttműködésre irá-
nyuló akció vezetésére elsősorban azok a nemzetek vannak hivatva, melyek 
ebbe a szent ügybe egoisztikus momentumokat nem kevernek. És valóban, 
Olaszország azt az óriási szellemi befolyást, amelyet századokon át a többi 
művelt nemzetre gyakorolt, ilyen egoisztikus hatalmi célokra soha ki nem 
használta, hanem nemes belső kényszerűségtől sodorva, önzetlenül odaállott 
a gyengék mellé, hevítve még attól a nagy érzéstől, attól a különös gyönyörű-
ségtől, amelyet a géniusznak mások megsegítése okoz. Innét van az, hogy 
míg a németek Lessing nyomán tudatosan elzárkóztak a francia befolyás elől, 
mi magyarok pedig védekeztünk az osztrák behatással szemben, addig az 
olasz kultúra előtt épen önzetlenségénél fogva az összes nemzetek lelke biza-
lommal megnyílt. 

De ezenfelül a magyar lelket olasz kultúrális befolyások befogadására 
különösen fogékonnyá teszi az, hogy az utolsó négy században közös történeti 
sorsot viselve, a két nemzet pszichéje is sok tekintetben egyenlőképen alakult. 
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Három egymást követő fejedelmi generációnak tervszerű házassági 
politikája közös uralom alá hozta Ausztriát, a Németalföldeket, Spanyol-
országot, a két Sziciliát, Csehországot és Magyarországot. E három világtör-
ténelmi jelentőségű házasság és az azok következtében beállott országegye-
sítések folytán új imperiális gondolat született meg, amely lényegesen eltért 
a régebbi német császári eszmétől. V. Károly császár ezt az új imperializmust 
hihetetlen lelki hidegséggel és brutalitással képviselte, Magyarországon 
sógorát, II. Lajos királyt Szolimánnal szemben 1526-ban nyugodtan veszni 
hagyta, kegyetlenül elbánt I. Ferenc francia király személyével, amidőn pedig 
VII. Kelemen pápa politikáját magával szemben túlságosan önállónak látta, 
elvadult zsoldosait bocsátotta Itáliára, akik azután 1527-ben megrendezték 
a Sacco di Roma-t és bevették Firenzét is, ami nemcsak politikai szerencsét-
lenség volt, hanem az első nagy csapás a renaissance virágzó kultúrájára is. 
Bárminő nagy, hidegen számító, mindent a célnak feláldozó volt is V. Károly 
államművészete, mégis teljes csőddel végződött, mert az egész koncepció 
belsőleg beteg volt. Lehetetlen elgondolás az, hogy a legkülönfélébb nemzetek 
mondjanak le öncélúságukról, mondjanak le arról, hogy állami életüknek 
legfőbb kérdéseit a saját életérdeküknek megfelelően döntsék el, csak azért, 
hogy egy világbirodalom fejlődhessék ki. Az a tény egymagában, hogy ennek 
a koncepciónak leghatalmasabb képviselője, V. Károly végül kiábrándultan, 
csalódottan, megtörten és dolgavégezetlenül vonult vissza San Yuste kolos-
torba, komor prognosztikon olyan irányban, hogy ez az imperializmus nem 
lehetett a jövőben sem termékeny az emberiség életére nézve. Ez különösen 
világossá vált akkor, amikor a francia-forradalom, a napoleoni háborúk és a 
bécsi kongresszus határozatai folytán egész Európában fellángol a nacionaliz-
mus. Ez az imperialisztikus koncepció gátja volt az olasz és a német nép egye-
sülésének, akadálya volt az olasz és magyar nemzet függetlenségének, de még 
a csehek, szerbek és lengyelek sem érezték magukat e hatalom alatt teljesen 
otthonosnak és kielégültnek. Ez a hatalom egyenlő súllyal nehezedett rá az 
olasz Po völgyére és a magyar Tisza mellékére. És Lombardia és Veneto haza-
fiait épúgy elhurcolták Kufstein és Spielberg kazamatáiba, mint a mi Alföl-
dünk vagy a Dunántúlnak magyar fiait. 1848-ban Carlo Alberto ugyanazzal 
a hatalommal állt szemben, mint Kossuth Lajos s amikor Szardinia elbukott 
Novaránál, a mi világosi katasztrófánk is elkerülhetetlenné vált. Magenta és 
Solferino ellenben nálunk is meghozta a Bach-féle abszolutizmus összeomlását, 
az 1866-iki olasz-porosz-osztrák háború nyomán pedig Ausztria kénytelen 
volt az 1867-iki kiegyezést Deák Ferenccel megkötni. Az olaszok 1866-ig, mi 
jóformán az 1918-iki összeomlásig álltunk ez imperiális eszme és hatalom 
nyomása alatt, amely legvégén egy világtörténelmi katasztrófa során össze-
omolván, bennünket szerencsétlen magyarokat is romjai alá temetett, kik 
pedig azzal belső, lelki ellentétben álltunk. Hiábavaló volt az a sok áldozat, 
amelyet a népektől az osztrák imperializmus követelt, az még sem bizonyult 
fenntarthatónak. Olaszok és magyarok azonban századokon át ugyanazon 
nyomás alatt éltünk és a szabadságnak és függetlenségnek ugyanazokért az 
eszméiért küzdöttünk és szenvedtünk. Innét van az, hogy egyenlékőpen nacio-
nalisták vagyunk, innét van az, hogy az idegen igával szemben egyenlően 
türelmetlenek vagyunk, innét van az, hogy politikai eszméinknek és érzé-
seinknek óriási tömege azonos, innét van az, hogy jobban meg tudjuk egymást 
érteni. 

Valóban a testvériesülésre, a szellemi együttműködésre megvan ben-
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nünk a hajlandóság, de ezt tetté kell érlelni. Hányszor határozták el 
testvériesülési ünnepeken, hogy az ott megszületett vagy megerősödött érzé-
sek állandósítása céljából művelődési téren is közelednek egymáshoz a nem-
zetek. A puszta lelkesedésnél azonban megállnunk nem szabad, sőt még a 
rapszodikus cselekvés sem vezethet eredményre. Két nemzet művelődésének 
egymáshoz való közeledése nagyszerű, de egyúttal nehéz feladat is, amelyet 
csak rendszeres és következetes munkával lehet elérni. Az olasz-magyar szel-
lemi kapcsolatok ápolása terén abban a kellemes helyzetben vagyok, hogy 
ebben az ünnepélyes órában nem kel! csupán a jövőben megvalósítandó ter-
vek kifejtésére szorítkoznom, hanem már tényleges eredményekről számol-
hatok be. 

Javaslatomra a nemzetgyűlés törvényt alkotott a fiú- és leányközép-
iskolákról. Mindkét törvénynek lényeges rendelkezése az olasz nyelvnek és 
irodalomnak kötelező tantárgyként való bevezetése a magyar középiskola tanter-
vébe. Pedagógusnak nem kell bővebben magyaráznom, hogy a középiskola 
az egész tanügynek épen az a része, amely a gyakori módosításokat a leg-
kevésbbé bírja meg és épen azért igen fontos okoknak kellett lenni azoknak, 
melyek e lépésre késztettek. 

Figyelembe vettem, hogy az olasz nyelv rendszere, az olasz nyelvtan 
logikailag legalább is annyira kicsiszolt, mint a francia vagy a német és ilyen 
körülmények között arra a logikai iskolázásra, melyet egy tökéletesen kifej-
lesztett grammatika a tanuló elméjének nyujt, teljesen megfelel. Ezenfelül 
az olasz nyelvnek a latin nyelvvel való nagy belső rokonságánál fogva az 
olasz és latin nyelv tanítása a középiskolában egymást kölcsönösen támo-
gatja. De korántsem ezek az érvek voltak rám döntő hatassal, hiszen a közép-
iskolai nyelvtanítás célja koránt sincs kimerítve a grammatika rendszerének 
és a szókincsnek elsajátíttatásával. Nem szabad beérnünk azzal sem, hogy 
az olvasmányok révén futó bepillantást engedjünk az illető nemzet irodal-
mába. Arra a magasabb célra kell törekednünk, hogy a tanuló kerek képet 
kapjon egy nép kultúrájának lényegéről. Sokáig hiányossága és egyoldalúsága 
volt a gimnáziumi oktatásnak, hogy majdnem egyoldalú irodalmi képzést 
adott. Ma a kultúrkép teljessége okából igyekszünk kiterjeszkedni a képző- és 
a zeneművészetre is, sőt meg akarjuk mutatni, hogy mit tet t az illető nemzet 
a találmányok, a felfedezések s a tudományok terén. Ha ebből a szélesebb 
kultúrpolitikai szemszögből nézem az olasz művelődést, meg kell állapítanom, 
hogy az olasz kultúra voltaképpen az újkor alapművelődése, melynek beható 
ismerete nélkül az újkor civilizációját meg sem lehet érteni. Alapos tudáshoz 
csak a genetikai módszer vezet. Ennek alkalmazása pedig arra tanít, hogy 
az olasz géniusz az emberiség életében új korszellemeket, az irodalomban és 
művészetben új műfajokat, új intézménytípusokat forrott ki, melyeket a 
többi népek több-kevesebb módosítással átvettek. A humanizmus és iker-
testvére, a renaissance; a barokk, mely azt tovább fejlesztette és a klasszi-
cizmus, mely felváltotta, épúgy olasz kreáció, mint az újkor szerelmi lírája és 
éposza, vagy az opera és a szimfónia, vagy a gimnázium és a dalszínház, vagy 
a zenei és képzőművészeti iskola. A nagy nemzeteket erejükből fakadó érthető 
önérzetük némileg gátolja abban, hogy a velük sokban versengő más nagy 
nemzetek igazi kultúrális értékét elismerjék. Mi, számra nézve kisebb nem-
zetek fiai, e részben tisztábban látunk és sokszor elbámulunk azon, hogy egyik-
másik európai nemzet mint igyekszik olyat eredetinek, sajátosnak feltün-
tetni, amiről pedig nyilvánvaló, hogy olasz impulzus szülötte. Az igaz, hogy 
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sok minden teljes kifejlődését, virágzásának teljességét angol, francia vagy 
német földön érte el, de az eredet Olaszországba vezet vissza, a dolgok genezise 
az olasz történelem és művelődés nélkül meg sem érthető. Midőn mindezt 
magamban ismételten és behatóan átgondoltam, egy meggyőződés alakult ki 
bennem és egy kérdés merült fel lelkemben. A meggyőződés az, hogy az olasz 
nyelv és művelődés beható oktatása nélkül a magyar középiskola az újkori műve-
lődés fejlődésének igazi képét nem adhatná. A kérdés pedig az, hogy nem értem, 
hogy a többi nemzetek is miért nem tértek ugyanerre az útra. De épen azért, 
mert a miáltalunk, magyarok által, követett út még meglehetősen magában-
álló, engedjék meg nekem azt az első pillanatra bizarrnak látszó kísérletet, 
hogy épen a külföldi kultúrpolitikus idegen szemével gyorsan áttekintsek az 
Önök művelődéstörténetén, folyvást azt kutatva, hogy az újkor kialakulását, 
belső tartalmát miért nem lehet nekünk többi nemzeteknek az iskolában kellő-
képen megértetni az olasz művelődés részletes oktatása nélkül. E futólagos 
áttekintés közben szabadjon folyvást figyelemmel lennem az olasz-magyar 
szellemi kapcsolatokra. 

Az egyik nagy olasz, aki teljes rendszerbe foglalta a középkor egész 
gondolkozását, Aquinói Tamás még meg sem született, midőn egy másik nagy 
olasz, Assziszi Ferenc ujjongva örül a természetnek, himnuszt énekel a nap-
hoz, hatalmas érzelmeket és új eszméket dob be a tömegekbe, melyek belát-
hatatlan fejlődésekhez adták meg az impulzust. De Szent Ferenc élete és pél-
dája az erkölcsi nevelés szempontjából is mily hálás téma. 

Akkorra már kifejlődtek városaik, a művelődés gócpontjai. A keresztes 
háborúkban Venezia, Pisa és Genova már világtörténelmi tényezők. A csá-
szárokkal már büszkén szembeszállt a lombard városok élén Milano és a tos-
canai városok élén készül kultúrális világmissziójára az utolérhetetlen Firenze. 
Niccolo Pisano faragja szobrait, úgy ébred a szobrászat. A nagy Irnérius már 
régen elvégezte az alapvetést, van újra igazi jogi oktatás. Bononia docet, a 
bolognai egyetem már javában működik, úgyszintén Napoli és Padova is, 
hová a középkor folyamán annyi magyar diák járt. Mind megannyi fejlődési 
folyamatok, történeti, főleg kultúrtörténeti tények, melyek a jó tanár szá-
mára a gondolatébresztő magyarázatok szinte beláthatatlan lehetőségét nyit-
ják meg. 

Csak ilyen szellemi és gazdasági alapokon jöhetett létre az Önök pom-
pás trecentója, melynek küszöbén ott áll az emberfeletti Dante, amelyben 
Petrarca énekelt és új életre élesztgette az ókort, melyben Boccaccio írt és 
Giotto festett. Nagyrabecsülöm, mint iskolai olvasmányt, Sophokles és Aristo-
phanes, Shakespeare és Molière, Schiller és Goethe színműveit, de pedagógiai 
értékre, a józan vallásosság ápolása és a történelmi érzék fejlesztése szem-
pontjából, meg költői szépség tekintetében a Divina commedia legalább is 
egyenértékű velük. És ifjú fantáziát megragadhat-e valami jobban, mint 
Ugolinónak vagy a riminii Malatestáknak családi tragédiája? És lehet-e a 
modern lírai költészetet irodalomtörténeti szempontból alaposan méltatni 
Petrarca rímjei nélkül, amelyekre közvetlenül vagy közvetve minden vissza-
vezethető. És Szent Ferencet és korát hogyan szemléltethetnénk jobban, 
mintha legalább reprodukcióban bemutatjuk a gyermeknek Giottónak és 
tanítványainak képeit. Ebben a században Olaszország nagy uralkodó csalá-
dot adott Magyarországnak ; a Nápolyban lélekben és művelődésben olasszá 
vált Anjoukat. 1301-ben kihalt az Árpádoknak honfoglaló nemzeti dinasz-
tiája s a középkorban, mikor a király személyétől és a királyi családtól még 
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nem vált külön az állam absztrakt fogalma, a dinasztia kihalása természet-
szerűleg mindenütt elsőrendű nemzeti krízissé vált. Károly Róbert, kiben 
nagyanyja Mária, V. István magyar király leánya révén Árpád vére folyt, 
rendre leküzdötte vetélytársait, a Wittelsbach-nemzetségből való Ottót és a 
Przemysl-házból való Vencelt és új, korszerű intézményeket létesítve, kon-
szolidálta magát és családját a magyar trónra. Fia Lajos alatt, akit mi magya-
rok nagynak nevezünk, hazánk Kelet-Európának vezető nagyhatalma lett. 
Bár az Anjou-nemzetség nálunk teljesen nemzetivé vált s e dinasztia nem 
hagyta történelmünkben idegen uralom emlékét, mégis vele sok olasz ember, 
eszme, intézmény és szokás jutott el hozzánk, megtermékenyítve a magyar 
életet. Gazdasági tekintetben Olaszország, a maga ipart s világ- és már pénz-
kereskedelmet is űző városaival messze fölötte állt ez időben egész Európá-
nak. Különösen a magas gazdasági fejlődés legfőbb eredményeivel terméke-
nyítette meg e két nagy magyar Anjou király Magyarországot. Firenzei min-
tára aranypénzt verettek, aranybanyákat nyitottak, utakat építettek, váro-
sokat magasra fejlesztettek, ezekben az ipart, főleg a céhrendszer behozatalá-
val és a kereskedelmet, ennek a világkereskedelembe való bekapcsolásával 
mozdították elő. 

Közben ráköszönt Önökre quattrocentójuk, az emberiség ébredésének, 
felocsudásának csodálatos korszaka. Brunelleschi építi a firenzei dóm kupo-
láját. ő meg Donatello és Ghiberti már versenyeznek a battistero bronz kapujá-
nak domborműveiért, Masaccio és Masolino pedig festik a Capella Brancacci 
freskóit. Mi a renaissancenak már ebbe a kezdeteibe is belekapcsolódtunk. 
Nagy Lajos leányát, Anjou Máriát, a luxemburgi Zsigmond vette el, a későbbi 
német császár, aki e házassága révén magyar király lett. Zsigmond szolgála-
tába fogadta a firenzei Filippo Scolarit és megtette temesi ispánnak, mely 
tiszttel akkor a török elleni határszéli katonai védelem kötelessége volt egybe-
kötve. Scolari magyar nőtt vett feleségül : Ozorai Borbálát és felesége révén 
nálunk őt Ozorai Pipónak nevezték kortársai. Scolari Firenzéből Magyar-
országra hívta honfitársát, Masolinót, ki itt a királyok ősrégi székvárosában, 
Székesfehérváron és felesége uradalmán, Ozorán dolgozott. Masolino alkotásai 
a török időkben nyom nélkül elpusztultak, de fennmaradt köztünk az emléke 
egy derék olasz hadvezérnek, ki magyarrá lett és egy jó olasz művésznek, ki 
a renaissance legkezdetén magyar épületeket diszített. 

Közben olasz tudósok új életre keltették a görög és római irodalmat. 
A latin nyelv élt a középkor egész folyamán, de a római kultúra szelleme iránt 
elveszett a fogékonyság. Aristotelesszel és Vergiliusszal inkább teológiai szem-
pontból foglalkoztak. Az olasz humanizmusnak kellett eljönnie, hogy az embe-
riség ismét részesévé váljék az antik kultúrának. És itt a magyar gyermek 
megtanulja, hogy a humanisták vetették meg az alapját a gimnáziumoknak, 
az újkor fő középiskola-típusának. A humanizmusnak ebbe a nagyszerű moz-
galmába is mi magyarok korán kapcsolódtunk be történelmünknek egyik leg-
érdekesebb alakja, Vitéz János kardinális révén. Pályája már Zsigmond alatt 
kezdődik s egymás után öt magyar államfőnek volt tikárja. majd kancellárja. 
Könyvtárának gyüjtését, melyet Vespasiano da Bisticci, a nagy firenzei könyv-
kereskedő leírt, még mint váradi püspök kezdte meg s Hunyadi Mátyásba, 
kinek nevelője volt, beoltotta a könyv szeretetét. Utóbb az esztergomi székbe 
emelkedve, tovább élt könyvgyüjtő szenvedélyének és 1465-ben Pozsonyban 
Academia Istropolitana néven több karból álló főiskolát alapított. Vitéz 
unokaöccsét, Janus Pannoniust, 13 éves korában Ferrarába küldte Guarinó-
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hoz humanisztikus tanulmányok folytatása végett, hol korának csodagyer-
mekévé fejlődött. Hazatérve pécsi püspök lett, ő is könyvtárt gyüjtött s a 
latin versek hosszú sorát költötte, megénekelve Velence és Milano nagy 
mérkőzését. 

Az alapvető munkát a. humanizmus terén kétségtelenül Vitéz kardinális 
végezte. Hunyadi Mátyás király azon csak tovább épített, különösen attól az 
időponttól kezdve, hogy nőül vette Ferrante nápolyi király leányát, Beatrice 
d'Arragoniát. Udvara teljesen megnyílt az olasz humanizmus és renaissance 
számára s e téren az Alpokon túl a többi fejedelmek csak jóval utóbb követ-
ték. Körébe vonta Bonfinit, kivel megíratta Livius mintája szerint a magyar 
történelmet. Galeotti feljegyezte szellemes és tréfás mondásait s Vasari szá-
mos olasz művészt sorolt fel, kik részben dolgoztak neki, részben ellátogattak 
budai és visegrádi udvarába. Tudjuk, hogy Verocchio szobrokat küldött szá-
mára és Benedetto da Majano, a firenzei Palazzo Strozzi építő mestere, Budára 
jött hozzá és neki dolgozott. Kultúrális alkotásai közül a legjelentékenyebb 
a firenzei Chimenti Camicia, Baccio Cellini vagy a bolognai Aristotele Fiora-
vanti által részben az új stílben épített pompás budai várpalotája, és ami 
világhírre tett szert, e palotában elhelyezett könyvtára, az úgynevezett Cor-
vina volt, amelynek számára a legszebb kéziratokat a firenzei miniatür-festő, 
Attavante szállította. Mostani balsorsában és hazafias bánatában kétszeresen 
meghatotta a magyar nemzetet, hogy Corvin Mátyás könyvtárának az egész 
világon szétszóródott maradványaiból két gyönyörű codexet Mussolini ő excel-
lenciája nekünk ajándékozott, mely nagyszerű ajándékért nemzetem nevé-
ben a nagy államférfinak meleg köszönetet mondok. Mátyás király szeretetét 
és bámulatát az olasz kultúra iránt kortársai jól ismerték, Ludovico il Moro 
tudta, hogy azzal szerezhetett neki legnagyobb örömet, hogy ajándékba küldte 
neki Lionardo da Vinci egy Madonnáját. Megkapó a hasonlatosság a műértő 
Sforza és Benito Mussolini gyönyörű gesztusa között, melyet több, mint négy 
század választ el egymástól, de mindkét ajándékot mégis az olasz-magyar 
testvériségnek ugyanaz az érzése sugalta. Mátyás király műalkotásainak leg-
nagyobb részét elpusztította a török, de megmaradt nekünk nagyszerű egyéni-
ségének emléke, egy igazi renaissance emberé, ki olasz nagy kortársaival, 
IV. Sixtussal, Federigo di Montefeltrével, Lorenzo de Medicivel, Lodovico il 
Moróval kongeniális. 

Hunyadi Mátyás 1490-ben halt meg, Lorenzo de Medici csak két évvel 
élte túl, halálukkal megindul hazájuk romlása. 1494-ben VIII. Károly francia 
király megrohanta Olaszországot, ezzel megindul a francia, spanyol és német 
háborúk szakadatlan sora, mely idegen igába hajtotta szép hazájukat. Nálunk 
pedig Mátyás két tehetetlen utóda alatt a szerencsétlen török háborúk belát-
hatatlan sora kezdődik. 

Bár Bakócz Tamás kardinális és esztergomi érsek, e nagy műértő és 
Werbőczi István, az olasz képzettségű legnagyobb magyar jogász és kodifi-
kátor révén még van összeköttetésünk a cinquecento szellemével is, Mohács 
után már a magas renaissanceból nem vehettük ki olyan mértékben a részün-
ket, mint ahogy Nagy Lajos be tudott bennünket kötni a trecento és Hunyadi 
Mátyás a quattrocento művelődésébe. Ez űr utólagos kipótlása végett talán 
kétszeresen fontos, hogy tervszerű művészeti oktatás keretében megismerked-
hessék a magyar gyermek a Lionardo da Vinci, Rafael és Michelangelo, Correggió 
Giorgione és Tizian életműveivel, melyek az emberi alkotás csúcspontjait 
képezik, önbecsülésre és a géniusz bámulatára tanítják az emberiséget. 
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Téves korrajz lenne, ha a quattrocento és a cinquecento olasz kultúrájá-
nak középpontjába egyoldalúan a képzőművészeteket állítanók be. Ebben 
a két században az egész olasz élet az általános virágzás korát élte s az olasz 
erő kisugárzott az emberi tevékenység legkülönbözőbb irányaiban. Igy ekkor 
teremtik meg a Nagy Károly-monda felhasználásával Bojardo és Ariosto a 
modern hőskölteményt, melyet Tasso jut tatot t a tökélynek még magasabb 
fokára, ki ismét a magyar Zrínyi Miklós és annyi más epikus költő mintaképe 
lett. Ekkor emelik művészi tökélyre Machiavelli és Guicciardini a politikai 
történetírást többé nem az ókor és a humanisták latin nyelvén, hanem az anya-
nyelven. És ha akár e két történésznek politikai dolgozatait, akár a velencei 
köztársaság követeinek dispaccióit és zárójelentéseit olvassuk, elbámulunk 
a politikai gondolkozás fejlettségén. Ekkor alakítják ki a kis olasz államok 
fejedelmei az újkori műértő mecenás típusát is. A harcias Eszték ferrarai 
udvara adta a milieut a hősköltemény kialakulásához. De valamennyi fejedel-
met felülmúlták a Mediciek, akikhez intézte Machiavelli Principéjét s akiknek 
szolgálatában Guicciardini is állott. Csodálatos udvar volt az urbinoi is, melyben 
művészetté tudták emelni a finom modort úgy, hogy az ottani élet tanulságairól 
szűrte le Baldassare Castiglione az udvariasság szabályait. A művészet nagyra-
becsülésén kívül a történeti érzék fejlettségére vall, hogy Giorgio Vasari lerak-
ván a művészettörténelem alapjait, az életrajzok hosszú sorában tárgyalta 
a renaissance nagy művészeit, Benvenuto Cellini pedig önéletrajzával mintát 
adott a memoire-irodalomnak. A történelemben minden kornak megvan a maga 
belső jogosultsága, helyesebben belső szükségessége, mi pedagógusok azonban 
az ifjúság elé nem a hanyatló korokat tárjuk oda, hanem azokat, melyekben 
egy-egy vezető kultúrnemzet kebelében az emberiség ereje különös gazdagság-
ban fermentált. Ezért tartom oly gondolatébresztőnek a magyar gyermekre 
nézve, ha épen e kor művelődéstörténetét ismertetjük meg vele különös rész-
letességgel. 

A bányászoktól tudjuk, hogy még a leggazdagabb fém- és széntelepek is 
kimerülnek. Igy van ez a szellemi irányzatokkal is. A Rafaelt és Michelangelót 
követő úgynevezett manierista festők pl. a Zuccarók tanulmányozásából nyil-
vánvaló, hogy a renaissance szellemében eredetien tovább dolgozni alig lehetett 
volna s elérkezett a hangulat ahhoz, hogy valami új születhessen meg. Míg 
az alpesentúli népekhez ez az új már készen jut el, addig önöknél szinte észre-
vétlenül születik meg. Hiszen a Jesù-t Vignola még a késői renaissance jegyé-
ben kezdi meg, della Porta azonban már barokkosan fejezi be, olyan új templom-
típust teremtve, melyet a jezsuita-rend szétvitt az egész világon. A S. Pietrot 
a renaissance teljének mestere, maga Bramante kezdi meg, kupoláját Michel-
angelo tervezi, de della Porta és Fontana építik meg s ezt a világtemplomot 
Maderna és Bernini barokk építészek fejezik be. Ezek a példák mutatják csak 
igazán, mennyire alapkultúra az olasz, hiszen a művészeti irányok változása 
az önök nagy építkezései közben áll be. Az emberiség irányainak ezeket a nagy 
változásait más modern nemzetek művelődésének alapulvételével genetikusan 
megmagyarázni nem lehet. Főképen V. Sixtus alatt a cinquecento vége felé 
nagy olasz lángelmék így készítették elő a seicentót, melyet korábban annyira 
félreismertek, jobban mondva nem ismertek. Hiszen Jakob Burchard túlnyomó 
befolyásának súlya alatt azt írták a művelődéstörténelmi kézikönyvek, melyek 
a barokkstílust jogosulatlanul lebecsülték és a képzőművészetekre helyezve 
a fősúlyt, a zenét csak mellesleg kezelték, hogy a renaissance hanyatlásával 
megszűnt az igazi művészet. Olasz tanulmányai során most megtanulja a magyar 
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ifjú, hogy a barokkszellem és stílus megteremtése révén az olasz génius époly 
szolgálatot tett az emberiségnek, mint mikor korábban önöktől indult európai 
hódító útjára a román stílus, majd a humanizmus és a renaissance. És meg-
tanulja a magyar gyermek azt is, hogy épen a barokk kornak abban a két 
századában, a XVII-ben és a XVIII-ban, mely a zene fejlődésére oly kedvező 
lelki és társadalmi milieu volt, mint teremtik meg nagy olasz szerzők és virtuó-
zok a modern zenét. A barokk kultúrális belérték tekintetében sem marad el 
a renaissance mögött, sőt annyiban még gazdagabb, hogy míg a renaissance 
idejében az újkor zenéje még csak bontogatja szárnyait, addig a barokk-kor 
művészetét a csodálatos lendületet vett zenei élet még többoldalúvá tette. Az olasz 
élet méreteinek hihetetlen megnövekedése, az olasz mecénásoknak vagyonos-
sága és áldozatkészsége, a nagy számokban és arányokban való gondolkozás 
merészsége, a nagyszerűség kultusza, az egész nemzet nagyvonalúsága kellett 
ahhoz, hogy a barokk-szellem megszülethessen, mely a római császárok kora 
óta nem látott méretekkel dolgozott építészetben, szobrászatban, festészetben 
egyaránt. A festők még segítségére jöttek az építésznek, mikor konstrukcióit 
festett elemekkel megtoldják, a kupolákat megnyitják, hogy a tekintetnek 
utat nyissanak fel az égre, melyet benépesítenek az alakok százaival. Aki nem 
látta Pietro da Cortona művészetét a palazzo Barberini nagytermének mennye-
zetén, aki nem csodálta Luca Giordano freskóit a firenzei Palazzo Mediciben 
és az Escoriál kupolájában, hova a művészt II. Carlos spanyol király hívta 
meg, aki nem bámulta Andrea da Pozzo S. Ignazio-beli mennyezetét, aki nem 
zarándokolt el Veneziába a Palazzo Labiába, Würzburgba a hercegérseki 
kastélyba és a madridi királyi kastélyba nyomába járva a nagy Tiepelónak, 
annak nem lehet igazi fogalma a grandiózus festői kompoziciókról. A modern 
türelmetlenség mindent összevon és megrövidít. Az öt felvonásos dráma előbb 
három felvonásra sorvadt, majd egyetlen felvonássá zsugorodott össze. A három 
hasábos hirlapi vezércikk egy hasábra olvadt el. Szobáink falait kis képek 
diszítik. A modern élet elaprózásával szemben mennyire fejleszti az ifjúság 
komponáló képességét és érzékét a nagyság iránt, ha ezeket a gigászi freskó-
ciklusokat látja, melyek minden terjedelmességük mellett összefüggő egészet 
alkotnak. 

Ha lehetővé válnék a lehetetlen, ha történész, ki behatóan ismeri valamely 
kor politikai eseményeit, vezető személyiségeinek életét, irodalmát és művésze-
tét, vissza tudna térni abba a korba, bizonyára sok mindent másnak találna, 
mint ahogy azt magának elgondolta, mert sok abból, mit legtalálóbban a kor 
levegőjének nevezhetünk, sem szóval, sem művészi ábrázolással meg nem 
rögzíthető és pótolhatatlanul elvész az utókorra nézve. Leginkább a zene az, 
amelyben a kornak egyébként kifejezhetetlen hangulatvilága tovább él. Olasz-
országban madonnaszobrok előtt szombat estéken már régtől fogva énekeltek 
dicsőítő dalokat s a renaissance századaiban is sokat zenéltek, de az olasz zenei 
élet dús gazdagsága mégis a barokk-korral tör elemi erővel elő. Míg a quatrocen-
toban és cinquecentoban a képzőművészek mellé mint egyenrangú művészeti 
ágat, a zenét még nem lehet párhuzamba helyezni, addig a következő két 
században, melyet a barokk szelleme leng át, a Carracciak, a Guido Reni, 
Pietro da Cortona és Luca Giordano képei és freskói, Algardi és Bernini szobrai 
mellé oda kell állítani Peri, Monteverdi, Cavalli, Scarlatti és Pergolesi operáit, 
az ellenreformáció szellemében Emilio del Cavaliere és Carissimi compositióival 
megszületett oratoriumokat és simfoniákat. Attól az időponttól kezdve, hogy 
Rinuccini librettójára Peri 1594-ben megírta első «dramma per musica»-ját : 
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a Dafnét, az olasz geniusnak ez a nagy kreációja : az opera seria és az opera 
buffa immár három évszázadnál hosszabb idő óta gyönyörködteti az emberi-
séget. Míg a harcias Esték ferrarai udvarában látjuk megszületni a modern 
époszt, addig a finom műizlésű Gonzagák mantovai udvarában tökéletesítette 
Claudio Monteverdi az olasz operát annyira, hogy megindulhatott diadalmi 
útjára a többi fejedelmi udvarokba. Velencében 1637-ben megnyílt az első 
nyilvános operaház, melynek példájára a zenei színházak egész sora kelet-
kezett, úgyhogy a XVIII. század folyamán alig volt kis német fejedelmi rezi-
dencia, melynek nem lenne meg a maga olasz opera színháza. Mindezt azonban 
nem szabad a halhatatlan istenek által a nagy olasz lángelméknek ingyen adott 
ajándékként odaállítani, mert a tüneményes sikereket becsületes munka készíti 
elő. Ebben az időben létesültek a zenei konzervatóriumok s olyan nagy művész, 
mint Scarlatti, sem átalta, hogy a nápolyi conservatorio di Sant Onofrio élére 
álljon. Lodovico Carracci pedig Bolognában megalapította az Accademia degli 
incamminatit, oly festészeti főiskolát, hol a művészet technikája mellett elmé-
letet, esztétikát is tanítottak. Operaházak, zeneművészeti és festészeti iskolák 
alapítása oly művészi intézménytípusok megalkotását jelenti, melyek általá-
nossá váltak a világon. 

Az opera seria és az opera buffa mellett ott látjuk még az olasz néplélek 
remek megnyilatkozását a commedie del'artét, pompás alakjaival, melyeket 
Carlo Gozzi megnemesíteni igyekezett, a porcellántechnika pedig elvitt a világ 
összes vitrinjeibe. Külsőleg harcban ezekkel a népies tényezőkkel, de belsőleg 
mint folytatójuk a XVIII. századnak bájosan mulató Veneziájában Carlo 
Goldoni megteremtette az új vígjátékot, mely alkotásai Goldonit az emberi nem 
nagy megkacagtatói, Aristophanes és Molière mellé emelik. 

Ez a barokk-művészet mireánk magyarokra egész különös jelentőséggel 
bír, mert a török kiűzetése hazánkból a seicento nyolcvanas éveiben történt 
s így Magyarországnak a felszabadítás nyomában járt rekonstrukciója egészen 
a barokk jegyében folyt le. Templomaink, kolostoraink és középületeink egy 
részét olasz művészek építették és díszítették, a többieken is ki lehet mutatni 
a közvetlen vagy legalább is a közvetett olasz befolyást. 

Ebben az időben Észak-Olaszországból, főleg Lombardiából, a comói tó 
vidékéről szinte rajokban indult meg olasz mesterek vándorlása észak felé, 
akik azután az idegenben művészcsaládokat alapítottak. E nemzetségek közül 
talán a legkiterjedtebb a Carlone. Ez a comói-tó partjáról származó család, 
mint freskófestő és dekorátor, a genovai barokkművészetben játszott jelentős 
szerepet. Egyik tagja, Carlo Carlone fölvándorolt a Rajna völgyébe s a ludwigs-
burgi kastély nagy galeriájának mennyezetképeit festette. Ugyane család egy 
másik stukkátor és építőművész ága Bécs felé vette útját és innen nyert össze-
köttetést Magyarországgal. Carlo Martino Carlone császári építőmester tervei 
alapján épült a legnagyobb magyar mecénás-nemzetség, az Eszterházy hercegek 
kismartoni kastélya és ugyanő építette 1653-tól a lorettomi szerviták kolostorát 
és díszes templomát. Gianbattista Carlone vezetésével folyt 1635—46-ig Magyar-
ország akkori székhelyén Pozsonyban a királyi vár építése. A XVIII. században 
a család egyes tagjai már Magyarországon telepedtek le. Egy másik Gianbattista 
Carlone 1717-től az egri jezsuiták kollégiumát építette. Sebastian Carlone pedig 
mint díszítő művész működött 1765-ben a budai Szent Anna templomban, 
amelyik mostani fővárosunk egyik legszebb barokk temploma. A Carlonékon 
kívül még különösen a Spazzo és a Martinelli család tagjai a monumentális 
épületek egész sorát tervezték hazánkban. 
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És míg a török időkben rombadőlt hazánk újjáépítésén olasz művészek 
ekként még javában dolgoztak, megint csodálatos meglepetéssel szolgált a 
világnak az olasz géniusz, megint új korszellemet szült: a klasszicizmust. 
A seicentóban oly erőteljes barokk a settecentóban rokokóvá finomult és 
miután minden benne rejlett lehetőséget valóra váltott, kétségtelenül ellaposo-
dott volna, ha az olasz gondolkozók és az olasz művészek nem törik megint 
egy nagy lelki újítás útjait. A settecento közepén felfedezték Pompei romjait. 
Alessandro Albani kardinális villájában e nagy műértő tudományos köre 
mélyebben hatolt be az ókori művészet lényegébe. A Ganganelli és a Braschi 
pápák a két Visconti segítségével a birtokukban volt antik szoboranyagból 
megteremtették a Museo Pio Clementinot, a tudományos múzeumok proto-
típusát s ezzel a muzeológiát. A római társadalom ekként megint olyan szellemi 
légkört tudott teremteni, hogy amint egy nagy lángész : Canova ott megjelent, 
szinte kényszerűséggel kellett a klasszicizmusnak megszületnie. Winkelmannak. 
Mengsnek, Thorwaldsennek is ebbe a római szellemi légkörbe kellett kerülniök, 
hogy a kedvező miliőben kifejlődhessenek. 

A magyar katholikus klérus, melynek több tagja római papnevelőintéze-
tekben tanult, a római izlés változásáról tudomást szerzett és Esterházy Károly 
gróf egri püspök, a nagy mecénás, Maulpertschet, aki az osztrák rokokófestészet 
teljét képviseli, az erőkapó klasszicizmus felé igyekezett terelni. A XIX. század 
első felében pedig, midőn a Firenzében nevelkedett József nádor vezette a ma-
gyar kormányzatot, a teljesen olasz iskolázottságú Pollák Mihály a vezető-
építész, aki e kor összes nagy alkotásaira rányomta az olasz klasszicizmus 
bélyegét. 

A XIX. század későbbi folyamán magyarok és olaszok még közelebb 
jutottunk egymáshoz. Állandóan, harcban ugyanazzal a császári eszmével 
önök kivívták a risorgimentot, mi az 1867-iki kiegyezést, melynek folytán mi 
magyarok legalább a belpolitikában visszanyertük önállóságunkat, külpolitikai 
és katonai téren azonban továbbra is Ausztria függvénye maradtunk. A világ-
háborúban önök visszaszerezték Trentinót és Triesztet, Magyarországot ellen-
ben, melynek 1914-iki miniszterelnöke, gróf Tisza István ellenezte a háborút, 
az osztrák császárság összeomlásakor romjai alá temette. De nem estünk két-
ségbe, hanem kemény munkával és a művelődés eszközeivel igyekszünk súlyos 
helyzetünket javítani. A jó kultúrpolitikának mindig egy nemzedékkel előre 
kell dolgoznia és azért nekem a magyar kultúrpolitikát most úgy kell beállí-
tanom, hogy a következő magyar nemzedék igényeinek és szükségleteinek meg-
feleljen. Ha elfogulatlan szemmel nézzük Olaszország páratlan fellendülését 
a XX. század folyamán és különösen a világháború után, népességének és gaz-
dasági erejének rohamos gyarapodását, akkor valószinűvé válik, hogy Olasz-
ország Európa ama részének, melyhez a mi hazánk is tartozik, messze kimagasló 
nemzetévé válik. Minthogy pedig az ilyen magaslatra emelkedő nemzetek 
nyelve a viszonyokban rejlő ellenállhatatlan erő folytán világnyelvvé válik, 
úgy véltem, hogy nemzetem érdekében cselekszem, ha módot nyujtok a magyar 
ifjúságnak oly nyelv elsajátítására, mely előtt szinte beláthatatlan prespektívák 
nyílnak. 

Valahányszor új tantárgy oktatását vezetjük be a középiskolába, annak 
megvan a maga következése a tanárképzés terén is. Gondoskodnunk kell tehát 
arról, hogy kellő számmal rendelkezzünk olyan középiskolai tanárokkal és 
tanárnőkkel, akik az olasz nyelvet tökéletesen bírják és az olasz irodalomban, 
művészetben, képzőművészetben és zenében egyaránt járatosak. A kezdet 
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nehézségein átsegített bennünket az olasz kir. kormány, amely Durini gróf 
budapesti követ úr közbenjárására átmenetileg olasz középiskolai tanárokat 
bocsátott rendelkezésemre. Több fiumei olasz eredetű középiskolai tanárunk is 
van, akik az olasz nyelv tanítására képesek. A budapesti és pécsi egyetemeken 
azonfelül katedrát létesítettünk az olasz irodalomnak és nagy örömmel látom, 
hogy az olasz szakot választó modern filológusok száma bölcsészethallgatóink 
között állandóan nő. Ezeket azonban csak két éven át kívánom Magyarországon 
iskoláztatni s azután ösztöndíjjal a római egyetemre küldöm őket. Ez az akció 
már megindult és az ösztöndíjak számának szaporításával a jövőben még 
lényegesen ki akarom építeni. Ekként rendszeresen biztosítva van az, hogy 
az olasz nyelv oktatása ne maradjon a magyar tantervek papírján irott malaszt, 
hanem az Olaszországban képzett középiskolai tanárok révén menjen át az 
életbe. 

Itália művészi téren kétszer hódította meg a világot, először az antik 
Róma, másodízben a renaissance, a barokk és a klasszicizmus idején. Azután 
az európai nemzeteknél önálló művészeti fejlődés indult meg, míg végre ma 
eljutottunk odáig, hogy építészetben, festészetben és zenében sokszor bizony 
hiányzik a szépség. A vasbeton konstrukciók bizarr körvonalai sértik a szemet, 
a modern képek egy részének szemlélete falainkon nem okoz gyönyörűséget 
s a modern zene bizonyos termékeit inkább organizált hangzavarnak nevezhet-
nők. Mintha bizony az etika megállhatna jóság és az esztétika szépség nélkül. 
A fiatal magyar művésznemzedék valahogyan lelki honvágyat kapott a szépség 
örök hazája, Itália után. Újra tanulmányozni akarják Vitruvius és Palladio 
méreteit és sóvárognak az olasz zene nagy mestereinek belcantoja után. E mű-
vészvágyak valóraválását ösztöndíjak nyujtásával kívánom lehetővé tenni. 

Nézetem szerint azonban itt nem állhatunk meg. Kétségtelen ugyan, 
hogy a nyelvismeret adja meg a lehetőségét annak, hogy a népek egymással 
igazi közvetlenséggel érintkezzenek és így az olasz filológus középiskolai tanárok 
kiképzése nélkülözhetetlen alapvetés, a művészeti kapcsolatok jelentőségét 
sem akarom lekicsinyelni, mégis nem szabad szem elől tévesztenünk azt, hogy 
a döntő szót a nemzetek közéletében a szociálpolitikusok, a közgazdászok és 
jogászok játsszák és épen ezért elhatároztam, hogy az olasz egyetemek jog-
és államtudományi fakultásaira olyan magyar ifjakat küldök, akik erkölcsi 
komolyságuknál, eddig felmutatott tanulmányi előmenetelüknél, tehetségüknél 
és családi tradicióiknál fogva azt a jogos reményt keltik, hogy valaha a magyar 
közéletben számottevő szerepet fognak játszani. Ezek az ifjak Olaszországban 
barátságokat fognak kötni, összeköttetéseket szereznek, amelyek az élet 
folyamán megannyi kapocs lesznek a két ország politikai, kulturális, társadalmi 
és gazdasági életében. Mindig csodáltam a cambridgei és oxfordi nagy collegeket, 
amelyeknek volt tanulói, még ha nem ugyanahhoz a korosztályhoz tartoznak is, 
szolidaritást éreznek egymás között és az öt világrészen bárhol találkoznak, 
bizalommal és rokonszenvvel üdvözlik egymást. Én meg vagyok róla győződve, 
hogy azok a magyar ifjak is, akik tanulmányaikat olasz egyetemeken végzik, 
iskolatársaikkal hasonló szolidaritást fognak tartani. 

Ez az olaszországi magyar ösztöndíj akció vezet azután arra a gondolatra, 
hogy a Fraknói által alapított római magyar történeti intézetet ki kell egészíteni 
egy főiskolai internátussal, egy Collegium Hungaricummal. Ha van ország, 
amelynek multjával méltó foglalkozni, úgy az olasz föld és Olaszország az. 
De én azt hiszem, hogy a multnak egyoldalú előtérbe helyezésével nagy hibát 
követünk el. Mint historikus nem becsülhetem le a történelmi studiumok jelen-
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tőségét, mégis úgy érzem, hogy most az olasz jelen és az olasz jövő nekünk magya-
roknak sokkal fontosabb, mert Olaszország nemcsak a háborút nyerte meg, hanem 
egy nemes király uralkodása és egy nagy államférfiú kormányzata alatt a békét 
is. Az olasz anyák termékenysége, az olasz munka expanzív ereje, az állami 
akarat átütő hatalma, a belrend, a hadsereg és a haditengerészet oly monumen-
tális erőt képviselnek, melyet az elfogulatlan idegen talán még jobban bámul, 
mint a született olasz. Ebbe az élő, lüktető, erőtől duzzadó modern olasz életbe 
akarunk bekapcsolódni mi akkor, amikor fiatalságunk nevelése végett Rómá-
ban Collegium Hungaricumot tervezünk. 

Engedjék meg, hogy visszatérjek alapgondolatomra. Nem ötletszerűen 
dolgozunk az olasz-magyar szellemi együttműködés biztosításán, hanem egy 
rendszert állítottunk fel magunknak. Kezdtük azzai, hogy az olasz nyelvet és 
irodalmat magyar középiskoláinkba bevezettük. Ez oktatás biztosítása végett 
középiskolai tanárjelölteket küldtünk az olasz egyetemek filozófiai karaira. 
Ezen túlmenőleg építészeket, szobrászokat, festőket és zenészeket, meg jogászo-
kat, szociálpolitikusokat és közgazdákat is akarunk Olaszországban képezni 
és mindezen főiskolai ifjúság befogadására tervezzük a Collegium Hungaricumot 
Rómában. A szükséges hiteleket a kultusztárca 1927—28. költségvetésébe már 
be is állítottam. E téren cselekvésre készen állok s enélkül nem is mertem volna 
önök között megjelenni. Oly korszakos államférfiú vezetése alatt állanak, akinél 
a szó csak alárendelt eszköz, aki a tettnek nemes fanatikusa. Önöknél most oly 
közszellem van, hogy a szóval nem érik be, alkotásokat köveielnek. Alkalmaz-
kodva e szellemhez, nem is azért jöttem körükbe, hogy a magyar-olasz szellemi 
együttműködésről csupán beszéljek, hanem azért, hogy a Collegium Hungaricum 
alapítása révén ez eszmény megvalósítása érdekében cselekedjem. 

E műhöz kérem jóakaratukat, kérem erkölcsi támogatásukat. 

TAVASZ. 

Tömérdek állat, sebzett háttal, 
Ekehasított barázdákkal 
A dombtető, 
Gerince ormán lépdel épen 
Fölpúposodott ködmenében 
A magvető. 

Oly különösen leng az ökle 
És szórja, szórja a rögökre 

Az életet, 
Háta mögött varjak csoportja 
Sandán, sötéten, óvakodva 
Lépeget. 

Terescsényi György. 

És száll a búza, arany búza, 
De a varázslat mind lehúzza 
A rög közé, 
Pedig a magvető, a dőre, 
Mintha az égi kék mezőre 
Hintené. 

Süvít a nyíl és száll a dáráa, 
A kelő nap küllőzi, hányja 
Az égre fel, 
Az ég keblén vergődve, sírva 
Általvert szivű kis pacsirta 
Énekel. 
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