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Hekler Antal: Leonardo da Vinci. 
(Napkelet könyvtára 20—21. szám, 
s°, 195 1. és X X X V tábla.) A rene-
szánsz művészi törekvéseinek betető-
zését, művészi akarásának kiteljesülé-
sét három, fároszként ragyogó név 
jelzi: Leonardo da Vinci, Michelangelo 
és Raffael. Három név és három külön-
böző világ, annyira különböző tehet-
ségűek, különböző temperamentumúak 
ezek az őserejű, halhatatlan geniek, 
akik a művészet számára új utakat, új 
irányokat jelentenek. Alig mult egy 
éve, hogy az egyik herosznak, Michel-
angelonak életét és működését avatott 
kézzel és ihletett megértéssel tárta 
elénk szép könyvében Hekler Antal, 
a budapesti egyetem művészettörté-
neti professzora, s most ennek a triász-
nak a második tagjáról, Leonardóról 
írt könyve fekszik előttünk. 

Heklert kétségtelenül vonzzák a 
művészettörténet kiemelkedő, határ-
követ jelentő nagy mestereinek alakjai, 
akiknek életében és működésében nem 
csupán a műtörténet egy-egy fejlődési 
fokának a betetőzését, hosszú időkre 
való iránykiszabását látja, hanem belső, 
értelmi és érzelmi világuk gondos ana-
lyzisével, teremtő erejük komponensei-
nek pontos felfejtésével, működésük-
nek koruk szellemi mozgalmaiba való 
kritikai beállításával egyszersmind a 
művészek korának szellemtörténeti 
képét is megrajzolni, föltárni igyek-
szik, melyben ezek a nagy művészek 
testi-lelki képességeiknél, elhivatottsá-
guknál fogva «messze elöljáró fényosz-
lopok» szerepét játsszák. 

Egyik könyvében az ókornak talán 
legnagyobb művészegyéniségét, Phei-
diast állította elénk, akinek hézagos és 
sokban és sokszor ellenmondó adatok-
ból rekonstruálható élete és művészete 
nemcsak az antik művészet egyik leg-
izgatóbb és legérdekesebb problémája, 
de az antik históriának is egyik teljes-
séggel le nem zárt fejezete, hol pro és 
contra nagy tűzzel és elszánt érvelés-
sel, folyik ma is a harc. Hekler a nega-
tió álláspontját képviselő tudósokkal 
szemben, akik Pheidiast már-már 
puszta névvé redukálják, nem kis 

sikerrel küzd Pheidias nevének és már 
régebben elismert oeuvréjének épségben 
tartása, csorbíthatatlansága mellett. 
S bár könyve épen ezért a maradinak 
látszó, de kellően megokolt s őszinte 
meggyőződéssel vallott véleményért a 
másik oldalról erős kritikában részesült, 
a pör — nagy valószinűséggel — Hek-
ler és a vele egy nézetet vallók javára 
fog egykor eldőlni. 

A művész külső, tényekben és ada-
tokban jelentkező életének és belső, 
érzelmi és értelmi tevékenységében és 
műveiben megnyilvánuló lelkialkatá-
nak egybeforrasztása, egységes kép 
keretében való tökéletes megrajzolása 
a legnagyobb értéke Hekler : «Michel-
angelo»-ról szóló könyvének. Igaz, hogy 
Michelangelo szertelenül hullámzó, túl-
zottan szubjektív lelki életének foly-
tonos, őszinte kitörésekben jelentkező 
külső jelei, melyek egyfelől saját írásai-
ban és verseiben jutnak ditirambikus 
erővel kifejezésre, másfelől a kortársak 
feljegyzéseiben nyernek inkább rosz-
szaló, mint dicsérő megemlítést, talán 
minden más művészénél tökéletesebb, 
életével és műveivel jól kiegészíthető 
képet nyujtanak Michelangelo legben-
sőbb és legtitkosabb lelki én-jéről. De 
az viszont Hekler érdeme, hogy erről 
a nyughatatlan, folyton önnön tüzében 
emésztődő és gyötrődő titáni lélekről 
oly összefüggő, megértő és megértető, 
a legtitkosabb rejtekekbe is a logika 
erejével és a csodáló szeretet melegével 
bevilágító, meggyőző képet tudott az 
olvasók elé tárni. 

Ezek után érthető kiváncsisággal és 
várakozással vettük kezünkbe az új 
«Leonardo»-kötetet s már itt meg kell 
állapítanunk, hogy Hekler új művében 
sem csalódtunk. Pedig Leonardónak az 
embernek és a művésznek külső életét 
és belső én-jét megrajzolni, összefüg-
gésbe hozni, az eddigieknél is nagyobb 
feladatot rótt a szerzőre. Leonardo, bár 
rengeteg írás, feljegyzés maradt utána, 
lemeztelenített, magáról megfelejtke-
zett lélekkel seholsem mutatkozik. 
«Michelangelo megrázó szubjektiviz-
musával szemben, Leonardo lelkét szinte 
emberfölötti önfegyelem páncélával 
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vértezve, mindig objektív akart és 
tudott maradni.» Objektivitását szel-
lemi megnyilvánulásának minden kis 
mozzanatában megőrizte s lénye, egész 
valója bizonyos fokig ma is rejtély a 
kutató számára. Magárakényszerített, 
jól beidegzett önfegyelme minden szub-
jektív izgalmat, minden nagy és kicsi-
nyes szenvedélyt kérlelhetetlen erővel 
tudott lényétől távoltartani. Csak ku-
tató szenvedélye és ebből eredő éles 
megfigyelő képessége él és uralkodik 
benne, melynek segítségével kortársait 
is meg a magateremtette, a képzelete 
szülte alakokat is a legélesebben, a leg-
tárgyilagosabban tudta megítélni és 
megformálni. Hozzájárul a Leonardóról 
festett kép megalkotásához még az a 
nehézség is, hogy Leonardo a «lázas, 
mindent magához ölelő ismeretszomj» 
embere volt, ki minden irányban egye-
temes ismeret elérésére törekedett, és 
pedig személyes kísérletezés, tapaszta-
lat útján. S ha kísérletezéseiben, meg-
figyeléseiben számtalan új eredményre 
jutott, melyekkel egész sereg tudo-
mányszakban megérdemli az alapító, 
a mester nevet, a művészetben is tulaj-
donképen csak az alkotás : a tervezés 
és föltalálás érdekelte, «a kivitelt szolga-
munkának minősítette». «A koncepción 
túl a művészi alkotás legfeljebb tech-
nikai probléma» volt számára s annak 
kivitelét, ha csak valami különösebb 
eljárással nem próbálkozott, legszíve-
sebben tanítványaira bízta. Ezért ma-
radt annyi munkája befejezetlen, vagy 
csak odavetett vázlat, puszta terv. Az 
egyetlen művész, aki tervek, vázlatok, 
befejezetlen művek alapján került oda, 
ahova a legnagyobbak is befejezett, 
kiérlelt művekkel kerültek: az egyete-
mes emberi művészet legtetejére. 

Ennek a változatos pályát megfutó, 
minden után érdeklődő, rendkívüli be-
fogadó, megfigyelő és tervelő képesség-
gel megáldott művésznek az életét fog-
lalta össze Hekler új könyvében. Öt 
fejezetben játszódik le előttünk Leo-
nardo csodálatos lelki gazdagságú, meg-
figyelésekben, kitalálásokban és terve-
zésekben hihetetlenül eredményes élete, 
attól kezdve, amikor mint alig 14 éves 
gyermek, az apai házban nyert gondos 
oktatás jól megőrzött eredményeivel 
Verrocchio műhelyébe kerül, hogy 
korán jelentkező művészi hajlamait 
Itáliának akkor legnevesebb tanító-
mesterének útmutatása mellett fej-
leszthesse, megérlelje. Látjuk már mint 
elismert művésznagyságot Milanóban, 
Lodovico il Moro udvarában, ki egy-

aránt ellátja művészi, mérnöki és fel-
találói ambicióját foglalkoztató fel-
adatokkal. S valóban az itt eltöltött 
18 esztendő Leonardo életének ered-
ményekben leggazdagabb évei. A mila-
nói dóm építése, a Sforza-emlék, az 
Utolsó vacsora, alkotó művészetének 
erejét hirdetik, míg elméleti művei (a 
«Trattato della pittura», továbbá az 
emberi és állati anatómiáról szóló, s a 
különböző fizikai megfigyeléseit tár-
gyaló feljegyzései) szellemének sok-
oldalúságáról tesznek tanuságot. Lodo-
vico bukása után rövid ideig Velencé-
ben, Mantovában tartózkodik, majd 
hat esztendeig Firenzében él, mely idő-
ből több mint másfél esztendőt az őt 
nagyon megbecsülő Cesare Borgia szol-
gálatában tölt. E korszakának művészi 
emlékei az «Anghiari csata» kartonja s 
a csodás, rejtelmes szépségű «Mona 
Lisa». Ezután kisebb kihagyásokkal 
ismét közel öt esztendőt tölt Milanó-
ban, hova Chaumont marsallnak, a 
francia helytartónak meghívása szó-
lítja. Ennek a korszakának művészi 
emlékei «Ker. szent János» és «Bacchus» 
című képei. Ezután több mint három 
esztendeig él Rómában Giuliano de 
Medici udvarában ; ennek halála után 
pedig I. Ferenc francia király meghívá-
sára a franciaországi Amboise-ba köl-
tözik, ahol azonban már a második év 
végén 67 esztendős korában utóiéri a 
könyörtelen halál. (1519 május 2.) 

Ebben a keretben foglalja össze Hek-
ler Leonardónak, a művésznek, s Leo-
nardónak, a sokoldalú tudósnak művei 
útján való jellemzését. Az «Utolsó va-
csora» mesteri méltatását már ismerik 
olvasóink (megjelent a Napkelet 1927. 
évi december 1-i számában), s Leo-
nardo többi munkája is hasonlóan ava-
tott tollal megírt ismertetésre talál. 
Két eredményét e megállapításoknak itt 
is helyénvalónak véljük kiemelni. Az 
egyikben a Szépművészeti Múzeumnak 
sokak által Leonardónak tulajdonított 
bronz lovasszobrocskáját utalja át meg-
győző érvek és analógiák alapján a köz-
vetlenül Leonardo után következő 
művésznemzedék körébe, melynek fan-
táziáját Leonardo ágaskodó lovas-
szobor koncepciói (Sforza és Trivulzió-
emlékek) ugyancsak foglalkoztatták és 
megtermékenyítették. A kis szobor 
mesterének nevét kideríteni a jövő 
kutatás feladata. A másik helyen Hek-
ler azzal a felfogással száll szembe, 
amely az «Anghiari csata» zászlóharcot 
ábrázoló csoportjának Rubens által 
készített és a párisi Louvreban őrzött 
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krétarajz-másolatában az eredeti hű, 
minden tekintetben pontos reproduk-
cióját látja. Meggyőzően mutat itt rá 
a Rubens által a Sixtus kápolna prófé-
táiról és sibylláiról készített másolatok-
nak Rubens eredeti stílusát megőrző és 
fenntartó karakterére, mely szerint 
Rubens másolását inkább interpretá-
lásnak, mint hű s az eredeti minden 
stílus-sajátságát megőrző másolásnak 
nevezhetjük. Bizonyos tehát, hogy az 
«Anghiari csata» Rubens másolta rész-
lete is telítve van rubensi stíluselemek-
kel, melyeket eltávolítva juthatunk 
csak az emlék Leonardo-féle megfogal-
mazásához. 

A művészeti részletek gazdagsága 
mellett, Leonardo technikai felfede-
zései, próbálkozásai, megállapításai 
(repülőszerkezetet gyárt, szivattyúkat, 
vízemelő gépeket, hidraulikus ébresztő 
órákat tervez, felismeri az egyenletesen 
gyorsuló mozgás törvényét, kimondja a 
«nap nem mozog» törvényét, foglalko-
zott az apály és dagály okaival és tör-
vényeivel stb.), valamint az anató-
miában tett felfedezései (elsőnek ismeri 
föl az izmok akarati és reflexmozgása 
közötti különbséget, elsőnek mutat rá 
a vér keringésére stb.) is beható ismer-
tetésre és méltatásra találnak a könyv-
ben. 

Hekler mindvégig emelkedetthangú, 
magvas és alapos, a tárgy felett szuve-
rénül uralkodó kalauzként vezeti az 
olvasót Leonardo életének külső és 
belső eseményei között s könyvét Leo-
nardo egyéniségének pompás, mélyre-
világító, sok titkos lelki rekeszt fel-
táró méltatásával zárja. ("VI.) fejezet.) 
Ennek a csodás embernek, nagy mű-
vésznek és nagy feltalálónak és gondol-
kodónak megismeréséhez jobb kulcsot 
Hekler könyvénél nem ajánlhatunk. 

A «Leonardo irodalom»-ra vonat-
kozó rövid tájékoztatás és gondos név-
és tárgymutató emeli a kötet használ-
hatóságát. 

A kötet kiállításáért, gondos illusz-
trációiért a pécsi «Dunántúl egyetemi 
nyomdájá»-t illeti a dicséret. —N.— 

Prohászka Ottokár Missziós körleve-
lei. Sajtó alá rendezte : Farkas Edith 
S. M. Budapest, 1927. Kiadja a Szo-
ciális Missziótársulat. Prohászka Otto-
kár életében a Szociális Missziótársulat 
részére havonkint egy-egy körlevelet 
szokott kibocsátani. Ezeknek a misz-
sziós leveleknek kegyeletes gyüjte-
ményét gondozta sajtó alá a társulat 
alapítófőnöknője : Farkas Edith. 

A kötetből mindenekelőtt a misz-
tikus Prohászka Ottokár finom, emi-
nenter vallásos lelkisége bontakozik 
elő. Szinte természetes, hogy mint 
minden megnyilatkozásában, ebben is, 
Prohászka Ottokár misztikus lélek-
jegyének ez az «erőteljes érzése és bol-
dogító szenvedélye» világít át. Ebben 
fogant az egész könyv világnézete és 
hangulata, melyet szinte programm-
szerűen jeleznek Prohászka szavai : 
«Mikor azt mondjuk, hogy : hiszek 
benned, Uram, mintha csak májusi 
napkelten csüggne s ittasulna meg 
szemünk s mintha minden énekelne 
bennünk». 

De van ezen az immanens Prohászka-
arcon kívül egy másik Prohászka-arc 
is a kötetben s ezen az arculaton úgy-
szólván legerősebb és legjellemzőbb a 
szociális vonás. Elméletileg nincs rend-
szere ennek a szociális gondolatnak, 
eredetét illetőleg teljesen evangéliumi 
s a mai nehéz szociális viszonyok kö-
zött úgy hat, mint mikor «éjjeli tavon 
égi fények járnak». Határozottan nin-
csen kifejezve, de a levelek ki nem 
mondott mélyéből kiérzik Prohászka 
Ottokár szociális gondolkozásának 
iránya, amely csalódottan fordulva el 
a történeti rendszerek elveitől, jó tör-
vényeket és szociális érzékű társadal-
mat sürget : «Tegyen mindenki közü-
lünk valamit az őt környező bajok 
ellen ; vesse el, ha csak egy aranymag-
vát az irgalmas, gyakorlati szeretetnek: 
biztos, hogy ilyen vetés után az aratás 
készül s akkor majd «örvendezéssel 
hozzuk kévéinket». 

Ebből a szempontból tekintve a 
tevékeny lelkiség gazdag és világító 
kalauza ez a kötet. Mindazok a problé-
mák, melyeket a magyar élet belső 
lelke 1912-től 1927-ig fölvetett és ki-
gyötört magából, benne vannak e 
missziós levelekben, mégpedig nem-
csak létünk tényében megvilágítva, 
hanem megoldásuk irányának útjai 
felé beállítva. Hogy ez sokszor csak a 
kívánt cél megsóhajtása, hogy a problé-
mák néha erősebb árnyékúak, mint a 
megoldás távlati világossága, ez nem 
zavarja meg azért azt az erkölcsi ma-
gasságot, melyre Prohászka Ottokár 
nagy lelkét felemeli az élet szociális 
megjavításának ez az evangéliumi 
vágya. A kereszténység mindig aktuális 
szellemének legragyogóbb tisztelete az 
élet nehézségeinek ez a Prohászkai 
szolgálata, de egyúttal alap is, melyre 
rákívánkozott Prohászka működésének 
egyik legmaradandóbb jelentősége. 
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