
A MAGYAR SZELLEM V I L Á G F O R G A L M A 

Hekler Antal egyetemi tanár szemi-
náriumának svédországi tanulmány-

útja. 

Hekler Antalnak, a budapesti 
Pázmány Tudományegyetem műtör-
téneti és archeológiai tanárának sze-
mináriuma Németországon át tanul-
mányútra ment Svédországba, ahol a 
magyar diákoknak és tanárjuknak a 
legelőzékenyebb és legmelegebb fo-
gadtatásban volt részük. Tizennyolc 
fiatalember 16 napon át részesült 
ennek a külföldi tanulmányútnak 
nagy nevelő hatásában, amelynek 
eredményei bizonyára nem fognak 
nyomtalanul eltűnni. 

Hekler professzor felkérésünkre 
nyilatkozott ezeknek a kölcsönös 
szemináriumi kirándulásoknak kul-
turális és pedagógiai jelentőségéről. 

— Én ezeknek a kölcsönös kirán-
dulásoknak úttörő jelentőségét — 
mondotta — nemcsak abban látom, 
hogy segítségével a nehezen mozgó, 
kellő anyagi eszközökkel nem bíró 
fiatalemberek világot láthatnak, a 
műremekeket eredeti szépségükben 
szemlélhetik s benyomásokat szerez-
nek a modern városkép alakulásáról 
is, hanem főképpen azt tartom rendkí-
vül fontosnak, hogy a kölcsönös érint-
kezés révén önismeretük gyarapszik, 
önbizalmuk megerősödik, hogy a 
nagy tudományos nemzetközi ver-
senyben nincs mitől félniök. Össze-
hasonlítást tehetnek professzorok és 
előadások közt. Valósággal mérték 
alá állnak és maguk állapíthatják 
meg, mit érnek ők és mit érnek pro-
fesszoraik. Ennek pedig kiszámítha-
tatlan jelentősége van úgy társadalmi 
nevelésük, mint általános emberi fej-
lődésük szempontjából. 

— Őszinte örömmel állapítom 

meg — tette hozzá Hekler professzor 
—, hogy az a 18 fiatal egyetemi hall-
gató, aki velem volt, a legkitűnőbben 
megállta a helyet, meglepő próbáját 
adta tudásbeli készségének s azt is 
mondhatom, hogy a fiatalabb nem-
zedékek körében igaz barátokat szer-
zett Magyarországnak. 

— Az egész kirándulás 16 napig 
tartott . Ebből 8 napot töltöttek 
Stokholmban, a másik nyolc napot az 
utazás, Berlin és Drezda megtekin-
tése foglalta le. Berlinben is egészen 
kivételes előzékenységgel fogadták a 
magyar egyetemi hallgatókat. Pinder 
tanár vezetésével kirándulást ren-
deztek Sanssouciba és Potsdamba s 
ezen a kiránduláson a magyar diákok 
a német egyetem vendégei voltak. 
Az egész út nem került többe, min-
dent beszámítva, 270 pengőnél és 
ennek jelentős részében is megfelelő 
segítségben részesültek a kevésbbé 
tehetősek. 

Hekler professzor igen érdekes elő-
adást is tartott Stokholmban, amely-
ben műtörténeti és archeológiai tár-
gyat foglalt egybe. A középkori em-
ber keletkezéséről beszélt s a késő 
klasszikus kor és a kezdődő középkor 
portréinak egybevetésével fiziogno-
miai problémákat fejtegetett. Elő-
adása teljes terjedelmében megjelenik 
egy svéd művészettörténeti folyó-
iratban. A svéd napisajtó különben 
élénken kommentálta a magyar egye-
temi hallgatók stokholmi kirándulá-
sát. A Svenska Dagbladed és a Dages 
Nyheter hasábos cikkeket szentelt 
neki. A Skänska Dagbladed pedig már 
megérkezése alkalmával terjedelmes 
intervjut közölt Hekler professzortól. 

A kölcsönös tanulmányi kirán-
dulásokat különben a jövőben még 
gazdagabb programmal építik ki. 
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Jövő tavasszal Hekler professzor 
hallgatói németországi tanulmány-
utat tesznek és a birodalom nagy 
művészeti városait tekintik meg Pin-
der és Rodenwald tanárok vezetésé-
vel. A következő terv pedig az, hogy 
a stokholmiakkal együtt Olaszország 
legjelentősebb művészeti empiriu-
mait keresik fel. Természetesen ha-
sonló tanulmányi kirándulásra jön-
nek a külföldi diákok hozzánk is. Igy 
alakul ki egy értékes, általános tudo-
mányos színvonal s a kölcsönös baráti 
szellem levegője, ami nemzetközi vi-
szonylatban megbecsülhetetlen érték 
lesz számunkra a jövőben. 

Egyébként úgy tudjuk, hogy Hek-
ler professzor egy félévre meghívást 
kapott a berlini egyetemre, ahol egy 
szemeszterben a történelmi portré és 
a görög irodalmi jellemkép címen 
tart előadásokat. 

Magyar művészettörténelem német 
nyelven. A napokban hagyja el a saj-
tót Hekler Antal egyetemi tanár né-
metnyelvű magyar művészettörté-
nete. A mű címe : Ungarische Kunst-
geschichte von Anton Hekler, s a je-
lentős Gebrüder Mann vállalat a ki-
adója. A vaskos kötet természetesen 
az egész nagy, történelmi Magyar-
ország művészettörténetét felöleli. 
Rendkívül gazdag illusztrációs anyaga 
is van, 72 lapon 159 kép, amelyek 
közül nem egy ennek a kötetnek cél-
jaira készült és most jelenik meg 
először. 

Az Ungarische Jahrbücher jubileumi 
füzete. 

A berlini Magyar Intézet, amelyet 
még a háború idején alapított gróf 
Klebelsberg Kunó, akkori kultusz-
miniszter, fennállásának huszadik 
évét ünnepli. Ebből az alkalomból az 
intézet tudományos folyóiratának, az 
Ungarische Jahrbücher-nek jubileumi 
kiadása jelent meg az előkelő Walter 
de Gruyter et Co. vállalat kiadásában. 

Egész vaskos kötet ez a jubileumi 
szám, amelyet ezúttal a magyar és 
német politikai, diplomáciai és tudo-
mányos világ előkelőségeinek ünnepi 
sorai vezetnek be. Az első ilyen ün-
nepi nyilatkozatot Bernhard Rust 
német birodalmi és porosz kultusz-
miniszter adta. Követi őt dr. Hóman 
Bálint magyar kultuszminiszter, aki 
azonban ezúttal tanári minőségére is 
hivatkozik. Darányi Kálmán minisz-
terelnök, Kánya Kálmán külügy-
miniszter szintén adtak az ünnep je-
lentőségét méltató nyilatkozatot. 
Nem hiányzik dr. Wilhelm Krüger 
tanárnak, a berlini Friedrich Wilhelm 
egyetem rektorának nyilatkozata. A 
diplomáciai karból Hans Georg von 
Mackensen, volt budapesti német 
követ, jelenleg külügyi államtitkár 
üdvözli a berlini Magyar Intézet 
húszéves munkásságát. Ugyancsak 
nyilatkozik Sztójay Döme meghatal-
mazott miniszter, berlini magyar kö-
vet is, továbbá dr. Bernhard Breloer, 
a berlini egyetem bölcsészeti karának 
dékánja, aki rámutat az intézet fon-
tos szerepére, a finn-ugor nyelvészeti 
kutatás eredményeinek közvetítésé-
ben a tudományos világhoz. Dr. Szily 
Kálmán közoktatásügyi államtitkár 
egész kis tanulmányban ismerteti az 
intézet keletkezését, hivatását, mun-
káját és vezetését, nagy elismeréssel 
méltatva az intézet első igazgatójá-
nak, Gragger Róbertnek, igazi ráter-
mettségét és kiváló érdemeit az inté-
zet felvirágoztatása körül. A berlini 
Magyar Intézet Barátainak Egyesü-
lete nevében dr. Ernst Heymann tit-
kos tanácsos hallatta szavát. Hosszas 
tanulmányt írt dr. Farkas Gyula, az 
intézet jelenlegi vezetője az intézet-
ről s annak szellemi előfeltételeiről. 
Magyar, német és finn tudósok tör-
ténelmi, irodalomtörténeti, nyelvé-
szeti, társadalomtudományi és köz-
gazdasági tanulmányainak hosszú 
sora következik ezután s néhány 
rövidebb lélegzetű értekezés és be-
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számoló is. Külön mellékletben adja 
az értékes és gazdag szám a magyar 
folyóiratok 1935-ös évfolyamában 
megjelent tanulmányok rövid német 
kivonatát. A szemle rendkívül gaz-
dag s kitűnő forrásútmutatóul szolgál 
a tudományos érdeklődésnek. Az 
egész változatos és értékes tartalmú 
szám hibátlan összeállítása az év-
könyvek jelenlegi szerkesztőjének, 
Farkas Gyula egyetemi tanárnak 
érdeme. 

L'Ungheria e gli Ungheresi. — Ma-
gyarország és a magyarok. 

Balla Ignác könyve. 
Balla Ignác, az évek óta Milánó-

ban élő magyar író, olasz könyvet írt 
Magyarországról. A könyv célja, hogy 
általános képet adjon az olaszoknak 
az országról, népéről, életéről és életé-
nek minden főbb vonatkozásáról. 
A kép, amelyet Balla Magyarország-
ról ad, fölöttébb alkalmas arra, hogy 
egyetemes rokonszenvet ébresszen a 
magyarság iránt és mennél szélesebb 
körben felkeltse a vágyat Magyar-
ország megismerésére. Örvendetes, 
hogy most már legtöbb európai nyel-
ven van Magyarországnak eféle nép-
szerűsítő irodalma és Balla könyve 
ezek közt is a jó színvonalaúak közé 
tartozik. Rövid bevezetésben az olasz-
magyar vonatkozások lendületes 
összefoglalását adja. Azután rövid 
visszapillantást vet a magyar multra, 
amelyből a jelen kisarjadt. Majd ál-
talános képet fest az országról és 
fővárosáról. Ismerteti a vidéki és a 
népéletet. Bemutat ja a vidék na-
gyobb városait és az ország tá j szép-
ségeit, nem feledkezve meg az ország 
elszakított részeiről sem. Természete-
sen hangot kap a sok festői magyar 

népszokás és népművészet is. Végül 
a magyar szellemi élet ismertetése 
következik, ez azonban, sajnos, igen 
hézagos és it t-ott ötletszerű. 

A könyv kiállítása több mint szép, 
fényűző. Nehéz műnyomó papíroson 
készült, tele szebbnél-szebb illusztrá-
cióval. Igen sikerült felvételek repro-
dukciói ezek, amelyeket a szerző 
ügyes kézzel válogatott össze. A kö-
tet a legelső olasz kiadók egyikénél, 
a Fratelli Trevesnél jelent meg Mila-
nóban. 

Kisfaludy Sándor Draguignanban. 
Ismeretes dolog, hogy Kisfaludy Sán-
dor 1796-ban Olaszországban francia 
fogságba került s mint hadifoglyot 
Draguignanba, jelenlegi Var dépar-
tement székhelyére internálták. It t 
ismerkedett meg Caroline d'Escla-
ponnal s fiatal szívének hirtelen lob-
banó szerelme fűzte a kedves francia 
leányhoz, aki vigasztalója volt fog-
ságában, félig-meddig múzsája is a 
Szegedy Rozáért kesergő költőnek. 
Kisfaludy már francia fogságban 
kezdte írni a Kesergő szerelmet, de 
Caroline tanácsára először Petrarca 
és Laura szerelmét akarta megéne-
kelni benne. Ám a fogságból szaba-
dulva és első szerelméhez visszatérve 
felhagyott ezzel a tervvel és saját 
szerelmének gazdag epedő líráját ön-
töt te a költeménybe. Edmond Poupé 
eredeti kutatások alapján ennek a 
draguignani idillnek történetét írta 
meg nemrég kiadott munkájában. 
Ismerteti Kisfaludy fogságának, majd 
Caroline-nal folytatott rövid barátsá-
gainak történetét. Kiadja Kisfaludy 
Sándor fogságának naplóját s a 
Hattyúdal XII . énekének fordítását. 
Az érdekes képekkel kísért tanul-
mánynak komoly irodalomtörténeti 
értéke van. 
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