
LEONARDO D A V INC I UTOLSÓ VACSORÁJA.* 

LEONARDO lényének egyik jellemző vonása az élet szeretete. «Aki az 
életet nem becsüli, nem érdemli meg», olvassuk följegyzései között. 
(R.** 1140.) Nagy, meleg szívében az egész világot magához ölelte. 

A határtalan megismerés vágya ebben a világot átfogó szeretetben fogant. 
Ez az olthatatlan ismeretszomj, a tudás és kutatás vágya volt egyetlen 

szenvedélye, mellyel szemben önfegyelemre edzett lelke tehetetlennek bizo-
nyult. Minden más szenvedélyt igyekezett magától távoltartani. Félt a szub-
jektív érzések kárhozatától. Ez a magyarázata annak, hogy a szubjektív 
élmények írásaiban mindig objektív formát öltenek. 1490 április 23-ról keltezve 
a Sforza-emlék válságai közepette a következő mélyen bevilágító aforizmát 
veti papírra : «Ahová a szerencse beköszönt, ott az irigység megkezdi ostromát 
s legyőzi az t ; ahonnan pedig távozik, ott nem marad utána más, csak bánat 
és fájdalom». (R. 1200.) 

A maga érzésvilágát művészetétől is távoltartotta. Michelangeloval szem-
ben, aki mindig csak a saját fájdalmát tördelte márványba, Leonardo máso-
kon kutatja fel és figyeli meg a szenvedély örvényeit: a lelki beilleszkedés 
nagy mestere. 

Leonardonak, a művésznek, a kutatás mindenható szenvedélye, mely 
lelkén mindjobban elhatalmasodott, bizonyos mértékben végzetévé lett. 
Befejezetlen alkotásainak hosszú sorát már a kortársak mozgékony szellemé-
nek sokoldalúságával és állhatatlanságával magyarázták. «Mialatt túlságos 
aggodalmaskodással kereste a tökéletes művészet forrásait, — írja Paulus 
Jovius, — mozgékony szellemének természetes elégedetlenségétől űzve szün-
telenül félbehagyta a megkezdett munkákat s így kevés alkotást fejezett be.» 
Mások a befejezetlenség okait kutatva, azt a sok időt vetették szemére, amit 
a geometriára és a mechanikára pazarolt. Mindezeken kívül Vasari és Lomazzo 
rámutattak a szigorú önkritikának arra a végzetes adományára, mellyel 
Leonardo kutató elméje a művészi gondolatok megvalósulásának útját nem 
egyszer eltorlaszolta. Lomazzo szerint: «mikor nekilátott, hogy valamely 
festményen dolgozzék, mintha félelem ejtette volna hatalmába. így sohasem 
tudta befejezni azt, amit megkezdett, mert lelke tele volt a művészet fenségé-
vel, ami képessé tette, hogy hibákat lásson ott, ahol mások a teremtő művészet 
csodáit látták.» A szigorú önkritika szükségességéről maga Leonardo is hitet 
tett Trattatojában : «Ha az ítélet az alkotással összevág, ez szomorú jel az ítélet 
számára, ha az alkotás fölülmúlja az ítéletet, ez még rosszabb ; ha ellenben az 
ítélet szárnyalja túl az alkotást, ez nagyon jó jel s az ilyen hajlamokkal megál-
dott ember, ha fiatal, kétségtelenül kitűnő művésszé lesz. Kevés művet fog 
csak alkotni, de olyanokat, melyek megállítják az embereket, hogy tökéle-

* Részlet a szerzőnek a Napkelet Könyvtá rban most megjelent művéből. 
** R. = R i c h t e r : The l i te rary works of Leonardo da Vinci. 
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tességüket csodálattal szemléljék.» (Q.*406.) Az sem kerülhette el a kortársak 
figyelmét, hogy kutató és feltaláló elméje ösztönét követve az alkotó munka 
idejét sokszor technikai problémák megoldására fecsérelte el. X. Leó pápa 
látva, hogy egy kép festésére adott megbízás nyomán először olajat és füveket 
desztillálva a firnisz előkészítéséhez fogott hozzá, jogos méltatlankodással 
állapíthatta meg róla, hogy nem várható megbízások teljesítése attól, aki 
a munkát azon kezdi, hogy a végére gondol. (Oimé costui non é per far nulla, 
da che comincia a pensare alla fine innanzi il principio dell'opera.) 

A tökéletesség utáni vágytól űzött, nyughatatlan kutatótermészet 
volt az oka annak, hogy a Királyok imádása és a Sforza-szobor annyi esztendei 
fáradozás után is befejezetlenek maradtak ; ugyanebben a kutató természet-
ben gyökerezett a szüntelen technikai kisérletezésnek az a démoni ösztöne, 
mely okozója lett annak, hogy Leonardo milanói tartózkodásának egyetlen 
befejezett alkotása, az Utolsó vacsora ma már csak rom. 

A koncepció genezise még a firenzei tartózkodás idejére nyúlik vissza. 
Az első kisérletek a Pásztorok imádásához készült vázlatok során pattantak 
ki. Az Utolsó vacsora problémája innentől kezdve nem hagyta többé 
nyugodni. Fokozatos érlelődését a 90-es évek rajzain nyomon kisérhetjük. 
A megbízást a S. Maria delle Grazié dominikánus-kolostor refektóriumába 
szánt falkép megfestésére, melyet Lodovico il Moro Pacioli szerint «dal nostro 
prefacto Lionardo con suo ligiardo penello facto disporre», tehát saját költ-
ségén készíttetett el, Leonardo csak a 90-es évek közepe táján kaphatta. 
A refektóriumnak az Utolsó vacsorával szemben fekvő másik keskeny falán 
Montorfano 1495-ben befejezett hatalmas Keresztrefeszítése díszlett, melyre 
Lodovico, felesége és két fia térdelő képmását, valószínűleg még ugyanebben 
az esztendőben Leonardo festette rá. 

Az Utolsó vacsorán való munkásságáról szóló első adatunk 1497 januárjá-
ból származik, amikor Bandello elbeszélése szerint a gurki érsek tekintette 
meg a készülő művet, mely ekkor már, miként az Lodoviconak Marchesino 
Stanga hercegi titkárhoz 1497 június 29-én kelt kéziratából kitűnik, közel 
lehetett a befejezéshez. Ebben az írásban ugyanis a herceg megbízza Marchesinot 
«sürgesse meg Leonardot, hogy a S. Maria delle Grazie refektóriumában meg-
kezdett művét fejezze be, hogy azután a refektórium másik oldalát vehesse 
munkába». (Di solecitare Leonardo fiorentino perché finisca l'opera del Re-
fetorio delle Gratie principiata per attendere poy ad Paltra fazada desso Re-
fetorio.) Ügy látszik tehát, Lodoviconak az volt a terve, hogy Montorfanonak 
az átellenes falra festett egész freskóját levereti s Leonardo művével pótolja. 

Ugyancsak 1497-ből közöl Bottari a Lettere pittoriche-ben egy 27 liráról 
kiállított számlát, melyet a «refektóriumban végzett munkákért — hol Leonardo 
az apostolokat festi, — és egy ablakért» fizettek ki. Luca Pacioli a Divina Pro-
porzione 1498 február 9-ről keltezett ajánlásában az Utolsó vacsorát már befe-
jezettnek mondja s magasztaló dicsérettel emlékezik meg az apostolok kifeje-
zésének elevenségéről. Minthogy Leonardo sajátkezű följegyzése szerint 36 hó-
napig dolgozott a freskón, a munka megkezdését 1494/5 telére kell tennünk. 

Arról, hogy Leonardo hogyan dolgozott, az egykorú írók bőven be-
számolnak. Giambattista Giraldi Discorsojában atyja közlésére támaszkodva 
elmondja, hogy Leonardo mindazokat, akiket ábrázolt, előzőleg testileg és 
lelküeg behatóan tanulmányozta ; eljárt közéjük, megfigyelte őket s vázla-

* Q. == Quellenschriften zur Kunstgeschichte Bd. XV—XV11I. d. d. V. : Das Bucii 
von der Malerei ed. Ludwig. 
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tokat készített róluk. Lomazzo Trattatojában a mozdulatok és arckifejezések 
gondos tanulmányozásáról emlékezik meg. Hangulatkeltésre a zenét, az ijesz-
tést s a nyers tréfát egyaránt felhasználta. Elítélteken és kivégzetteken is 
nem egyszer tett megfigyeléseket. Matteo Bandello, az ismert novellaíró, aki 
az Utolsó vacsora keletkezése idején mint fiatal szerzetes a S. Maria delle 
Grazie kolostor kötelékébe tartozott, elbeszéli, hogy Leonardo «szerette, ha 
mindenki, aki festményeit látta, szabadon nyilvánított véleményt róluk. 
Gyakran már reggel fölkapaszkodott a festőállványra s napestig az ecsetet 
le nem téve, szüntelenül dolgozott. Azután ismét két-három nap telt el anélkül, 
hogy ecsethez nyúlt volna ; ilyenkor azért gyakran megtörtént, hogy egy-két 
órát időzött a kép előtt az alakok szemléletébe merülve, azokat vizsgálva és 
ellenőrizve. Gyakran láttam délidőben, amint épen kedve és szeszélye magával 
hozta, a Corte Vecchiából, hol a csodálatos ló agyagmodelijén dolgozott, a 
kolostorba menni, ahol azonnal felsietett a festőállványra, hogy az egyik alakon 
pár ecsetvonást tegyen, azután gyorsan távozott, hogy másfelé vegye útját.» 
Nem csoda, ha a barátok a teremtő lángelmének ezt az isteni színjátékát, 
fölösleges és szándékos huza-vonának minősítve, nem tudták megérteni. Ismé-
telt szemrehányásaikra Giraldi és Vasari szerint fölényes gúnnyal felelte, hogy 
Judás modelljének a keresése tartotta fel, de ha tovább unszolják s meg-
felelőbb modellt nem talál, priorjukat fogja odafesteni. 

Leonardo alkotásának nagyszerűsége nemcsak a legmagasabb dicséret 
hangján szóló írókat (Vasari, Lomazzo), hanem XII. Lajos francia királyt is 
magával ragadta, aki 1499-ben a kolostorban járva, annyira vágyott a kép 
birtoka után, hogy kérdést intézett a kiséretében lévő építészekhez, nem 
lehetne-e, ha darabokban is, a falról leválasztani és Franciaországba szállítani. 

Az Utolsó vacsora tragédiája, a falkép lassú pusztulása Don Antonio 
útleírásának tanusága szerint már 20 évvel a befejezés után megindult 
(incomincia a guastarsi). A XVII. század elején a pusztulás annyira előre-
haladt, hogy a műbarát Frederigo Borromeo kardinális az alakok felső részéről 
másolatot készíttetett. A balvégzet gyors beteljesedésének okára már Lomazzo 
helyesen rámutatott. Ideájában Leonardo festési modoráról szólva elmondja, 
hogy Leonardo volt az első, aki a vízfestésről az olajtemperára tért át, melyet 
az olaj desztillálása útján tett könnyeddé és folyékonyabbá ; ez volt az oka 
annak, hogy képein a festék a falról levált. Az itt említett színtechnikai újítás 
által Leonardo nemcsak a kép színerejét kívánta fokozni, hanem egyben a több-
szörös javítást is lehetővé akarta tenni. Az olajnak a falon nem volt tartása 
s így fölpattogzott. A kép pusztulását a fal salétromtartalma s a szomszédos 
konyha gőze csak siettette. Ezekhez a belső tényezőkhöz erőszakos külső beavat-
kozás is járult: 1652-ben a barátok a konyhába nyiló ajtót megnagyobbíttatták, 
aminek Krisztus és a szomszédos apostolok lábai áldozatul estek. 1800 körül 
pedig, — bárha előzőleg 1796-ban Napoleon győzedelmes milanoi bevonulása 
alkalmával külön parancsban hívta föl katonáit az Utolsó vacsora kimélésére, — 
a francia csapatok a refektóriumot szénaraktárnak és istállónak használták, 
ami által a kép természetesen ismét erősen szenvedett. 

Az Utolsó vacsorát a XVIII. század folyamán két ízben is átfestették 
(1726-ban és 1770-ben), a XIX. század második felében pedig megindultak a 
kép megmentésére és restaurálására irányuló tudományos kisérletek. Ezek 
során Cavenaghi 1908 nyarán kéthónapi gondos munkával, miután a por-
és penészréteget eltávolította a képről, hozzálátott a meglazult festékrétegek 
megerősítéséhez. Jelentését ugyanez évben Beltrami Del Cenacolo c. művében 
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tette közzé, megállapítva, hogy Leonardo kezeművéből sokkal több maradt 
ránk érintetlen állapotban, semmint eddig hitték. A régebbi átfestések csak a 
ruházatra szorítkoztak, az arcok és kezek ellenben jórészt érintetlenek maradtak. 

Leonardo Utolsó vacsorája, melynek népszerűsítésében Raphael Mengs 
metszete vitte tagadhatatlanul a legnagyobb szerepet, nemcsak a mester fejlő-
désének, hanem az egész művészet történetének egyik legfontosabb határ-
állomása : a cinquecento elveinek, melyek mellett Leonardo Trattatojában 
is több helyütt hitet tett (pl. le storie non debbono essere occupate e confuse 
di molte figure R. 578.), első tiszta, kánoni megvalósulása. Aki Leonardo alko-
tását elődeinek, Andrea del Castagnonak (Firenze, Sant' Apollonia, 1450) 
vagy Ghirlandajonak (Firenze, Ognissanti, 1480) hasonló tárgyú képeivel 
összeveti, annak a számára azonnal világossá lesz, hogy az új korral beköszön-
tött általános szellemi átigazodás a művészi ábrázolás problémájában minő 
mélyreható változásokat idézett elő. 

A quattrocento valószerűségre törekvő, kicsinyes félénkségével szemben 
a cinquecentot a nagyság és előkelőség szelleme járja át, ami az ember külső 
és belső átfogalmazásához vezet. Az emberek föllépése megtelik méltósággal 
és öntudattal. Ennek megfelelőleg a mozdulatok meglassúbbodnak, a tag-
lejtések kiszélesednek s lendületet és színesebb, mélyebb lelki életet kapnak. 
Miként az alakok, úgy a taglejtések sem izoláltak többé, hanem a kép pszi-
chológiai és drámai egységének az eszközei. A pszichológiai kimélyítésre való 
törekvés az emberi arc ábrázolásában is felismerhető. Az adott mintakép puszta 
külső lemásolásával ez a művészet többé nem éri be. A cél sokkal magasabb: 
az egyén lelki strukturáját megvilágító jellemkép. E cél érdekében a művészi 
képzelet koncentrációra kényszerül: a lényegtelen részleteket az egységes össz-
hatás érdekében elhagyja. A quattrocento részletező bőbeszédűségét az egész 
vonalon szűkszavú nagyszerűség váltja fel. A részletek valószerűségét ez a kor 
a magasabb művészi igazság érdekében mindig készséggel feláldozta. 

A képelemek immár nemcsak tárgyilag, hanem szerkezetileg is elválaszt-
hatatlanul egymáshoz kapcsolódnak. Az esetlegesség, a véletlen helyét a szük-
ségszerűség, a változhatatlanság érzése váltja föl. Minden alak, minden moz-
dulat az egészben gyökerezik, annak nélkülözhetetlen alkotó része. S épen a 
képnek ez a magasabb rendű, szerkezeti törvényszerűsége, mely a természet 
egyszeri igazságát az örök érvényű művészi igazság tisztultabb régióiba emeli, 
adja meg a cinquecento művészetének a klasszikus jelleget. 

A külső egységgel természetesen együtt jár a belső egység : a kép egyet-
len lelki mag köré kristályosodik. Az alakok testi és lelki aktivitása egyetlen 
gyujtópont felé igazodik. A quattrocento epikai modorát így az a drámai 
felfogás váltja fel, melynek Leonardo egyik első elméleti és gyakorlati zászló-
vivője. Utolsó vacsoráján azonban nemcsak drámai, hanem jellemábrázoló 
és jellemfejlesztő képességének is minden idők számára felülmúlhatatlan 
példáját adta. A középkori ember magasabb hatalmaktól függő lény volt, 
akinek jellemereje a magasabb rendelésben való alázatos megnyugvásban me-
rült ki. Leonardo az első, aki művészi alkotásaiban az emberi akaratot és jel-
lemet a külső hatalmakkal, a sorssal szembeállítja. Az ő emberei jellemükben 
gyökerező cselekvésre hivatott, küzdő lények s nem pusztán engedelmes esz-
közei egy felsőbb végzésnek. A felfogásnak ugyanaz az átalakulása ez, ami 
egy századdal később a színműirodalom terén Shakespearenél a sorstragédiá-
tól a jellemtragédiához vezetett (Dvořák). Michelangelo még tovább megy. 
Alakjainak emberfölötti, lenyügöző, titáni mivolta abban rejlik, hogy sorsu-
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kat magukban hordják, hogy a felfokozott akaratenergiák s az ellenséges 
sors reménytelen küzdelme bensőjükben zajlik le. Michelangelo ilyenformán 
a külső végzetet az ember jelleméhez forrott belső végzetté tette. Ez a titáni 
természetben gyökerező, belső végzetszerűség az, ami alkotásai láttára a 
szemlélőben a tragikai fenség érzését kelti. 

Az Utolsó vacsora koncepciójának vázlatok alapján figyelemmel kísér-
hető kialakulása azt mutatja, hogy a kinyilatkoztatásszerű drámai és szer-
kezeti egység nem a fölvillanó első ihlet nyomán született meg, hanem éveken 
át tartó hosszas kísérletezés és próbálkozás eredménye volt. 

A legkorábbi, még a Királyok imádása idejéből való párisi tollrajzon 
asztal körül ülő férfiakat látunk, akik változatos testtartással és taglej-
téssel figyelnek idősebb társuk szavára, egészen úgy, amint azt a Trattato-
nak idevágó utasításai előírják (Q. §. 380.). A legfőbb követelmény, hogy a 
hallgatóság helyzetén és taglejtéseiben a szóló szavainak hatása meggyőzőn 
tükröződjék. A rajzlap bal alsó sarkában Krisztus alakját ismerjük föl, aki 
fejét megadón oldalra hajtva, kinyujtott baljával az asztalon előtte fekvő 
tálra mutat, miközben kimondja a végzetes szavakat: Aki velem a kezét a 
tálba mártja, az fog engem elárulni. Az ábrázolt mozzanat kiválasztásában 
tehát Leonardo itt még Giotto hagyományait követte, akinek a padovai 
Arénakápolnában levő freskóján Krisztus és Judás keze az asztalon levő tál 
fölött találkozik. 

Ugyanez a gondolat vezérelte a későbbi, Windsorban őrzött kompozició-
vázlaton, hol Judás a régi ikonografiai típus gyakorlatának megfelelőleg a 
többiektől elkülönítve az asztal túlsó oldalán ül. A középső csoportot a lap 
jobb oldalán még egyszer átfogalmazta. Judás itt helyéből fölemelkedett s 
görnyedt tartással nyúl Krisztussal egyidejűleg a tál felé. A Krisztustól 
balra ülő János asztalraborulása is a mult hagyományaiban gyökerezik. 
A windsori kompozicióvázlat az alakok mozgalmasságát az előzményekkel 
szemben fokozta ugyan, a csoportfűzéssel is kísérletezik, de a jelenet magasabb-
rendű drámai és szerkezeti egysége még hiányzik. 

A sokkal gondosabban kidolgozott velencei vöröskrétarajz, bárha 
Judás még mindig Krisztussal szemben foglal helyet s János a hagyomá-
nyoknak megfelelőleg az asztalra borul, mégis fontos közeledést jelent a 
végső megoldáshoz. Krisztus kiejtett szavai nyomán a riadt döbbenet és fel-
háborodás, a tehetetlen tépelődés és dermedt csodálat, a kínzó, fürkésző 
bizonytalanság, a fájdalom és mardosó önvád, mint vihar előtt járó forgószél 
kavarja föl a lelkeket. A lelkek háborgását változatos arckifejezések és drámai 
erejű taglejtések kísérik. Az alakok hajladozásuk és szétáradó taglejtéseik 
révén helyenként csoportokba tömörülnek, de elrendezésükben még nincs 
meg az az egész kompoziciót átjáró egységes ritmus, mely a végső fogalmazáson 
két oldalt alászakadó hullámvölgyével Krisztus középponti helyzetét és fen-
sőbbséges nyugalmát oly hatásosan emeli ki. 

Leonardot az Utolsó vacsora problémája azonban nemcsak vázlatokban, 
hanem írásban is foglalkoztatta. Minthogy a följegyzései során leírt motivumok 
már a végleges megoldásra utalnak, valószínű, hogy ezeket csak a velencei 
vázlatot követő időben vetette papírra. (R. 665.) «Az egyik, aki ivott, serlegét 
helyén hagyva fejét a szólóhoz fordítja. A másik keze ujjait összekulcsolva 
összevont szemöldökkel társához fordul. Ismét egy másik kezeit kifelé fordított 
tenyérrel széttárva, vállát felhúzza s ajkai csodálkozást fejeznek ki (András). 
Ez társa fülébe beszél, aki feléje hajolva figyel szavára (Péter és János), egyik 



kezében kés, a másikban kenyér, melyet megszegett; amaz kezében kést tartva 
s megfordulva felborítja az asztalon álló egyik serleget. Az egyik a kezét az 
asztalra teszi és maga elé néz (Bertalan), a másik előrehajlik, hogy a beszélőt 
láthassa s kezével szemét beárnyékolja ; amaz az előrehajló mögött vissza-
húzódik s tekintetét a fal s az előrehajló között a beszélőre szegzi.» (V. ö. Ta-
más, Fülöp és Jakab csoportját.) 

Ha az előkészítő vázlatokon az Utolsó vacsora ábrázolásának csak 
különböző lehetőségeit, az igazságkeresés győzelmes kálváriaútjának csak 
egyes állomásait láttuk magunk előtt, úgy a megoldással, mely a refektórium 
faláról lelkünkbe döbben, Leonardo megjelenítő képzelete a végérvényes, 
örök igazság szintjére emelkedett. Láttára az örök igazság szuggesztiója 
árad el lelkünkön s az Utolsó vacsorát többé másként elképzelni sem tud-
juk. A felfogás és ábrázolás csodálatos elhitető erejének a festészetre gya-
korolt nagy hatása mellett talán még döntőbb bizonysága, hogy a modern 
passziójátékok során az Utolsó vacsora színrehozatalánál még a legforradalmibb 
szellemű rendezők sem mernek a Leonardo nyujtotta megoldástól eltérni. 

«In der Kunst und Poesie ist die Persönlichkeit alles, aber um eine grosse 
Persönlichkeit zu empfinden und zu ehren, muss man auch wiederum selber 
etwas sein.» A weimari bölcs, aki ezeket a nagyjelentőségű szavakat Ecker-
mannal folytatott beszélgetései során kiejtette, azok érvényességének egyik 
legszebb bizonyságát akkor szolgáltatta, mikor a leonardoi Utolsó vacsora 
kapcsán papírra vetett néhány megjegyzésében a kép szellemi és formai meg-
értéséhez vezető kapukat nagy lelke csodálatos intuiciójának feszítő erejével 
számunkra föltárta. Goethe volt az első, aki rámutatott , hogy Leonardo Utolsó 
vacsorájának a drámai magja Krisztus végzetesen szomorú és csalhatatlan 
kijelentése : Egy közületek fog engem elárulni! (Unus vestrum me traditurus.) 
Ezek a fenségesen bánatos megadással kiejtett szavak azok, melyek, mint 
hirtelen felmorajló vihar az útjába eső fákat, hullámzásba hozzák a körülülő-
ket s melyeknek sötét igézete, mint szélvészkavarta porfelhő tehetetlenül 
hányódik a megdöbbenéstől lesujtott és felindult apostolok lelkében. E szavak 
isteni érvényét a csoportokat összefűző vonalmenet szabályos hullámzása és 
Krisztus megadó, bánatos igenléssel kitárt bal keze látja el a változhatatlan-
ság szentesítési záradékával. A kitárt kéznek ez a végzetes szavak súlyától 
elernyedő taglejtése mintha halkan még egyszer megismételné és megerősítené 
a kinyilatkoztatást: Igen, úgy van ! Egy közületek el fog engem árulni ! 

De nemcsak a drámai mozzanat megválasztásában jelent a kivitel vál-
tozást az előkészítő vázlatokkal szemben. Judás és János apostol helyzete 
is megváltozott. Az áruló immár nem elkülönítve az asztal túlsó oldalán foglal 
helyet, hanem jobbjában a pénzes zacskót szorongatva, riadtan húzódik meg 
társai árnyékában. János sem borul az asztalra, hanem szívében megrendülve, 
bánatosan haj t ja oldalra fejét. Judás áthelyezése révén Leonardo nemcsak 
a hagyományos ikonografiai típus külső eszközökkel való jellemzésével szakí-
tott, hanem egyben a lelki és vonalritmus egységes lendületével összefűzött 
csoportok szimmetrikus elrendezését is lehetővé tette. Az apostolok csoportjait 
átjáró indulathullámok középtengelyébe illesztett s a háttér középső ablak-
nyílásának fényglóriájától ővezett Krisztus alakja így a képszerkesztésben 
is megkapja a kimondott szavaknak megfelelő isteni jelentőségét. A körülötte 
zajgó indulathullámok közelébe érve, megtorpanva visszahúzódnak s ez által 
a lelki elhagyottság belső végzete hatásos külső hangsúlyt kap. A hirtelen 
láng módjára kicsapó taglejtések sokasága közepette Krisztus bánatos fejhajtás-
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sal koronázott, fenséges mozdulatlanságában s a kimondott szavak nyomában 
járó reménytelen hallgatásában már benne sötétlik az elháríthatatlanságában 
megrázó, legnagyobb, isteni sorstragédia. 

Az apostolok ábrázolásában Leonardo jellemfestő művészete legnagyobb 
diadalát ülte. Ugyanazok a szavak mindegyikből egyéniségének és vérmérsék-
letének megfelelőleg más és más hatást váltanak ki. Az izzó felháborodást 
és fagyos döbbenetet, az alélt fájdalmat és rajongó odaadást, a sötét rémüle-
tet és ostromló kétséget, a fölhevült és néma tiltakozást, mely a lelkekből elő-
tör, itt szélesen eláradó, ott melegen ívelődő, amott pedig fájdalmasan görcsös 
és ijedten zökkenő taglejtések kísérik. A kezek beszédéhez a változatos test-
tartás és arcjáték adja meg a kíséretet. Leonardo apostolai számunkra egyéni 
jelentőségükön túlnőve egyben az emberiség egy-egy testi és lelki tipusának 
általános érvényű képviselői. Az egyénnek ez a magasabb rendű felfogása 
Leonardonál a cinquecento-szellem ihletében gyökerezik. 

Az alakok belső dimenziójának megnövekedésével együttjár a külső 
dimenziók megnövekedése, ami nemcsak a felfokozott méretekben, hanem 
a kereszteződő és egymásba tolódó mozdulatok által fölidézett erőteljesebb 
testiségben is kifejezésre jut. Ugyane cél érdekében Leonardo az asztal mére-
teit is valószerűtlenül lecsökkentette s a színterül szolgáló, hátul három ablak-
kal áttört, oldalt pedig lecsüngő szőnyegekkel borított szobát a quattrocento-
ban dívó tágas csarnokokkal szemben szűkre szabta. A minden fölösleges 
díszt kerülő háttérnek szőnyegek és ablakok által történt kisebb geometriai 
egységekre osztása is csak egy célt szolgált: dar rilievo alle figure. 

Leonardo remeke élményszerű hatásában egykor, miként Goethe helyesen 
mutatott rá, a helyzeti energiáknak is nagy szerep jutott. A kép valamikor együtt 
élt a barátokkal, akiknek szemei előtt, mikor esténként, priorjukkal a középen, 
asztalhoz ültek, feltárult s minden nap újra valósággá lett a másik, emlékezetes 
estebédnek a képe, az a lángelméjű művészlátomás, melyen át az Istenség 
tekintett le a földre. Az élettel való ezt a meleg kapcsolatát Leonardo Utolsó va-
csorája ma már elvesztette. A múzeumszerűen átalakított refektóriumban a mai 
látogató erre a jelentőségteljes, eleven kapcsolatra már csak utalást sem talál. 

Hekler Antal. 

ÓBUDÁN. 
Kaszárnya-bérház, malmok, törpe házak, 
Sikátorok közt csengő villamos. 
Kémény-bálványok, mik vigan pipáznak, 
S kocsmák cégérje halkan ringadoz. 
Túlnan Aquincum, Róma kőhalottja, 
Átnéz a síkra topolyfák sora. 
Kristályhabját egy-egy erecske ontja, 
S izzik a tájon alkony bíbora. 
Hat óra. Gyárak kürtje szól a csendbe'. 
S Buda, királynék egykori szerelme 
A vén Hármashegy árnyán megremeg. 
A földnek mintha kebele zihálna . . . 
Hisz ott látszik az égő napsugárba' 
Árpád, kinek itt sírja elveszett. Havas István. 


	Napkelet_1927_12_1000
	Napkelet_1927_12_1001
	Napkelet_1927_12_1002
	Napkelet_1927_12_1003
	Napkelet_1927_12_1004
	Napkelet_1927_12_1005
	Napkelet_1927_12_1006

