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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. 


