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gatott , ot t nagy dísszel fogadták, ágvú-
lövéssel, dobszóval és t rombi táva l ; 
de — úgymond — «ugyan tolong a sok 
megbántot t ember reám, az úton is, 
ahol eljöttem köztök, a fákra, kertek 
sövényére és házakra hágtak fel és úgy 
kívántak látni, csak egy fán is meglát-
t am tízig valót bennek. Ezek szegények 
a töröktől is sanyargat ta tnak s a ma-
gunk feléről is. S a sok hamisság alat t 
penig ugyan nyögtek szegények. Csak 
egy nap is talán száz rendbéli dolgot is 
igazítottam el». Megbántott szegénység, 
aki az Igazság állami képviselőjét, a 
Nagy Justi t iariust , a lélekből, nem a 
betűből ítélőt, látni kívánja, mindig 
van ; ma is, tegnap is, holnap is ott ka-
paszkodnak az út szélén, fákon és ker-
tek sövényén, hogy lássák azt, kitől em-
beri szívet, emberi melegséget várhat-
nak. Tegnap még it t jár t közöttünk, akit 
kerestünk : váj jon hányan ismerték fel, 
amikor dob- s trombitaszó hatalmi 
külsőségei mögött elvonult előttünk ! 

Hogy a szegénység Tisza Is tvánt , a 
most közölt levelek Tiszáját, nem t u d t a 
felismerni, mikor elment mellette, ez 
a nagy problémája Tisza egyéniségé-
nek s egyúttal a magyar nemzeti lét-
nek is. Szekfü Gyula. 

Coudivi : Miclicla nyelő élete. Fordí-
totta gróf Zichy Rafaelné. Napkelet 
könyvtára 13. Budapest, 1926. 

A Quattrocento érdeklődését úgy-
szólván kizárólag művészetelméleti 
kérdések foglalták le. A Tra t ta tok 
nagy számával szemben a művészélet-
rajzok, minők Ghiberti önéletleírása és 
a Manetti-féle Brunellesco-életrajz, a 
kivételek sorába tartoznak. Megválto-
zik a helyzet a Cinquecentóval, midőn 
a fölébredt személyi kultusz nyomán 
egymás után látnak napvilágot a gyűj-
teményes művészéletrajzok, melyek so-
rát Antonio Billi és az ú. n. Anonimo 
Magliabecchiano nyi t ják meg (az előbbi 
1481 és 1530, az utóbbi 1537 és 1542 
között keletkezett), kiknek adatai t 
Vasari Életrajzaiban, melyek első ki-
adása 1550-ben jelent meg, bőségesen 
felhasználta. Ebben a szerkezetileg jól 
felépített első kiadásban Vasari csak 
már elhunyt művészek életrajzát tár-
gyalja, az egyetlen kivétel a már életé-
ben a halhatatlanságra megérett t i táni 
mester, Michelangelo, kire már kor-
társai félő tisztelettel tekintettek s 
akinek alkotásaiban és közkézen forgó 
költeményeiben a művészegyéniség, 
mint lelki probléma már életében ki-
vetődött a nyilvánosságra. 

Három évvel a Vasari-féle művész-
életrajzok első kiadásának megjelenése 
után teszi közzé a mester hűséges, de 
kistehetségű és írói készséggel nem ren-
delkező taní tványa, Ascanio Condivi, 
Michelangelo életrajzát (Vita di Michel-
angelo. Róma, 1553) azzal a nyiltan 
bevallott célzattal, hogy másoknak a 
mester életére vonatkozó hiányos és 
téves adatai t kiegészítse és kijavítsa. 
Ennek a megjegyzésnek az éle termé-
szetesen Vasari ellen irányul, akit azzal 
is vádol, hogy följegyzéseibe bete-
kintve azokat felhasználta. Vasari azon-
ban Condivi szemrehányására alig ve-
te t t ügyet, mert Életrajzainak 1568-
ban megjelent második kiadásában 
Condivi időközben napvilágot látot t 
Michelangelo életrajzát a forrás meg-
nevezése nélkül bőségesen kiaknázta. 

A Condivi nyú j to t t a Micheiangelo-
életrajz, bárha védelmi iratnak ké-
szült, mégis alapjában ment minden 
célzatosságtól. Benne a leghívebben 
tükröződik elénk a mester külső és 
belső élettörténete. Az adatok megbíz-
hatóságát fokozza a szerző irodalmi 
babérokra nem áhítozó egyéniségének 
becsületes egyszerűsége s az a szoros, 
benső kapcsolat, mely őt ((bálványá-
hoz)), az immár 78. évét taposó Michel-
angelóhoz fűzte. Kétségtelen, hogy az 
életrajz javarészben a mester személyes 
közlésein alapszik. A benne található 
elég nagyszámú tévedést részben Con-
divi félreértéseivel, részben pedig azzal 
magyarázhatjuk, hogy az elaggott mes-
tert helyenként emléKezete cserben 
hagyta vagy megtévesztette. A derék 
Condivi minden becsületessége és oda-
adása sem volt persze elegendő arra, 
hogy Michelangelo hatalmas egyéni-
ségét valóban megértse, mert igaza van 
Goethenek : «Allerdings ist in der 
Kunst und Poesie die Persönlichkeit 
alles . . . Aber freilich um eine grosse 
Persönlichkeit zu empfinden und zu 
ehren, muss man auch wiederum selber 
etwas sein». Művének a legfőbb varázsa 
abban az élményeken alapuló kereset-
len közvetlenségben van, mely az egész 
meglehetős nehézkesen és ügyefogyot-
tan fogalmazott életrajzot á t já r ja . A 
szerző saját személyét sehol se tol ja 
előtérbe, hanem önzetlen odaadással 
húzódik meg hőse mögött, kinek em*é-
ket akar állítani. Nem vezeti személyes 
hiúság, mint Vasarit, aki a mesterrel 
való kapcsolatának kezében levő bi-
zonyságait önjelentőségének tömjéne-
zésére használja fel. Attól is óvakodik, 
hogy miként Francesco da Hollanda, 
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sa já t gondolatait lopja a mester ajkára. 
Minden fogyatékossága mellett is Con-
divi életrajza Michelangelo életének 
költeményei és levelei mellett kétség-
telenül legközvetlenebb forrása, mely-
nek olvasása közben az élmény meleg-
ségével kapcsolódunk ennek a t i táni 
múvészegyéniségnek az élettörténeté-
hez. 

Mindezekre a megjegyzésekre az a 
dicséretes vállalkozás szolgáltatott al-
kalmat, mellyel a Magyar Irodalmi 
Társaság Gondivi Michelangelo élet-
rajzának első magyar kiadását be-
illesztette a Napkelet könyvtára soro-
zatába. A fordítás munkájá t gróf 
Zichy Rafaelné végezte odaadó gond-
dal és szeretettel. Csak érdemül kell 
betudni, hogy a fordítás az eredeti 
szöveg nehézkes, sokszor igen bonyo-
lult mondatszerkezetét és primitív 
stílusát híven tükrözteti . A csinosan 
kiállított kis füzet használhatóságát a 
szöveg alatt közölt magyarázó jegy-
zetek s a Gondivi jelentőségét megvilá-
gító, irodalmi utalásokat is tar talmazó 
bevezetés csak fokozzák. A következő 
kiadásban a mester nevének írásában 
teljes következetességet ajánlanánk, 
mert a legtöbb olvasó magyarázat nél-
kül nem fogja tudni, hogy az életrajz-
ban szereplő Michelagnolo helyett a 
címlapon s a bevezetésben miért sze-
repel Michelangelo, az a név, mely a 
közhasználatban is begyökerezett. 
Ugyancsak a második kiadásra való 
tekintettel jegyezzük meg, hogy Dona-
tellónak a 40. Jap 1. jegyzetében emlí-
te t t Dávid-szobra nem a Loggia dei 
Lanziban, hanem a firenzei Museo 
Nazionaleban van elhelyezve. 

Amidőn örömmel üdvözöl ük az első 
magyar Condivi-fordítást, egyben arra 
is figyelmeztetnünk kell, hogy a ma-
gyar irodalom továbbra is adósa ma-
rad még Michelangelónak. Költemé-
nyeinek és leveleinek a magyar fordí-
tása még mindig hiányzik, pedig eze-
ken a sokszor megrázó vallomásokon 
át nyiladozik igazán a t i táni mester lelki 
világa s csak ezek adják meg szubjek-
t ív lelkiségétől á t i ta to t t művei megér-
tésének a kulcsát. Raffael objektív mű-
vésztermészetének megértéséhez nem 
kell szubjektív kommentár. Michel-
angelo minden alkotása ellenben leg-
személyesebb élményekben és érzések-
ben gyökerezik, melyeknek az alkotó a 
leghivatottabb interpretátora, aki, 
mint maga megvallotta, sohasem fara-
gott mást , mint a saját fá jdalmát , azt 
a fá jda lmat , melynek emberfölötti 

terhe o t t sötétlik egész költészeté-
ben. Hekler Antal. 

Kürthy György : Mars. Ennek a 
regénynek építménye mintegy két pil-
léren nyugszik ; s mind a két pillér az 
emberiség közelmúltjának egy-egy iz-
galmas élményére támaszkodik. Né-
hány éve, a Mars bolygó Föld-közelségé-
nek idején nagy lángra gerjedt e világ-
űrbéli társunk tüzetesebb megismeré-
sének régi vágya, s az izgékonyabb 
elmék már a rejtelmes «szomszédok»-
kal való érintkezés felvételének lehe-
tőségéről ábrándoztak. Ennél kevésbbé 
ártat lan ábránd volt az emberi társa-
dalom másik kollektív é lménye: az 
egyenlőségi utópiák megvalósításának 
hol itt , hol ott felbukkanó kísérlete. 

Kür thy regénye realizálja amaz első 
utópiát : hőse Gox Frank csillagász, 
úttörőjévé lesz az úttalanság birodal-
mának, átröppen a Marsra. Ott viszont 
nemcsak realizálva, hanem minden vo-
natkozásában a végletekig fejlesztve 
ta lál ja a másik utópiát : a társadalom 
tökéletes elgépiesítesét. Madách Ádám-
jaként j á r ja a falanszteri Rend vi-
lágát. 

Ez a merőben képzeleti szakasza a 
regénynek határozot tan többet ér a 
valódiságból és fantaszt ikumból kissé 
hamarkész írói fogásokkal egybeácsolt 
keretnél. Az ilynemű kozmikus kaland-
regények megírásának legfőbb nehéz-
sége általában a reális és irreális ele-
mek egybeolvasztásában rejlik. Wells 
ereje ta lán épen ez átmenetek boszor-
kányos ügyességű megoldásában van. 
Kür thy nagyobb apparátust hoz moz-
gásba s mégis csekélyebb illúziót kelt. 
Regényének «földi» része nagyon emlé-
keztet az amerikai fi lmtörténetekre ; 
mozicselekvény folyik mozidíszletek 
között s még a párbeszédek is nem 
egyszer mozifelirat-ízűek. De lehet, 
hogy az olvasók többségét épen az 
első fejezetek rikítóbban színezett he-
lyei kapa t ják ma jd rá a további, sok-
kal komolyabb érdekű szakaszok el-
olvasására. 

Mikor a regény XI . fejezetében a hős 
légi ú t j a után «földet» vagy helyeseb-
ben : Marsot ér — az író is új lendü-
lettel fog hozzá a meséléshez, kép-
zelnie megszínesedik, előadása is biz-
tosabbá s ezzel szuggesztívebbé válik. 
I t t nagyon ügyes a módszere is, több-
nyire naplófeljegyzésekben ad ja tudo-
másunkra hőse benyomásait, egymást 
mindjobban kiegészítő megfigyeléseit 
s a lelkében ezekre felelő érzelmi vissz-




