BEVEZETŐ
A Magyarországi Olasz Kultúrintézet jelen kiadványa nem, akar az olasz
kulturális események szokványos és szükségszerűen optimista krónikája lenni,
hanem célja inkább az, hogy szigorúan tudományos jellegű tanulmányokat,
tudományos dokumentumokat gyűjtsön össze és ezáltal a további munka
lehetőségét teremtse meg.
Ezek a bevezetőszavak nem tűnhetnek igényeseknek és nagyhangúaknak,
ha figyelembe vesszük, hogy hasonló folyóirat megindításának, ha nem is az
alapgondolata, de szükségességének jelismerése éppen a magyar tudományos
körökben született meg, közvetlenül pedig abból az alkalomból, hogy a múlt
évtől kezdődőleg olasz kulturális kérdésekről Intézetünkben tartandó elő
adásokra magyar tudósokat és szakembereket is felkértünk. Ennek a kezde
ményezésnek természetszerű következménye lett a magyar tudós- és író
világban az a törekvés, hogy az elhangzott előadásokat megrögzítsék és az
Intézetet látogató hallgatóság körén túl a nagyközönség számára is hozzá
férhetővé tegyék.
Az «Olasz Szemle'D gyakorlatilag valósítja meg ezt a feladatot, közzé tesz
azonban egyéb kiadatlan tanulmányt és cikket is, amelyeket magyar szak
emberek kimondottan a folyóirat számára, annak alcímében — aStudi
Italiani in Ungheria» — is kifejezésre jutó munkaterv szerint írtak. Ez az
anyag képezi a leglényegesebb és a legterjedelmesebb részét a folyóiratnak.
Ehhez csatlakozik a könyvismertetések állandó rovata, amelyben magyar
szerzőknek Olaszországot érintő munkáit kívánjuk ismertetni. A folyóiratot
ezenkívül olasz antológia és az olasz tudományos könyvtermésnek rövid
ismertetése egészíti ki, amelyeknek vezető szempontjait a megfelelő rovatok
bevezetésében ismertetjük.
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Már a folyóirat első számából is kitűnik, — s a következőkben még inkább
kifejezésre fog jutni — hogy tárgyi korlátozások a szerkesztésben nincsenek:
irodalomtörténettől a természettudományokig, a művészettől a jogtudományig,
minden helyet kaphat az «Olasz Szemle» hasábjain. Könnyen eshettünk volna
ugyan abba a hibába, hogy egy új, csakis irodalmi és irodalomtörténeti szemlét
indítunk meg. A kísértés valóban nagy volt. Ez viszont az Intézet működésé
nek megszükítését jelentette volna, nem is tekintve azonban azt, hogy a két
ország közötti sokirányú és változatos kultúrhatásoknak a jelenben is és
minden területen érvényesülniük kell.
Az «Olasz Szemle» végső célja tehát, hogy figyelemmel kísérje és kifeje
zésre juttassa a két ország közötti kulturális kapcsolatoknak a megélénkülését
és elmélyülését. Ezeknek a kapcsolatoknak a múltban gyökerező nemes hagyo
mányai vannak, a jelenben pedig új ideális erőforrást, a szó legszorosabb
értelmében vett politikai és kulturális feladatot nyertek.
Munkatársaink között szívesen látunk minden magyar tudóst és szak
embert, akik az olasz kultúra iránt érdeklődnek és munkásságuk egy része
ebben az irányban halad. A folyóiratot ugyan a Magyarországi Olasz Kultúr intézet adja ki, azonban főleg ezeknek a magyar tudósoknak akar közlési
lehetőséget teremteni és megnyilatkozási formája szeretne lenni annak az
évszázados, kimeríthetetlen szellemi szükségnek, amely a magyar intelligenciát
az olasz intelligenciával való szoros és harmonikus kapcsolatok létesítésére
ösztönzi. Részünkről a bevezetőt csakis a régi és az ú j magyar kultúra iránti
mély elismerésünkkel fejezhetjük be. A magyar kultúra a maga kritikai
szellemével nemes hagyományaihoz híven megfelel a mindenkori modern élet
követelményeinek, érintetlenül fenntartja azonban a közös humanitás értékeit.
a. b.
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