
AZ OLASZ EGYETEMEK 
ÉS A MAGYAR RENAISSANCE

Horváth Jánosnak s az ő mesgyéjén egyre nagyobb önállósággal s 
egyre több sikerrel tovább munkálkodó Kardos Tibornak alapvető rend
szerezései a magyar köztudatban is elmosták azt az éles határt, mit hajdan 
a kicsinyes részletkutatás vont a középkor és a renaissance eszmevilága 
közé. Sajátos magyar viszonyaink következtében történetileg amúgy is 
képtelenség a középkorkutatás és a renaissancekutatás különválasztása. 
Mátyás király udvari humanizmusának virágkora egybeesik a magyar 
középkori irodalom kezdeteivel s e humanizmus nyomait látszólag tel
jesen elfojtja a történeti katasztrófák sora, mikor a magyar középkor val
lásos szellemű irodalmának virágkorához érünk. E  két eszmevilág nálunk 
meg sem ütközhetett, hiszen a magyar középkori irodalom nem kis mér
tékben köszönhette felvirágzását azoknak a szerzetesi reformoknak, mik 
Mátyás udvarából, Mátyás támogatásával indultak ki ; másrészt a magyar 
kolostori irodalom —  kései fejlődése fokán —  maga is át volt szőve olyan 
formai és tematikai fogékonyságokkal, melyek —  békés fejlődés mellett —  
melegágyai lehettek volna egy világias irodalomnak. Az a feszítőerő, ami 
e két szellemiséget Itáliában szembeállította —  az egyház tekintélyével 
való nyílt szembefordulás s a nemzetiségi ébredés eszméje —  a magyar 
renaissanceból teljességgel hiányzott s csak később s más motivációval 
jelentkezettt a reformáció s az ellenreformáció idején. A  renaissance-
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szellemiség irodalmi megnyilvánulása, a magyar humanista irodalom telve 
van latin klerikus hagyományokkal, a magyar középkor észrevétlen olvad 
bele a magyar renaissanceba. A ki a magyar renaissance egészét, vagy 
annak bármely részletkérdését meg akarja ismerni, kiindulópontja csak 
a magyar középkor lehet.

A  magyar középkor eszmevilágában az idegenből jött gondolatok 
táptalaját megszoktuk az udvari és az egyházi körökben keresni. E  két 
műveltségi és társadalmi kör mellett lényegesen kisebb jelentőséget tulaj
donítottak sokáig kutatóink az európai eszmék terjesztése terén, az egye
temet végzettek közvetítő szerepének. Való igaz az, hogy a magyar királyi 
udvarok nemzetközi kapcsolatai s az egyház nemzetek feletti szervezete 
nem kis mértékben járultak hozzá ahhoz, hogy Magyarország mindig 
kellő időben forduljon arccal Európának ama pontja felé, hol az ember
ségnek új forrása buggyant fel. De egyre kevesebb okunk van arra, hogy 
alábecsüljük azokat a szálakat, melyek Magyarországot az európai művelt
ség legtisztább centrumaihoz, az európai egyetemekhez fűzték.

Nem véletlenül mondom így, hogy «egyre kevesebb» az okunk. Egyre 
inkább világossá válik előttünk, hogy középkori művelődésünk történe
tének nem egy «fehér folt»-ját fogják betölteni az élet eleven emlékeivel 
azok a kutatók, kik rendszeres vizsgálat alá veszik a külföldi könyvtárak 
és levéltárak középkori magyar vonatkozású okiratanyagát. Ennek a 
vizsgálatnak nem utolsó eredménye lesz az, hogy sokkal nagyobb véle
ménnyel leszünk a középkori magyarság egyetemet végzett rétegének 
arányszámáról és fontosságáról.

Gondolkodóba ejthet már az is ,hogy sajátos történeti helyzetünkhöz 
mérten a hazai egyetemek felállításának igénye is aránylag korán fellép ; 
száz esztendőn belül három magyar egyetem is megkezdi működését: 
1367-ben a pécsi, 1389-ben az óbudai és végül 1467-ben a pozsonyi. 
Pozitív nyomaink vannak a párisi, a prágai, a bécsi, a krakkói egyetem 
magyar látogatottságáról is. De tudományosságunk sokáig azt tartotta, 
hogy ezek a nyomok nem vezetnek messzire, hogy csak kivételes esetek
kel állunk szemben. Holott, hogy az egyetemek látogatása nem volt 
olyan sporadikus jelenség, azt többek között éppen Szent Domonkos 
legendánk egyik ismert helye is bizonyítaná. «Mert vadnak sok deákok, 
kik ő magokat igen gyötrik és sok szükséget szenvednek Párisban tanólván, 
ki mind semmi nem egyéb, hanem csak satanasnak pompája, kevélysége». 
A  kódexíró határozottan sok deákokról beszél s az a tény, hogy egyáltalán 
érdemesnek tartja megemlíteni az egyetemre járást, mint az ördög kevély
ségét, arra mutat, hogy sokakkal incselkedett ilyképpen a sátán.
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Kardos Tibor csak a minap mutatta ki például, hogy a Chartularium 
Studii Bononiensis szerint 1265-ben, 1268-ban s 1269-ben több mint 
harminc magyar deákja volt a bolognai egyetemnek. Ugyancsak az ő 
adata az, hogy a veszprémi káptalan tagjai között 1267-ben tizenöt 
jogvégzett foglalt helyet.

S ha okunk van feltenni, hogy sok magyar diák látogatta a párisi 
egyetemet, még sokkal több okkal tehetjük fel, hogy az olasz, főként az 
északolasz egyetemek magyar látogatottsága még sokkal nagyobb volt, 
különösen az Anjouk, jelesül N agy Lajos uralkodása alatt. Páris messze 
volt, Észak-Itália pedig nemcsak könnyebben volt elérhető, hanem ott 
kedvezményekkel is kecsegtették a magyar tanulókat. Ennek ismert 
politikai okai voltak. Padova szövetségben volt a magyar királyokkal s 
ennek tudható be, hogy a padovai egyetemen nemcsak kedvezmények 
illették meg a magyar diákokat, de az egyetem szervezetében is kivált
ságos helyük volt. (A padovai egyetemnek két magyar rektora is volt, az 
egyik János prépost, kiről nem sokat tudunk, a másik Kanizsai János 
esztergomi prépost, ki 1377— 78-ban volt a padovai egyetem rektora. 
A rektori rang nem kis hatalmat jelentett, mert nemcsak fegyelmi fenyítő 
hatalom volt, hanem a rektor állította össze a tantervet is, tehát szellemi 
irányítója s tanulmányi felügyelője volt az egyetemnek). A  bolognai 
egyetemen sem volt más a helyzet.

Sőt a bolognai egyetemnek további szerepe is volt a magyar művelő
dés történetében : e nagyhírű universitas volt az első magyar egyetemnek, 
a Nagy Lajos alapította pécsinek mintaképe.

A  pécsi egyetem megalapításának indítóoka is mélyen belevilágít az 
egyetemi végzettségűek eszmeközvetítő szerepébe. Ismeretes az a politikai 
ellentét, ami N agy Lajost IV. Károly német-római császártól elválasz
totta. IV. Károly középeurópai politikájának egyik jelentős bástyája  
Prága volt. Itt alapította meg Károly császár 1347-ben egyetemét s ez az 
egyetem volt hivatva arra, hogy a középeurópai ifjúságot kivonja a 
párisi és az olasz egyetemek hatóköréből. Nagy Lajos valószínűleg nem 
nézte rossz szemmel, hogy a magyar ifjak elfordulnak Páris tói (bár ural
kodása elején ő maga segítette elő magyar szerzetesek párisi tanulmány- 
útját), de kétségkívül ellenére volt az, hogy a magyar deákok, kik később 
az udvari kancelláriákban s egyéb közigazgatási szempontból fontos 
helyeken fognak majd elhelyezkedni, a német-római császárság szellemi 
irányítása alatt állva folytassák tanulmányaikat. Ennek a befolyásnak 
ellensúlyozása is szerepet játszott abban, hogy N agy Lajos 1367-ben 
engedélyt kért V. Orbán pápától magyar egyetem alapítására s elnyervén 
az engedélyt, elsők között Galvano da Bolognát, a bolognai származású
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egyházjogászt, Bettino da Bologna fiát nyerte meg egyeteme számára, 
ki a szövetséges Padova egyetemének egyik katedráját cserélte fel a 
pécsivel.

Hogy ez az egyetem-alapítás valóban tudatos kultúrpolitikai lépés 
lehetett, arra két meggondolás is kényszerít. Az egyik az, hogy a prágai 
egyetem magyar látogatottsága feltűnően nagy volt, sőt a prágai egyetem 
professzorai között a X IV . század végén két magyar professzort is talá
lunk, Tatárlaki Konrádot és Magyar Istvánt. A  másik az, hogy nem sokkal 
a prágai egyetem megalapítása után két másik középeurópai fejedelem is 
szükségesnek találja azt, hogy egyetemet alapítson. III. Kázmér lengyel 
király 1364-ben, IV. Rudolf osztrák herceg 1365-ben alapítják meg a 
krakkói, illetve a bécsi egyetemet. Mindketten éles ellentétben állnak 
N agy Lajossal egyetemben IV. Károly császárral.

Már az eddig mondottakból is kitűnik, hogy a magyar középkor tár
sadalmában milyen jelentős szerepet játszottak az egyetemi végzett
ségűek ; világosan bizonyítja ezt számarányuk (s itt ismételten hang
súlyozzuk, hogy ennek a számaránynak még csak mostanában bontakoz
nak ki valóságos körvonalai), s az a körülmény, hogy szükségessé vált 
már N agy Lajos uralkodása idején az egyetemi műveltség politikai irá
nyítása.

Az egyetemi iskolázás hatása ugyanis elhatott a középkori magyar 
társadalom minden rétegébe. A  párisi, krakkói, bécsi, prágai, bolognai, 
padovai magyar diákokból s hazai tanítványaikból kialakult egy olyan 
jelentős világi írástudó réteg, mely az universitasokon szerzett tudását 
itthon gyakorlati célokra használta fel. Az egyre sokrétűbbé váló politikai 
és társadalmi viszonyok, a magánjogi kérdések oly mértékű differenciáló
dása, mely kinőtt a koraközépkori keretek közül, új lendületet adott a 
magyar írásbeliségnek. Az oklevelek szerkesztésének elméleti tudománya 
egyre könnyebben volt jövedelmező gyakorlatra váltható s természetesen 
a megnövekedett szükségletet a világi írástudók elégítették ki. Eleinte 
mint az egyházi hiteles helyek s a világi hatóságok írnokai szerepeltek, 
később azonban önállóan is elhelyezkedést találtak, mint ügyvivők, titká
rok, uradalmi számvetések készítői, kereskedők könyvelői, levelezői, bírák, 
orvosok, fizikusok, gyógyszerészek, időjósok, alkalmi énekesek, tanítók.

Nem kétséges, hogy az a társadalmi osztály mely ily sokféle foglal
kozást űzött, a társadalomnak ilyen széles rétegeihez közelférkőzhetett, 
az ügyes-baj os emberekkel ennyire közvetlen kapcsolatban állt, sok
rétű társadalmi érintkezésében nem szorítkozott csupán a hivatalos ügyek 
elintézéséhez szükséges érintkezési formákra, hanem a társadalmi érint
kezés intenzitásával egyenes arányban arra is alkalom nyílott, hogy
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nézeteit közölje, tudását fitogtassa, értesüléseit hasznosítsa, egyszóval: 
társalogjon. S ha ez az írástudás s a közéletben való jártasság, ben- 
fentesség égisze alatt történt, akkor minden okunk meg van arra, hogy 
hatását a közvéleményre igen nagyra értékeljük.

A  deákos műveltségű írástudók a X IV . századtól a X V II. század 
végéig valósággal a középosztály szerepét töltötték be, csakhogy nem 
a mai társadalomszemléletünk szerinti középosztály szerepét, mert nem 
két társadalmi réteg között közvetítettek, hanem minden társadalmi réteg 
érintkező közege voltak : némileg a társadalmi osztályokon kívül éltek, de 
műveltségük révén minden társadalmi osztállyal megtalálták kapcsola
tukat. Szellemük nyomait megtaláljuk népköltészetünk világában épp 
úgy, mint jogéletünk, történeti hagyományaink kialakulásában.

Az egyetemi műveltség nemcsak szellemi rangot jelentett, hanem 
társadalmi hatóerőt.

Hogy ez a hatóerő, ez a közvetítő közeg valóban hathatott s hogy 
éppen a társadalom vezetőrétegére, a birtokos nemességre s általában az 
udvari körökre hatott, annak ismét pontosan körülhatárolható okai 
vannak. A  magyarországi latinítás, a magyar kereszténység s a magyar 
írásbeliség eredetét tekintve olasz eredetű. Ha nem is közvetlenül eredt a 
velencei, illetve az északolasz forrásokból, mint azt hajdan Volf György 
tanította, hanem mint Melich János alapvető tanulmányai meggyőzően 
kimutatták, a római katholikus szláv népek közvetítésével, végeredmény
ben az indítás olasz volt. S ez az olaszos latinság egyre kevésbbé szorult 
közvetítőkre, míg végül az Anjouk korában állandó és intenzív szellemi 
kapcsolattá vált. Elég felemlítenünk azokat a magyar-olasz kapcsolato
kat, melyek Nápoly és Magyarország között szövődtek az időtől fogva, 
hogy V. István királyunk Mária lányát II. Anjou Károly 1269-ben fele
ségül kérte. Személynevek, örökösödési okiratok, pörök, művészeti emlé
kek hirdetik, hogy a X I I I — X IV . századi Nápoly életében milyen szerepe 
volt a magyaroknak s nem kétséges, hogy Magyarországon is éltek e kap
csolat révén nápolyi eredetű olaszok, mint ezt a Druget-család magyaror
szági pályafutása bizonyítja. Ezek a kapcsolatok N agy Lajos uralkodása 
idején csak növekedtek s elmélyültek. Itália közelebb, egyre közelebb 
került Magyarországhoz s az a magyar diák, ki a bolognai vagy a padovai 
egyetemről hazatért, igen könnyen jutott olyan nemesi udvarba, kan
celláriába, melynek ura az emlékező fogékonyságával hallgatta a friss 
itáliai emlékeket, élményeket.

A  magyar-olasz kapcsolatok kultúrális eredményei felé egy fogékony 
magyar társadalom érdeklődése fordult s hogy ez az érdeklődés olyan 
tényező, amivel számolnunk kell, annak alátámasztására elég ha emlé
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kezetünkbe idézzük, hogy az olasz-magyar kapcsolatok virágkora meg
lehetősen hosszú ideig tartott, a X III. század végétől a X V I. század ele
jéig. Az Anjouk lovagkorát követő évtizedek sem hoztak változást a 
magyar-olasz kapcsolatokba. (Ismeretes, hogy a padovai egyetem magyar 
látogatottsága Zsigmond alatt fellendült). Hogy az Itália felé irányuló 
politikai kapcsolatoknak a világi, nem tudós magyarság körében is milyen 
nagy jelentősége volt, azt többek között Hunyadi Jánosnak példája 
mutatja. Hunyadi János kora ifjúságában két esztendőt töltött Itáliá
ban, mint Fülöp milánói herceg zsoldos kapitánya (1431— 1433). Ez a két 
esztendő elhatározó hatású volt életére. Nemcsak az olasz politika szöve
vényeit ismerte meg, nemcsak olyan kapcsolatokat talált, melyek családja 
életére is kihatottak (az Aragoniai-ház és a Sforza-ház Mátyás és Corvin 
János révén rokoni kapcsolatba került a Hunyadiakkal), hanem egyéni
sége felszívta az olasz renaissance levegőjét s a középkori lovagi 
hagyományokon nevelt Hunyadi Jánost itáliai tartózkodása meg
tanította a condottierek haditudományára, a renaissance-uralkodók 
dícsvágyára s individuális öntudatára, a tudományok megbecsülésére, 
a nemes formák tiszteletére, ö  maga még távol állott minden humanista 
könyvműveltségtől, egyesek szerint írni sem tudott (bár ez ellen is szól 
nehány feltevés s az bizonyosnak tekinthető, hogy olvasott latinul). 
Ám  fia már Galeotto Marzio szerint vitáiban könnyedén idézte Cicerót. 
(«Ciceronis dictum hoc esse a praeceptoribus accepi : Honos alit artes 
omnesque accenduntur ad studia gloria»). Mátyás műveltségében nem 
nehéz felfedeznünk atyja  emlékeinek kivirágzását. Arra a sóvárgásra 
pedig, amivel azok az írástudók fordultak Itália felé, akikhez csak hírek
ből s könyvekből hatolt el Itália szelleme, szebb példát keresve sem talál
hatnánk, mint V itéz János egy levelének kezdő sorait, melyekben meg
hiúsult olaszországi útját siratja el : «Infelici occupatus tempore, via, 
quam optabat animus, incedere minime potui, verum revectus in meam 
infinitae tentationis domum, ipsémét, ut vera loquar, ignoro, quo iam 
consistam gradu. . .  ».

Via, quam optabat animus, az út, melyre sóvárgott a lélek, akkoriban 
Itáliába vezetett. A  jobbak lelke akkoriban úgy fordult egy-egy olasz 
egyetemi város felé, mint ahogy sokkal később, a közelmúltban, Páris 
felé vonta a magyar szíveket a megújhodás vágya. «Pro studio» utaztak, 
de nem csak valamely tudományt tanultak, hanem megtanulták a «vita 
nuova»-t.

Csak a felületes tájékozódás véli, hogy a «vita nuova», a rinascimento 
természetszerűleg az olasz egyetemeken virágzott. Itália valóban az 
egyetemek klasszikus hazája ; a salernoi, ravennai, bolognai, padovai
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egyetemek már a X I. században a tudományosság élő központjai voltak. 
De éppen az olasz egyetemek régisége s a pápai fennhatóság közvetlen 
közelsége inkább akadályai lehettek volna annak, hogy a renaissance- 
lelkiség tudományos és irodalmi kifejeződése, a humanizmus, meghono
sodjék katedráikon. Ismeretes például az, hogy a germán kultúrterülete- 
ken az egyházi alapítású egyetemek mily sokáig ellenálltak a renais- 
sance-szellemiségnek ; hogy míg a német városi polgárság fogékonyan 
fordult a humanista doktrínák s a humanista irodalom felé, addig a német 
egyetemek csak a legnagyobb óvatossággal engedtek skolasztikus szelle
mük merevségéből. Hogy Itáliában az egyetemek humanizálódása arány
lag oly zökkenéstelentörtént, annak sajátos oka volt. Egyrészt az, hogy a 
rinascimento Itáliában elsősorban a nemzeti hagyományok újjáéledését 
jelentette ; az olaszok elsősorban az Imperium Romanum eszméjét sej
tették meg az antiquitás feléledő szellemében. S ennek az antiquitásnak 
természetes őrhelyei éppen az egyetemek voltak, rethorikus latin szelle
mükkel. A  szónoklattan, az oklevélszerkesztés fortélyai, a jogtudomány 
mint gyakorlati kézikönyvek után nyúlt Cicero után. A  trecento olasz 
jogászai skolasztikus tanaikat még a pápák szigorú rendelkezéseit követve  
igyekeztek minél hibátlanabb latinsággal hirdetni, de végül ez az igyeke
zet öncéllá vált, a mintául vett latin auctor stilisztikájának szépsége a 
doktrínák megújhodására vezetett. A  középkori kánon jog elsorvadt a 
cicerói formák között. —  Másrészt Itáliában nemcsak a latinság jelentett 
nemzeti hagyományt s volt követendő példa, hanem a humanizmus másik 
anyanyelve, a görög is. Az északolasz egyetemeket nemcsak északi olaszok 
látogatták, hanem délolaszok is, annak a földnek szülöttei, hol a keresz
ténység alatt mindig maradt valami az ősi paganizmus parázsából, hol a 
bizánci és az arab befolyás emléke nyomokat hagyott a lelkekben. Gior
dano Bruno szülőföldjét «Santa Terra della Ragione»-nak nevezi s úgy 
beszél róla, mint «Graecia Magna» egyik részéről. Hogy ez a hagyomány, 
ez a pogány-görög hagyomány milyen elevenen élt ezen a földön, azt a 
korai herézisek, a salernoi egyetem szelleme, a pythagoresi tanok számos 
követője eléggé bizonyítja. S ez a szellem, ha nem is látták szívesen, de 
eljutott Itália minden részébe s ha másképp nem, máglyák tűzében hir
dette létét. Erazmus számára Itália mindig azt a földet jelentette, hol 
Epicuros és Lucretius tanait először hirdették : olasz barátai délolaszok 
voltak. A  klasszikus latinságra maga az Egyház vezette rá az olasz írás
tudókat, a görögségre nem is kellett rávezetnie őket : mint lefojtott tűz, 
ha levegő éri, úgy lángolt fel.

Mire felocsúdtak a renaissance szellemének ellenzői, addigra már 
humanista tudósok ültek az olasz egyetemek katedráin. A  máglyák még
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sokáig égtek, de nem váltak az elrettentés eszközeivé : világosság terjedt 
szerte belőlük. S az olasz egyetemek rokontűzzel feleltek erre a világos
ságra. Mátyás korában éppen a római jog befogadásával s a kánonjog fel
adásával.

Ezek felé az olasz egyetemek felé áramlott a magyar ifjúság egy 
tekintélyes része. Mit tanultak ott ? Okiratokat szerkeszteni, Quintilianus 
és Cicero alapján. Történelmet, melynek formája a latin elegantiával 
összefűzött anekdota-sorozat volt, megtűzdelve a klasszikus történet
írók hatására formás szónoklatokkal ; a jellemzés eszköze egy-egy latin 
mythológiai vagy történeti személy nevének jelzőként való használata 
volt, s a történelem szelleme egy eszményi birodalmi gondolatba torkolt, 
mely a világ minden népét a letűnt Imperium Romanum szellemi részévé, 
örökösévé avatta. Jogot, egy olyan jogi szemléletet, mely a római jogon 
alapuló tiszta formalizmusával nem köti meg az egyént, csak értelmes 
rendet teremt a közösség, az egyén és a tulajdon bonyolult relációjában. 
(Hogy ez gyakorlatban milyen mélyreható jelentőséggel birt, azt sokkal 
később Werbőczy kodifikációs munkája m utatta meg, melyben a római 
jog keretei között szép rendben elfért a sajátos magyar jogszokások tel
jessége!) Hittudományt, melynek során a görög szellemmel ex offo meg 
kellett ismerkedniük. —  Ne soroljuk fel tovább, hogy mit tanultak ezeken 
az egyetemeken. Az adalékok teljessége is csak arra vezetne, amit már 
ennyiből is leszűrhetünk : a «néma nemzet» —  Zolnai Béla találó szavával 
szólva —  megtanulta a tények formai kifejezésének könnyedségét, meg
tanult beszélni és megtanult írni. Beszélni a kifejezés szépsége, fordulatos- 
ga kedveért, írni «Musis et mihi» —  mint Janus Pannonius írta — : a 
múzsáknak és önmagának, az alkotás gyönyörűségéért.

S az egyetemi tanulmányok nagy gyakorlati semináriumát is kijár
ták a magyar diákok : megismerték az olasz diákéletet. Nem csak a 
Schola Sanctorum kegyes énekeit dalolták a diákok Ferrarában, Bologná
ban, Padovában, nemcsak ünnepi köszöntőket, lakodalmi kórusokat, 
halottsíratókat tudtak. Gúnydalok, tréfás sületlenségek, táncdalok, szerel
mes énekek születtek a diáktanyákon, a kereszténység nagy ünnepei 
nemcsak áhítatot keltettek a szívekben, hanem felszabadult örömöt, a 
szigorú leckeórák szünetelését, eszem-iszomot, játékot, versengést, szabad
ságot. A  misztériumjátékok magasztos szövege megtelik az ifjonti 
képzelet rögtönzéseivel, tréfák s pajkosságok csúsznak el a hagyományos 
mondókák között, önálló jelenetek születnek, végül már nincs is szükség 
az ünnep ürügyére s a kegyes cél látszatára. Maga a játék a cél. S az ének, 
diáktréfa a hazatérőket szinte a határig kíséri ; kopott, éhes, de fárad
hatatlan s vidám vagáns diákokkal vannak tele az országutak. A  hazatérő
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magyar diák fülébe nemcsak a professzorok tanítása cseng vissza, hanem 
pajkos cantilénák is, nemcsak a tan merevsége, hanem a diákszobák forró 
vitái, az, amit egymástól tanultak. Janus Pannonius nemcsak mestereitől 
tanult görögül, hanem Lodovico Podocatarotól, görög egyetemi társától ; 
latin stilisztikát Galeotto tanítgatta neki cserébe azért, hogy ő meg 
Galeottónak volt a görög nyelvben mestere. Míg Padovában a kánon
jogot tanulta, Andrea Mantegna festegetett szállásukon, őt is lefestette. 
Valóban non scholae, séd vitae tanultak Itáliában a magyar diákok. Tudá
suk ott fénylett Mátyás udvarában, az tört ugart a Mátyás utáni komor 
időkben a reformáció számára, az szabadította fel a magyar közízlést s 
tette alkalmassá a világi költészet befogadására, eljutott a legalsó nép
osztályokig s fénye elhatott Balassi és Zrínyi legfényesebb lapjaiig.

Már régen nem hiszünk abban, hogy olyan egyetemes kultúrális 
mozgalom, mint a renaissance volt, az olasz rinascimentoból eredhetett. 
Tudjuk, hogy a középkor derekától kezdve minduntalan felbukkantak egy- 
egy kultúrközösségben helyi jellegű humanisztikus mozgalmak : még az 
orosz középkor áthatolhatatlan sűrűjéből is fel-fel csillant az antiquitás 
megújító visszfénye. A  magyar renaissance is virágbaborult volna bizo
nyosan Itália példája nélkül. De tudjuk azt is, hogy Itália példájának 
milyen felszabadító, termékenyítő hatása volt, különösen attól az időtől 
kezdve, mikor a Strata Hungarorumot már nemcsak kereskedők s katonák 
járták, hanem az olasz egyetemekre igyekvő magyar diákok. Gazdasági 
kapcsolatoknál s dinasztikus érdekszövetségeknél mélyebbek s elmulhatat- 
lanabbak voltak azok a kapcsolatok, melyek Guarino híres ferrarai 
iskolájában szövődtek Itália és Magyarország között ; a Sforzák sohasem 
tudtak olyan elkölthetetlen hozományt adni, mint amilyen adománnyal 
bolognai jogtudósok útra bocsátották magyar tanítványaikat ; a magyar 
história sohasem nyert annyit az Anjouk szövetségein, Zsigmond római 
császárságán, mint a magyar históriaírás azokon az olasz egyetemi 
prelekciókon, mikből a magyar történeti öntudat első klasszikus alkotásai 
fakadtak.

Az olasz egyetemeken a magyarság az örök Rómával ismerkedett 
meg, az európai emberség érdekeken s politikán felül álló közös hazájával. 
Az elmulhatatlan múlttal s a mindig megújhodó jövendővel.

ZA M B R A  A LA JO S
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