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BODÓ LÁSZLÓ 

Leonardo Utolsó vacsorájának 
materialista olvasata 

 
 

E tanulmány Leonardo da Vinci a milanói S. Maria delle Grazie domonkosrendi 
kolostor refektóriumában, a XV. sz. utolsó tizedének közepén festett, 1498-ra befe-
jezett az Utolsó vacsora című falképéről szól. Jézusról tehát a továbbiakban mint 
egy ember alkotta kép főszereplőjéről lesz szó: materialista olvasatban. Természete-
sen elkerülhetetlen, hogy más, ember teremtette forrásokat is felhasználjak, mint 
például a Bibliából Máté evangéliumát Károlyi Gáspár fordításában – kultúrtörténe-
tileg közelebb áll a szerzőhöz, mint a modern fordítások. A Bibliába foglalt történe-
tek felidézése sem az adott könyv kritikája kíván lenni. Veszem e bátorságot Leo-
nardo méltatlan követőjeként, hiszen biztos állíthatjuk Leonardo gyakorlati, pragma-
tikus materialista1. Ő megrendelésre festette meg képét úgy, hogy az a kereszténység 
szimbólumértékű alkotásává vált. Maga a mester nemigen hitt, tételes vallás gyakor-
lásáról nincs tudomásunk, az egyházi személyeket pedig nemigen szerette Vinci 
számára a témát a megrendelő adta kész, s tőle idegen „sztori” csupán, s annak ürü-
gyén magamagáról és koráról szólt – a kép segítségét kérve igyekszünk művészet-
szociológiai köntösben materialista értelmezését adni a képnek.  

* 
Leonardo születésének századában folytatódik a pápai világuralom hanyatlása; a 
pápák az avignoni száműzetésüket fényűző udvartartással, egyre rafináltabb pénz-
ügyi akciók kidolgozásával múlatják (a gazdagság forrása a vezeklési büntetések 
pénzbeli megváltásából ered, a nevezetes búcsúcédulákból); Európa kettészakad 
vallási szempontból, a zűrzavar kedvez az eretnekségeknek és a babonaságnak, s a 

                                                        
1 Ismeretes csillagászati nézetei szerint a Hold épp oly égitest, mint a Föld; fénye a Földtől visszasugár-

zott napfény; a Föld nem középpontja a világegyetemnek stb. Emlékeztetőül: Leonardo da Vinci 
1452 és 1519 között élt, Giordano Brunót 1600-ban égették meg, Galileit 1633 kényszerítik tanai 
visszavonására. Leonardo titkosírással írta tudományos munkáit – talán nem véletlenül. 
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pestis generálta aszketizmusnak2: az önkorbácsoló flagellánsok végigjárják fél Euró-
pát a századfordulón – de kedvez mindenekelőtt és főképpen a kapitalizálódásnak. A 
burgessek, bourgeois-ok mellé sorakoznak fel a reneszánsz pápák, a kultúra sokat 
köszönhet nekik vagy éppen a művészi, tudósi önhittségükből fakadó engedékeny-
ségnek. Az Utolsó vacsora festésének évtizedében VI. (Borgia) Sándor a pápa, az őt 
követő II. Gyula és X. (Medici) Leó már nagy politikus, rendezik az egyházi állam 
viszonyait, s nagyvonalú támogatói a művészeteknek és tudományoknak. Kettőjük 
kapcsán szokás említeni: az itáliai művészet aranykorát jelentik pápaságuk – vagy 
fordítva: pápaságukat aranyoztatják a művészekkel. S – akaratlanul – elindítói a 
reformációnak, s főképpen annak puritanizmusának. Az inga visszalendül majd. Az 
Utolsó vacsora elkészülte után húsz évvel kiszögezett cédula jelenik meg a witten-
bergi templom ajtaján, két év múlva Luther megkérdőjelezi a pápa primátusát, a 
zsinat csalhatatlanságát, újabb egy év, s minden keresztény pappá is válik, azaz 
nincs szükség funkcionárius papokra; a hét szentségből csak kettő marad (a kereszt-
ség és az úrvacsora!) S az inga tovább lendül: az anabaptisták már minden egyházi 
és világi rendet és hatalmat elutasítanak, leveretik az első freskókat, Münzer látomá-
sos prédikálásában lázítja a vidéki népet, más prédikátorok a közeli végítéletet prog-
nosztizálják, a vallási fanatizmus vagyonközösséget és többnejűséget szül, s ígéri 
minden hitetlen kardélre hányását. Mindez Németországban, de ott is csak a parasz-
tok lesznek a kárvallottjai az ideológiai-vallási köntösben megnyilvánuló háborúnak 
polgár és földesúr között.  

Itália kimarad a látványos reformációból (Bodenstein Milánóban!?) és ellenre-
formációból – talán éppen a reneszánsz pápák belpolitikája, a katolicizmus belső 
megújítása által – ami meg is felel az itáliai polgárnak. S kimarad Spanyolország is, 
a szent inkvizíció gondoskodik arról, hogy az eretnek eszmék ne nyerjenek teret a 
félszigeten. 

Ez a kor a firenzei Mediciek és az augsburgi Fuggerek kora: az előbbiek a pápai 
udvartól szerzett timsó-monopóliumból, az utóbbiak a császárokkal kötött üzleteken, 
pl. a higanymonopólium megszerzésével lettek dúsgazdagok. A kapitalizáció motor-
jai a bankok. Az első számú pénzügyi hatalom maga az egyház, az uzsoraszerzés 
tilalmát a járadékrendszerrel rúgja fel (az egyházi adók biztosítása érdekében nagy-
kereskedőket vesz igénybe, akik a kifizetett előlegért járadékot, privilégiumokat 
kapnak haszonként). A világi fejedelmek ezt utánozzák, amikor bérbe adják a vám-
szedést, a pénzverési a piaci, bányászati és a földhasználati jogokat. A kereskedő-
bankár kiépíti a bedolgozói rendszert: nyersanyagot és szerszámot ad a bérmunkás 

                                                        
2 A Leonardóval egy évben született ferrarai Savonarolát két társával a könyvcenzúráztató VI. Sándor 

pápa 1498 májusában akasztatja fel, majd égetteti el. Savonarola puritán lelkét korának általános, 
vallási, politikai és társadalmi téren tapasztalható romlottsága zaklatta fel: kíméletlen hangon osto-
rozta a fennálló állapotokat, az állam és az egyház léhaságait. Végzetét az okozta, hogy 1498-ban túl-
izgatott hívei istenítélet ajánlottak: ez nyilvánvalóan nem volt érdeke sem a vallási elitnek, sem a fő-
leg kereskedésből meggazdagodott újpolgárságnak: eretnek tanok hirdetésével vádolták be Rómában, 
azért a pápa őt egyházi törvényszék elé állíttatta. VI. Sándornak még mielőtt a pápai trónra lépett, 
Vanozza de Catenci Róza ágyasától négy fia és egy leánya született. VIII. Ince halála után gátlástala-
nul nyúlt a tiara után. Pápaként az volt a legfőbb célja, hogy családját felemelje és gazdagítsa. János 
fiának a beneventói hercegséget adományozta, Lukrécia leányát a hatalmas Sforzához adta nőül, ked-
venc fiát Cézárt pedig az egyházi rend feladása nélkül bíbornokká nevezte ki. Hogy Cézárnak nem 
tudta megszerezni Frigyes nápolyi király leányát, szövetkezett XII. Lajos francia királlyal, hogy Itá-
liát feldarabolja. Midőn a franciák elfoglalták Milanót, lóistálónak használták a domonkosrendi ko-
lostor refektóriumát: a lovak vizeletéből felszabaduló amónia felgyorsította a terem falán levő fest-
mény, Leonardo Utolsó vacsorájának pusztulását. 
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bedolgozónak, s az árut saját maga értékesíti, a mezőgazdaságban is felbomlik a 
robotoltató patriarchális nagybirtok, hogy helyében megjelenjen a járadékos és ha-
szonbérleti forma, s a paraszti örökbérlet. Itáliában a podesta csalással vagy erő-
szakkal signorévá lesz, a városállamok kialakulásával az üzlet igazgatja politikát, 
még a háborúkat is „vállalkozóknak” adják ki a fejedelmek: s a condottierék is ha-
szonelvűen vívják más zsoldosokkal szemben a csatákat a befektetés-haszon mérle-
gének szigorú figyelembevételével. A zsoldos oda megy. ahol megfizetik, csakhamar 
jelentékeny szereplője lesz a politika-bussinesnak. 

Ez a kor a realitások kora. Feléled a görög sejtés, hogy a föld gömb alakú – 
Kopernikus alig húsz évvel fiatalabb csak Leonardónál. Amikor Leonardo elkezdi az 
Utolsó vacsorát Behaim elkészíti az első földgömböt, még festi az Utolsó vacsorát, 
amikor megszületik Agricola, az ásványtan és a metallurgia megalapítója, Paracelsus 
a kuruzslást alakítja orvoslássá. Kész a kép, amikor elkészül az első zsebóra, s ami-
kor Vasco de Gama hajóival eljut Indiába. 

A pénz uralma alól a művész sem kivétel: a politikusnak és a politikus által fize-
tett zsoldosnak szállít megfelelő csataeszközöket a polihisztor, szelíd természetű, 
fegyvertelenül járó Leonardo Milánóban Ludovica Sforzának ajánlkozik hatékony 
gyilkoló eszközök megtervezésére és kivitelezésére3, de a herceg nem bízik meg 
benne, megrendelést nem ad. Leonardo egy sor fegyverfajtát tervez, „csak úgy”, nem 
megrendelésre, de piacra, pl. az orgonaágyút (a Katyusa elődjét) vagy a legyező-
ágyút, hogy aztán a dúsgazdag velenceieknek ontsa a hadászati terveket, majd 
Cesare Borgiának készít hadtervet szülővárosa ellenében, hogy aztán otthagyva 
Cesaret, újra a firenzei köztársaság hadiszakértője legyen Pisával szemben. 

Leonardo nem gátlástalan, hanem a kor kivételes tehetségű törvénytelen gyer-
meke. Szó szerint is: apja Ser Piero jómódú firenzei állami jegyző, parasztlány any-
ját (akinek csak keresztnevét ismerjük: Catarina) nem ismerte, mert apja házában 
nevelkedik. Nagy jelentősége nincs „fattyú”-létének, csak akkor, amikor nagytermé-
szetű apja törvényes gyerekeivel, féltestvéreivel kell pereskednie. A kor erkölcseibe 
egy megesett-megerőszakolt parasztlány még belefér, mint ahogy az is, hogy a ter-
mészetes apa magához vegye fiát, különösen, ha még nincs fiúgyermeke. Az majd a 
negyedik és ötödik törvényes házasságából fog születni. A öröklés apajogú és fiúági. 
Hogy mennyire lehet e korban szociológiai jelenség a gazda és a megesett szolgáló-
lány, azt csak találgathatjuk. Minden bizonnyal nem egyedi esetről van szó, de a 
„munkahelyi szexuális zaklatás” csak a 20. század végére lesz az e század elején 
útjára indult tudományág vizsgálati tárgyává. Hogy Leonardót nem hagyta érintetle-
nül az anyanélküliség, arra nagyszámú Madonna-ábrázolása utal csak. A Szegfűs, a 
Sziklás, a Benois- és a Dreyfus Madonna, a Madonna Litta, a Madonna macskával, a 
Madonna a gyermek Jézussal, a Szent Anna harmadmagával és a Háromkirályok 
imádása – mind egy-egy elvesztett anya utáni vágyakozás. A képeken a Catarina-
Madonnák szeretetteljes ábrázolásában nyoma sincs semmiféle József Attila-i korho-
lásnak; azaz Leonardo pontosan tudja, hogy nem anyja nem törődött vele, éppen 
ellenkezőleg: ha maradhatott volna Anyjával, az pontosan azzal a szeretettel, féltés-
sel, gondoskodással fordul Fia után, ahogy ezeken a képeken Madonna. 

                                                        
3 „…könnyen mozgatható mozsárágyút építek, amely tűzbombákat szór… tökéletesen biztos, sérthetetlen 

páncélkocsit építek… ha tengeri csatára kerülne sor, tengeren alkalmazható védő és támadó fegyve-
reket is készítek, valamint olyan hajót, amelynek a legnagyobb ágyú sem árthat:” I.h.: Freidenthal, 30. p. 
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Pszichológus akkor még nincs, ki kiderítse, mily komplexusok érlelődnek az ifjú 
Leonardóban – ha egyáltalán érlelődnek, hiszen a dolog nem lóg ki a korabeli példák 
sorából. Lehet, hogy rendes polgári családba születve is magának való gyerekké 
lesz, akit jobban érdekelnek a mezők fái és madarai, mint a humanistából 
reneszánszba váltó világ ellentmondásai – ám a Madonna-képek vallanak az árva 
magányról. 

Az már bizonyára életre szóló nyomot hagy benne, hogy inaskodás idején perbe 
fogják három társával egyetemben fajtalanság vádjával. Az „erkölcsrendészet” a kor 
rendőrségi zöld vonalán, a Palazzo Vechio falára helyezett ládikába dobott névtelen 
cédula alapján tartóztatja le. Apja pénze és befolyása mentesíti az ítélet alól, s még 
mindig nincs pszichológus, aki e kalandot segít neki feldolgozni. Igaz később Milá-
nó enyhítheti a traumát, hisz ott már zavartalanul élhet a „kis tolvaj és piszokfészek” 
Salaival. 

S ez a kor a perspektíva kora, s ezen belül a centrális perspektíváé: „…a kép 
központi tengelye egybeesik a néző látósugarával. A nézőnek ez a nyílt elismerése 
egyszersmind erőszakos beavatkozás a képen ábrázolt világba. A perspektivikus 
torzulásokat nem magában az ábrázolt világban jelen lévő erők okozzák. Annak a 
ténynek a vizuális kifejezései, hogy ez a világ megfigyelés tárgya. A geometriai 
optika szerkezete pedig meghatározza és előírja a néző megfigyelőpontját. Ilyen 
mértékben egyet tudunk érteni a középpontos távlatnak azzal az általánosan elfoga-
dott magyarázatával, amely a reneszánsz individualizmus megnyilvánulásának tekin-
ti.”4  

Másképpen: a perspektíva magában foglalja a társadalmi lét perspektíváját is. A 
feudális rend lazul Európa-szerte, Itáliában pedig nemcsak izmos már az új osztály, 
a polgár-burzsoá, de hatalma is van elég. Nagyon kell neki a tér, amit meghódított, 
meghódít, s amit még inkább meg fog hódítani. Velence kalmárai, Firenze bankárai, 
Milánó gyárosai nem állnak meg a városkapuknál. Az individuum szabadságra ítél-
tetett. Bejárta már ez az individuum a Poklot, Purgatóriumot, Paradicsomot rég, s 
nem az evilági lét irracionális helyeiként, de feltérképezhető, leírható világokként. 
Érzékletesen, de nem az idő szerint perspektivikusan, hogy ott folytatódik majd a 
lét. Dante a polgár centrális világába rajzolta azt, amit addig a túlvilági dimenziók 
írtak csak le. 

„A centrális perspektíva felfedezése a nyugati gondolkodás egyik veszélyes fej-
leményéről árulkodott. Jelezte azt a tudományos beállítottságot, amely előnyben 
részesíti a mechanikus reprodukciót és a mértani szerkesztést a teremtő ábrázolással 
szemben.”5 – rögzítette Arnheim. Csakhogy: ez a mechanikus reprodukció és mérta-
ni szerkesztés éppen a reneszánsz individuumot szolgálta. Nemcsak fegyverek meg-
rendeléséről dönthet könnyebben hadvezér és uralkodó, ha „valósághűen” látja a 
rajzon a tervet, de individualista büszkeség tölti el, ha termeinek falain tükröződik 
városa, palotája, s önnön maga. Hiszen a centrális perspektíva felfedezése csak mel-
lékterméke azon eszközöknek, melyek segítségével valóságról mind valósághűbb 
kép volt rajzolható.6 

                                                        
4 Arnheim, 324. p. 
5 U. o. 314-15. 
6 A festő a szeme és a modellje közé elhelyezett üveglapra rajzolja a valóságot; a rajzon a centrális 

perspektíva enyészpontja a festő szemének a kép síkja mögé tükrözött pontja lesz. Vermeer is bizto-
san használt ilyen eszközt, Canaletto pedig a hasonló perspektívát eredményező camera obskula se-
gítségével rajzolta „fotórealisztikus” városképeit. Leonardo is ismerte az eszközt: „…vannak olya-
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Az Utolsó vacsoráról 
szólván majd mindenki 
kiemeli a centrális pers-
pektíva – egyébként is 
szemet kiszúró – meglé-
tét. A kazettás mennye-
zet összetartó vonalai a 
kép szembetűnő perspek-
tíváját adják. A szokvá-
nyos elemzések szerint 

ugyanazzal a funkcióval, mint a többi, a kezek, a szemek vonalai – hogy ráirányítsák 
a figyelmet a középen ülő Jézusra. 

Jellemző Kenneth Clark elemzése: „Az Utolsó vacsora drámai hatása mindenes-
tül az alakok elrendezéséből és mozgásából, nem pedig az arckifejezésekből fakad… 
A perspektíva enyészpontja a főalakban fut össze. Minden forma, minden mozdulat 
egy dologra összpontosul… Leonardo bizonyos értelemben ugyanazt a megoldást 
választotta, mint a Háromkirályokon – egységbe foglalt két dinamikus tömeget oly 
módon, hogy az egyensúly egyetlen ponton nyugszik. A látszólag egyszerű elrende-
zés bravúros lelemény. A tizenkét apostolt két csoportba rendezte… az alakok moz-
dulatai révén a központi figurához is elevenen kapcsolódnak”.7 

E – legáltalánosabb – perspektíva-értelmezésnél többet vesz észre Rudolf 
Arnheim: „Az enyészpont nemcsak tükrözi azt a helyet, ahonnan az ideális néző a 
képet nézi; az egyszersmind és mindenekelőtt a képen ábrázolt piramisszerű világ 
csúcsa. »A távlat két egymással szemben elhelyezkedő piramisból áll – írta Leonar-
do da Vinci. – Az egyiknek a csúcsa a szemig ér, talpazata pedig a horizont távolsá-
gában fekszik. A másik talpazata esik a szem felé, s a csúcsa a látóhatára.« 

Szimbolikusan az ilyen középpontos világ az emberi létezés hierarchikus felfo-
gásának felel meg… Krisztus van a kompozíció közepén, amely egyszersmind az 
enyészpont is. A homloksíkban álló asztal és a hátsó fal aláhúzza a főalak fenséges 
nyugalmát, míg az oldalfalak és a mennyezet a kinyilatkoztatás gesztusával tárulko-
zik kifelé. A helyiség minden alakja, minden egyenes sugárkéveként a középpontból 
árad szét; fordítva pedig az egész elrendezés egységesen a középpont felé mutat. A 
mélységhatást csökkenti, a jelenet ünnepélyességét növeli az egész kompozíció 
szimmetriája.”8 

A középpontos távlat tehát Arnheimnél egyszer a reneszánsz individualizmust 
tartalmazó szerkezet, egyszer pedig „az emberi létezés hierarchikus felfogásának 
felel meg” – ez pedig ellentmondás. A továbbiakban ezt megpróbáljuk feloldani, 
azokkal a véleményekkel azonosulva, hogy a perspektívát (jelző nélkül) a hierarchi-
kus kötöttségeket elvető, a társadalmi mobilitásban érdekelt, s ezáltal individuális 
polgár törekvései kifejeződésével azonosítjuk. 

                                                                                                                                         
nok, akik a természeti jelenségeket üvegtáblán vagy áttetsző kartonon vagy fátylon keresztül nézik, 
ezen az átlátszó sikon megrajzolják a körvonalaikat, az arányosság szabályai szerint, aztán megerősí-
tik őket, itt is, ott is hozzájuk téve valamit… de ezt az eljárást csak azoknál dicsérhetjük, akik a saját 
képzeletükből is képesek utánozni a természeti valóságot, és akiknek ez a művelet csupán fáradságos 
munkájuk megkönnyítésére szolgál…, ám kifogásolni kell e találmány alkalmazását azoknál, akik 
nem képesek maguktól lerajzolni valamit, sem géniuszukkal latolgatni; holott ezzel a renyheséggel 
saját tehetségüknek lesznek pusztítóivá…” Leonardo 1973, 41. p. 

7 Clark, 82–84. p. 
8 Arnheim, 324–325. p. 
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René Berger még tovább megy a perspektíva értelmezésében: „A reneszánsz 
perspektívája nem csupán technikai találmány; egy meghatározott életérzés tükröző-
dik benne. Tere határok közé zárt kiválasztott világ, amelyben a tárgyak engedelme-
sen rendbe állnak a kiválasztott néző tekintetétől, amely mozdulatlan nyugalommal 
és derűvel szemléli a világot, akár az istenek.”9 (Kiemelés: B.L.) Tehetnénk hozzá: a 
perspektívával a reneszánsz művész egy másik világot teremt, mint az isten. 

Hogy a képen nemcsak a centrális perspektíva van jelen, azt már alig-alig veszik 
észre. Stendhal például igen: szót sem fecsérel a kép központosságára, s inkább az 
asztalterítő ráncainak pompás kidolgozását dicséri, de talán ő is Sir W.E.10 hatására: 
„Érezzük, hogy levegőre van szükségünk, hogy lélegzetet tudjunk venni; ezért a 
festő nyitva ábrázolta az ajtót és a két ablakot, a szoba mélyén. Távoli és békés 
mezőt pillantunk meg, és ez a látvány megenyhít. A szívnek szüksége van e hallga-
tag nyugalomra, amely a Sion-hegy körül uralkodott”11. Rosci a kép fényviszonyait 
elemezve írja:  „A természetes valóság hatását kelti a kép hátterének hármas áttöré-
sén át beeső látszólagos világítás is, amelynek kettős feladata van: egyrészt 
szembefény-hatást idéz elő, mintegy glóriát vonva Krisztus feje köré, másrészt a 
távlatot mélyíti el egészen a végtelenségig.”12 A megállapítás vitatható: Leonardo 
nem proto-kubista, hogy négyszögletes glóriát fessen, ha glorizálni akart volna, 
akkor él az ellenfényhatással, azaz Jézus hajának kontúrját csillogtatja meg, aminek 
viszont nyoma sincs, pedig a hátsó megvilágítás természetszerűleg ezt eredményez-
né egy realisztikus ábrázolás esetén. 

Tehát kétféle perspektíva van a képen: a sokak által leírt centrális, és az alig ész-
revett mögöttes táj levegőperspektívája. Hogy a centrális és a levegőperspektíva 
miként viszonyul egymáshoz, ennek nem találtam elemző nyomát. Pedig ott van 
mindkettő, biztosan nem véletlenül, s feltétlenül nem redundáns információként.13 

A kép maga tehát a domonkosrendi kolostor refektóriumában. Richard Frie-
denthal idézi Goethe leírását: „A keskeny falban levő bejárattal szemközt, a terem 
mélyén állt a prior asztala, és mellette a két másik a barátoknak, mind a három asztal 
egy lépcsőfokkal magasabban a padlónál. És ha az ember a terembe érve megfordult, 
a negyedik falon, az alacsony ajtók felett egy negyedik asztalt láthatott, amelynél 
Krisztus ül a tanítványaival, mintha ők is az ebédlő társaságához tartoznának. Érde-
kes élményük lehetett a barátoknak az étkezés, ahogy az a két asztal, a prioré és a 
Megváltóé egymásra tekintett, és ők ott ültek a kettő közé zárva.”14 Szép észrevétel. 

Rögzítsük azt is: Leonardo (fennmaradt) művei közül az Utolsó vacsora a cent-
rális pespektíva szempontjából szinte egyedülálló. A jóval korábban, 1472–75 között 
festett (firenzei) Angyali üdvözletén ilyen határozott, s még fellelhető a Háromkirá-
lyok (1481–82) című képén a szerkesztett perspektíva (az e képhez készült két ta-
nulmány egyikén nagyon határozott a centrális perspektíva jelenléte, főképpen a 

                                                        
9 Berger, 1.köt. 214. p. 
10 „A Krisztus feje mögötti mező sok örömet szerzett nekem”. Idézi Stendhal, 174. p. 
11 Stendhal, 160. p. 
12 Rosci, 296. p. 
13 „a perspektíva pedig három részre oszlik. az első kizárólag a testek vonalrajzával foglalkozik; a máso-

dik rész a különböző távolságokba került színek elhalványodásával; a harmadik pedig azzal, hogy kü-
lönböző távolságokba került távolságokból mint lehet egyre csökkenő tisztasággal érzékelni a teste-
ket.” Leonardo, 1973. 17. p. A harmadikat jól megfigyelhetjük a mennyezet kazettáinak, illetve az 
oldaldrapériák rövidülésében. Leonardo az osztott táv-módszerével szerkesztette meg a térbeliséget 
adó rövidüléseket. 

14 Friedenthal, 71–72. p. 
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négyzetrácsos padozat megtervezésénél, a másikon viszont szinte hiányzik: párhu-
zamosak a mélybe futó vonalak). Az Utolsó vacsorával gyakorlatilag befejeződnek a 
szerkesztett perspektíván alapuló művek; a találmányok, gépezetek képein sem jel-
lemző, sokkalta inkább az axonometria. Igaz, a szerkesztett perspektíva csak akkor 
„élhet”, ha a képen épített objektumok is láthatók. Márpedig Leonardo – mondhatjuk 
– általában idegenkedett attól, hogy épített környezetbe helyezze alakjait. 

Az Angyali üdvözleten 
is fontos funkciója van a 
(nem „pontosan” szer-
kesztett, nem egy pont-
ban enyésző) perspektí-
vavonalaknak, melyek 
nem lennének felismer-
hetők a Mária mögött 
lévő épület kváderkövei 
nélkül, így viszont su-

gárkévébe, szinte reflektorfénybe vonják, egyúttal tagolják Máriát. És elnyomják 
azokat a görbéket, íveket, melyek rímelnének az Angyaléra, csak a két térde közé 
beomló ruha íve dominál fekete vulvaformájával. Az Angyal szeme ugyan Mária 
arcára néz, de a fejtartásból következően Mária méhére irányulna, a tekintet irá-
nyultságát felerősíti a kőfal, s párkányának két határozott egyenese, s az angyal 
szárnyának aerodinamikailag tökéletes cseppformája. A kép jobb oldala, épített, 
alkotott, a zömök kőasztallal együtt, ami el is választ a bal oldal termé-
szet(esség)étől. A bizonytalan enyészpontú perspektíva itt centrumba nem helyez 
sem szereplőt, szem szemlélődőt, hanem megvilágít. Mária Angyal felé fordított bal 
tenyere csak nekünk jelenthet hárítást, a kor ikonográfiája szerint elfogadást jelent. 
Még nem tudja, mi sors vár méhének most befogadott gyümölcsére. 

 

Az a sors pedig ott az Utolsó vacsorán. 
Nézzük a képet! 
A történet szerint éppen elhangzott a mondat: „Bizony mondom néktek, ti közüle-

tek egy elárul engem.” Erre reagálnak a tanítványok. Találunk leírásokat erre is, 
Stendhalnál például15. Találgathatunk mi is. 

A körülötte lévők magukkal, s a magukhasonló másokkal vannak elfoglalva: me-
lyikünk? Én? Lehetetlen! Közülünk valaki? Aligha! Melyik csoport melyik tagja 
fogja elárulni? Ő itt mellettünk? Nem valószínű: elkülönülve ugyan, de ugyanazon 
oldalán vagyunk. Tehát a túloldali két csoport valamelyikéből valaki. A hozzá köze-
lebbiből? Ez valószínű: az árulók felülreprezentáltak a közelállók között. Vagy aki a 
legszélre szorult? Ennek is van annyi valószínűsége… Tizenegy ember gondolata 
másik tizenegyről – az annyi mint 121. Százhuszonegy pszichológiai történet! Ön-
magáról is elgondolkodik talán néhányuk. 

Júdás e pillanatra már megkapta a harminc ezüstpénz, Jézus is tudja már, hogy 
elárultatott („Megszólalván Júdás is, a ki elárulja vala őt, monda: Én vagyok-é az, 
Mester? Monda néki: Te mondád.”) Júdás most legfeljebb azon gondolkodik, miért 
éppen őneki kellett árulóvá lennie. Az árulás nyilván szimbolikus, „fizikailag” feles-

                                                        
15: „Szent János, akit lesújt az, amit az imént hallott, eközben kissé Szent Péterre figyel, aki élénken 

magyarázza neki ama gyanúit, amelyiket az egyik, a néző jobbján ülő apostollal kapcsolatban 
érez…” Stendhal, 158. p. 
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leges elárulni Jézust. Lukács már korábban tudja, hogy mi a történet vége16. Jézust 
egyébként is mindenki ismeri, a főpapok bizonyára jól megjegyezték maguknak, 
mikor alulmaradtak a vitában, a templomból kizavart kufárok nem harminc, tíz 
tért felhajtották volna órák alatt, Jeruzsálem nem olyan nagy. Júdás történetei a 
másik tizenegyről tehát maradnak örökre megíratlanok. Érdektelenek, mert ő nem 
hárít, elvállalja e szimbolikus árulást. Az lehet maga a kétely: egy kritikus értelmi-
ségi, aki nem feltétlenül fogad el mindent kinyilatkoztatásként. Júdás, a legértelme-
sebb tanítványt pontosan tudja, az igazi drámát a belső árulás hitelesíti. A többiek 
fel sem fogják ezt, vagy más szerep vár rájuk. A monológja érdekes lenne – Júdás 
evangéliuma. Szimpatikus az a történet.17 

De abban a pillanatban, 
mikor a mondat elhangzik, ő 
már tisztában szerepével. 
Hátradől, de nem a megdöb-
benéstől, sem a gyanúsítás-
tól, méginkább nem a bűntu-
dattól, az később lógatja fel 
egy száraz fa ágára. A fősze-
replőnek ad teret, s Jézus 
függőleges tengelye mellé odahúz alakjával egy másik vonalat. A két vonal a képből 
kitart, s célba veszi a képet nézőt, s ezáltal bevonja a kép terébe (ezt segíti a Jézus 
balján lévők súlyvonala is). Ez a két vonal mutat ki a képből, pontosan a szemlélőre. 
S találkozási pontjuk nem feltétlenül az enyészpont armheim-i tükröződése, de fel-
tétlenül kiindulópontja a falnyílásokon át a szabadba vezető útnak. Ahhoz viszont a 
kép nézőjének át kellene törnie magát asztalon, s az asztal mögött ülőkön. S ez szinte 
lehetetlen. Júdás vonala kijelöli a néző helyét (árulásaink jelölik ki helyünket?). 

Tizenhárom férfi egy hosszú, keskeny étkezőasztal túlsó oldalára kiterítve. Miért 
nem ülik körbe az asztalt, ahogy normálisan, máskor18? Miért e teatralitás? Szűk a 
hely az asztal két végénél, szinte a falakig ér. Bertalan le sem tud ülni, beszorult a 
fal és az asztalvég közé, Simon félsóderosan préselődött a másik véghez. Ezért nem 
férnének erre az oldalra? S van-e még valami, mi meggátolja átjövetelüket erre az 
oldalra? Aligha. 

Mi lehet ezen az oldalon? 
Terem lehet előttük, ahol vannak. Őmögötte ajtó, nyilván azon jöhettek a terem-

be. Mi az a nyílás a falon? Bejárat ide, vagy kijárat a szabadba? Ajtószárny nincs 
rajta, szabad az út, s zárva mégis: alakja lezárja. Lezárni látszik: trükk a perspektíva 
segítségével. Jól látszik: az asztal a néző felőli oldal első falnyílással van egy sík-
ban, az asztal szélessége nem éri el annak szélességét. Mögötte még három, ugyan-
olyan mélységű rejtélyes, talán kárpittal takart, befalazott fekete tömb uralja a kép 
két oldalát. Jézus mégis mintha a hátsó bejárat előtt ülne közvetlenül, pedig az első 

                                                        
16 „Ímé felmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik minden az embernek Fián, a mit a próféták megír-

tak./Mert a pogányok kezébe adatik, és megcsúfoltatik, és meggyaláztatik, és megköpdöstetik;/És 
megostorozván, megölik őt; és harmadnapon feltámad./Ők pedig ezekből semmit nem értének; és a 
beszéd ő előlük el vala rejtve, és nem fogták fel a mondottakat.” Lukács, 31–34. 

17 Goethe szép leírást ad arról, hogy melyik tanítvány mire gondol éppen. Judásról ezt: „…rémülten 
pillant fel, az asztal felé hajol, jobb kezében az erszényt szorítja, a ballal azonban görcsös mozdulatot 
tesz, mintha mondaná: Mit akar ez jelenteni? – Mi lesz ebből?” 166. p. 

18 Valószínűbb egyébként, hogy a „valóságban”, a kor szokásainak megfelelően körbehevertek egy 
alacsony asztalféleséget. 
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oldalkeretekkel van egy 
mélységben. Alakjának 
hátratolását, a kijárat 
elzáratását a újabb „pers-
pektíva” segíti: ha a ta-
nítványok szemeit és 
kezüket összekötjük, ki-
rajzolódik az a centrális 
résztávlat, amely optikai-
lag a valóságosnál hát-

rébb kényszeríti alakját, körülbelül a harmadik oldalnyílásig, szinte a hátsó ajtó 
elé.19 

A ki-bejárat mellett egy-egy szabad ablaknyílás. Benézhet rajtuk, aki arra jár – s 
láthatja az ott ülők hátát. Nekik meg kellene fordulniuk, hogy a végtelenbe vesző 
tájra pillanthassanak. 

Magabiztos így, háttal az ajtónak, ablaknak – kívülről veszélyre nem is gyanak-
szik. A külvilágot egyúttal lezárja hátával. Gyanítja tán, nemigen barangol már azon 
a tájon. Hatan oldalvást ülnek nekünk, szemük sarkából még észrevehetik a ház előtt 
járókat. Vajon milyen volt a tanítványok periférikus látása egyébként? Most csőlá-
tók: tekintetük kizáró és gyanúsító. S némelyiké exkuzáló: én nem. 

Ülnek, velünk szemben. Ugyanúgy nem kommunikál senki előre, ahogy hátra 
sem. Előre miért is? Pedig erre nyílik ki a terem. Mennyezete kazettás, megmozdít-
hatatlan rács. Mi van a festett terem ezen oldalán, ahová át sem jöttek. Át sem jöhet-
nek? Erre az utat az asztal zárja. Előtte a képet néző, aki viszont a kép előtere felé 
zárja le az utat. Az asztal tehát rivalda lehet, ezen a felén a néző, s nincs kibeszélés a 
színpadról a nézőtérre. Nincs összekacsintás a nézővel. Nem a néző individuumát 
szolgálja a centrális perspektíva. Sokkalta inkább bezártságát. Amit látunk e színpa-
don, az a valóság egyfajta reprodukciója. Színházban nem furcsa, ha nem körbeülik 
az asztalt, melynek hosszú, keskeny fehér tömbje elválaszt. Ugyanakkor lebeg a 
kecskelábain. Stabil alapja a fölötte lévő alkompozícióknak, s lefékezi, lezárja a 
lezuhanó perspektívavonalakat. 

Mögöttük a gyönyörű itáliai táj, háttal nekik, szemben nekünk a levegőperspek-
tíva; hiába vár sétálni az utakon, nézelődni a tájban szorgoskodó parasztokat, ár-
nyékban pihenőket. A nyílások a hátsó falon inkább elválasztanak a tájtól. Miért 
vannak ott? Ha a résztvevők nem törődnek vele, mert nem törődhetnek, ha alakja 
lezárja, a kiutat, ha mondatai eltérítik a tekintetet, mégis miért? Jelenlétükkel ígérik 
a kirándulás illúzióját, a bármikor-itt-hagyhatom-e-helyet lehetőségét; azt a bizo-
nyos individuális szabadságot, amely nem köt egyént beleszületett valóságába. Vagy 
az a táj az, ahova egy assisibeli Ferenc elvonult már, hogy csak madarakkal társalog-
jon – a társadalomból való kivonulás tájéka? Mindegy: Jézus háttal neki, magamagát 
zárja be e terembe. A nyílások egy cella falán vannak, bár az ajtó nyitva, s rácsok 
sincsenek az ablakon. Hova is menne, aki egyedül van? Hová cipelje egyedüllétét? 
Itt vagy ott elviselhetőbb a magány? Azaz nem a rosci-i távlatot mélyíti el a végte-
lenségig, hanem a magányt. 

                                                        
19 „Krisztus jobb és bal oldalán látható apostolok két csoportjánál, akik úgy fordulnak a kép középpontja 

felé, hogy tengelyükkel lépcsőzetesen perspektívát formálnak a főalak körül… Clark, 84. p. 
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Mert mit csinál Jézus? Most, ebben a pillanatban, mikor kimondta a súlyos sza-
vakat? Nem a történeti, nem a bibliai, hanem a leonardói, a reneszánsz individuum. 
Mit csinál ott középen maga da Vinci? 

 

Ha állapotát a lehető legrövidebben és pontosan akarjuk jellemezni: egyedül 
van. Magányát a kép elmeséli – annak is, ki a történetet magát egészében vagy rész-
leteiben nem ismeri. 

Magányára mutatnak az összefutó határozott egyenesek: íme a magányos ember! 
Ha egyenesen tartaná fejét, a homlokában összpontosulnának e vonalak. De ő félre-
hajtja fejét, mintha kitérni igyekezne valami elől. Kiáramlás kizárva, járomcsontból 
mégsem áradhat. Homlokból inkább vagy a szemekből. De a vonalak nem oda tarta-
nak össze. Miért hajtja félre a fejét? 20 Vagy: mi elől hajtja félre a fejét? Ők bezárva 
magukkal vannak elfoglalva. És Jézus mivel? 

A feleletet keressük a vonalakban. 
Ha lebontjuk körültük az épületet, akkor eltüntetünk minden perspektívavonalat, 

s ha eltüntetjük a tájat, Jézus akkor is a figyelmünk középpontjában marad. A kép 
elmesélhető cselekménye ott tartja, s központi helyzete főképp. Redundanciája van a 
képnek, tautológiája nincs. 

Minek ráirányítani a figyelmet, amikor amúgy is a figyelem középpontjában 
van? A kép részvevői ugyan éppen magukkal és társaikkal vannak elfoglalva, de e 
pillanat előtt és egy pillanat múlva ismét ő lesz érdeklődésük középpontjában. S a 
kép nézője számára is állandó középpontot jelent egyedülléte. A többiek hármas 
csoportjai akcióban, cselekvésben, a csoporton belüli és a csoportok közötti kommu-
nikáció kizárja Jézust a kép cselekményéből. Egyedülléte irányítja rá a figyelmet. Az 
ő nyugalma a viszonyítás origója. Az ő nyugalma a talpán álló háromszögé: jobb 
keze megtámaszkodik az asztalon, nyugalmat, önbizalmat áraszt (a háromszög egyik 
száraként), valójában a mozdulat már reflex-szerű: kitámaszkodik vele, mint egy 
autós az ütközés előtt. Tenyere még az asztal lapja felett, talán nem történik meg az 
ütközés, de csuklója már támaszkodik a terítőre, s a tenyér is rá fog feszülni az asztal 
stabil hasábjára, ha szükséges. Támasztékot keres, mielőtt rázuhan az ék – ellenáll, 
sorsát nem akarja elfogadni (melyik lénye vajon, az emberi vagy az isteni?) Bal 
karja ugyanabban a pózban, de tenyere felfelé fordítva alig érinti az asztalt (úgy is 
mint a háromszög másik nyugalmat adó szára), ám ez a megadás karja: vedd el ha 
akarod (Júdás a falatot ugyanazon tálból, az Atya az életet.) 

                                                        
20 Michelangelo Brutus szobra kapcsán írja Charles de Tolnay: „A középkori felfogás szerint a jobb 

oldalt Isten óvja, a bal oldal ki van szolgáltatva a Gonosznak. A modern pszichológia szerint az arc 
jobb fele az ember belső életét tükrözi, bal fele pedig társadalmi beilleszkedését. Az emberi arcnak 
ezt az általános, törvényszerű aszimmetriáját – öntudatlanul vagy tudatosan – minden realista művé-
szet reprodukálta, úgy látszik azonban, hogy Michelangelo volt az első, aki ezt a külsődleges jelensé-
get felhasználta az aszimmetria kiváltó okának, a belső erőnek az érzékeltetésére.” (Tolnay, 243. p.) 
Az nem valószínű, hanem biztos, hogy az Utolsó vacsora korábban készült, mint a Brutus-szobor. Az 
is biztos, hogy Leonardo nagyon tudatosan, sokat gyötrődve festette meg: nem véletlen Krisztus fej-
tartása. De hogy ő tette volna az „első” és „tudatos”, nehéz lenne bizonyítani, hiszen már a Jeromos 
az oroszlánnal című 1480 körüli képén is határozott motívum az arc jobb oldalának felkínálása. Ér-
dekes viszonyrendszerek vannak fejtartásokba fogalmazva a Madonna-képeken (Madonna Litta, 
Sziklás madonna) is. 
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Rosci21 pontos megfigyelé-
se: „…a szinte elérhetetlen, 
jelképes elszigeteltségbe 
helyezett Krisztus alakjá-
nak tökéletes gúlájában fut 
össze.” – bár az a gúla nem 

egészen tökéletes, a csúcsa lehanyatlik. A ruházat valóban segít eltüntetni vállait22, 
szinte szabályos háromszögbe foglalt az alakja. A tanítványok tömbjei mint lekopott 
röghegységek az asztal horizontján, minden látszólagos dinamizmusuk ellenére 
mozdíthatatlanok és mozdulatlan tömbök; szent balgaság és érdektelenség. Középütt 
egy határozott, talpán álló háromszög. 

A terem tetejének perspektívavonalainak tehát nem az a funkciója, hogy a néző 
szemét középre vonja. Azok másnak a szolgálatában állnak. Ha meghosszabbítjuk a 
falak és a mennyezet vonalait az asztal lapjáig, két egymás hegyén álló háromszöget 

kapunk. Takarítsunk 
el minden elmesélhe-
tőt a képről, s hagy-
juk csak meg a 
stuktúra-vonalakat. S 
e két háromszög a 
kép lényege. Tartal-
milag éppen úgy, 
mint a tartalom szol-
gálatában lévő kom-
pozíció szempontjá-

ból. Az alsó, kisebb háromszög, a középső alak absztrakciója. S akkor mi az azon 
csúcsán egyensúlyozó hatalmas háromszög? 

Innen a kép feszültsége. A Jézus háromszöge valóságos, a felette levőt nekünk 
kell odagondolnunk. Ott éreztük addig is. Ez a hegyén álló hatalmas háromszög egy 
ék. Cirkuszból ismerünk hasonlót: kis tőr az artista szájában, a tőr hegyére kardot 
helyez hegyével, s felemeli. A közönség szíve a torkában: mi lesz, ha lecsúszik a tőr 
hegyéről a kard? El tud-e ugrani a lezuhanó súlyos vas elől az artista, vagy az át-
szúrja a fejét? Ha lecsúszik mégis, az artista próbálja elkapni fejét, hogy a lezuhanó 
kard ne homlokába fúródjon. René Berger minden lehetséges háromszöget berajzol 
Leonardo képébe, a mennyezetét is, de ez utóbbival egyáltalán nem foglalkozik.23 

 

E hatalmas háromszög bármikor lebillenhet, maga alá temetve mindent, vagy 
ami borzalmasabb: lecsúszhat a kis háromszög hegyéről, s akkor széthasít mindent 
maga alatt, átfúródik az alakon, s széthasítja még az asztal kibillenthetetlen hasábját 
is, amin a két háromszög egyáltalán értelmezhető. 

A leírók megelégszenek annak megállapításával, hogy a perspektívavonalak Jé-
zus fejénél futnak össze: ha szerepük valóban az lenne, hogy rá irányítsák a figyel-

                                                        
21 Rosci 296. p. 
22 „…nagyon érdekes lenne, ha megtudnánk, hogy annak a modellnek, akiről Krisztust festette, nagyon 

széles vállai voltak. Akkor ugyanis az a tény, hogy Krisztusnak a festményen meglehetősen csapott 
válla van – ha figyelmen kívül hagyjuk Leonardo rajzolói képességeit –, ikonográfiai vagy legalábbis 
expresszionisztikus jelentőséggel bír.” Arthur C. Danto: Mozgó képek, 
http://emc.elte.hu/~metropolis/9703/DAN3.html> Metropolis 1997 ősz 

23 Berger, 2. köt. 32–42. p. 
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met, akkor az orrnyereg lenne a legjobb helye az enyészpontnak. De Jézus félrehajtja 
fejét, miáltal az enyészpont jobb orcájára, halántéka tájékára kerül. 

Miért hajtja oldalra a fejét? 
Talán már feladta? Elfáradt az egyensúlyozásban? Így talán nem hasítja belé 

magát a súlyos hegy? Nem számíthat a többiekre, észre sem veszik a kegyetlen éket, 
de ő már kimérte egyedüllétének határait. Saját háromszögébe záródott, zárkózott. 
Jobb arcát felkínálja, e szakrális mozdulat szinte atavisztikus: megadja magát az 
erősebb előtt, aki-amivel eddig szembeszállt, mint fiatal farkashím a falkavezérrel. 
Már csak abban bízhat, valaki tartja felülről a hatalmas éket, s megkegyelmez neki, 
nem bünteti az ellene lázadót. Bizakodhat, de nem nagyon: az ajtó felett boltívféle, 
afféle pajzs. Ő képzeli maga fölé, vagy föntről eresztették le? Mindegy: az ék csúcsa 
már átdöfte a pajzsot. „Atyám! ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár; mindazáltal 
ne úgy legyen a mint én akarom, hanem a mint te!” mondja majd az Olajfák hegyén. 
S e gondolat már itt e képen. 

Védekeznie kell, hiszen lázadása kihívó volt, helyrehozni az Atya(?), a teremtés 
hibáját(?), nemtörődömségét(?), fogyatékosságát(?). Elrontotta valahol nagyon az 
öreg, a világ tele elégedetlenséggel, mert tele igazságtalansággal; valakinek szület-
nie kellett már, helyretolni a kizökkent időt. Ha jó szóval, akkor jó szóval, ha azzal 
nem, fenyegetéssel, s ha kell erőszak, akkor erőszakkal. Mindhiába: az ember far-
kasfogvetemény, teszi dolgát, mint ő előtte, csak néhány balga ad szavára, nem 
mintha értene belőle valamit is. Hacsak a vigaszt nem, a távolit, az evilági gazdag-
ság, az evilági hatalom éppúgy múlandó, mint az evilági szegénység, s csak próbaté-
tel mindkettő. 

De eljutunk-e a mennyei atya elé, s ha igen, mi sors vár ott reánk? Miért lenne 
az jobb, mint amit teremtett a maga hasonlatosságára? A kétkedés lázadás és az 
árulást rejt magában. Tehát ő megadja magát, háromszöghegyét, mit egyensúlyozott 
ez idáig magamagán, engedi lezuhanni – s az majd „véget vet neki… Mi álmok 
jőnek a halálban, ha majd leráztuk mind e földi bajt, Ez visszadöbbent.”24  

A tragédiát, mint műfajt a kapitalizmushoz köti Arnold Hauser. Elemzésében 
számunkra is érdekes megállapítást tesz: 

„A középkorban tragikus hős legfeljebb Isten eltökélt ellenfele lehetett volna, 
aki nyíltan perbeszáll Isten rendjével. Csakhogy Istennel szembeszállni: ez egysze-
rűen elképzelhetetlen volt, gyarló halandó a legrosszabb esetben is csak eltávolodha-
tott Istentől. 

A középkor világnézetéből következően értelmetlennek, észellenesnek tekintette 
volna azt az erkölcsi álláspontot, amely megkísérli igazolni a szembenállást Istennel. 
A keresztény ember lemond a világ hívságairól, nem törekszik arra, hogy az isteni 
princípiumot itt a siralom völgyében megvalósítsa, vagy pláne a fennálló rend le-
rombolásával érvényesítse. Aki ilyet tenne, eleve ellentétbe kerülne az isteni üdv 
rendjével makacssága, gőgje, lázadása okán. A keresztény felkészül a túlvilági élet-
re, de nem hiszi, hogy üdvét idelent biztosíthatja. Ezért téves az a nézet, miszerint a 
keresztény tragédia létrejöttének legfőbb akadálya az üdv bizonyossága; bizonyos a 
legjobb keresztény sem lehet üdve felől. Az igazi akadály az, hogy Isten ellenlábasa 
nem tarthat igényt arra a méltóságra, aminek híján nincs tragikus hős. A lázadó 
szerepét a keresztény világegyetemben az ördög tölti be – és az ördög nem tragikus, 

                                                        
24 Shakespeare 1600–1602 között írhatta a Hamlet-et. Próbáljuk meg a nagymonológ szavait Leonardo 

Jézusának tulajdonítani. Tévedhetünk-e oly nagyot? 
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hanem nevetséges figura. Nagyságra a Sátán majd csak Miltonnál tesz szert, tehát 
csak akkor, amikor a középkori világnézet rég múlttá lett és kialakult a modern 
tragikus életérzés.”25 

A reneszánsz kora terhelt még a középkorral, de kifejlődve hordozza magában 
az új rendet. S még mielőtt a modern tragédia megjelenik, a tragikus hős már meg-
formálódik: Leonardo Krisztusa tragikus hős, s a hauser-i megállapítás szerint való-
ban az Istennel van „mindazáltal ne úgy legyen a mint én akarom” jellegű szemér-
mes és belső konfliktusa. Ha „A vallás az emberi lényeg fantasztikus megvalósulá-
sa”26, akkor a vallási tárgyú kép, az Utolsó vacsora mindenképp, az emberi lényeg 
valóságos megvalósulása. 

Most még a félelemszülte reményes bizakodás: az öreg megbocsát neki. 
Már sejt valamit, de friss még egyedüllétének rettenete. Majd az utolsó pillanat-

ban szakad ki belőle a bizonyosság: „Éli, éli! Lama sabaktáni!, Én Istenem, én Iste-
nem, miért hagytál el engemet?” 

A kiáltás rettenetes kétség: felkínált arcom hiába, s még csak rám sem sújtasz: 
kiszolgáltattál ezeknek, odavetettél, mint egy koncot. Feláldoztál? Á, dehogy! Kinek 
az oltárán? Önmagadén? Kegyetlenséged önkielégítéseként? Az Atyaisten túl el-
lentmondásos – inkább összezavar, semmint megnyugtat. Kell tehát Jézus, akiben az 
ember megteremti önmaga isteni képét: ám mihelyst valamennyire emberi lesz, 
azonnal megjelenik benne az ember minden gyengesége, tehetetlensége és kiszolgál-
tatottsága – kell tehát még a Szentlélek, mint megfoghatatlan, azonosíthatatlan (re-
pülő tárgy), imaginárius Atya-Fiú ellenpont, nőnemű nemtelenítő, a nem nélküli 
lebegés, dolgok, hívságok, bűnök, gyengeségek felett lebegő elnézés és megbocsá-
tás. A boltív-pajzs lenne a Szentlélek? Hisz már csak ő hiányzott. Ám ki tud beavat-
kozni Atya és Fiú konfliktusába? Hozzá biztosan nem szól egy későbbi kiáltás. 

 

Az a kiáltás rettenetes bizonyság, bár az Atyához szól: Istenem, Istenem miért 
hagytál el engem? Ez foglalkoztatja már itt az asztalnál is. Az egyedüllét.27 A jöven-
dő kiáltás továbbgondolása. Nemcsak fiad vagyok, de isteni lényed része is! Tehát: 
istenem, istenem, miért hagytam el magamat? 

Istenem, istenem, miért nem vagyok azonos önmagammal? – variálhatjuk tovább 
a szavakat. A fizikai fájdalom mondatná vele e zavaros mondatot? Egyetértünk 
Bergman templomszolgájával: aligha. 

Íme az elidegenedett ember! A nembeli lényegétől megfosztott egyéniséghüvely. 
A reneszánsz individualizmus (is) megtermeli az elidegenedést. Materialista és 

idealista filozófus28 majd csak a 19. században keresi az önmagától is elidegenedett 
egzisztencia gondjaira az okokat, következményeket, a lehetőségeket. 

                                                        
25 Hauser, 1980., 174. p. 
26 Marx megfogalmazásában 
27 Bergman Úrvacsora című filmjének nyomorék templomszolgája a magáramaradottságban véli Jézus 

fájdalmát. Nem a fizikai fájdalom mondat vele ily kétségbeesett mondatot – mondja, hanem az 
egyedülmaradottság. Hiszen ő összességében többet szenvedett egész életében nyomoréksága okán, 
mint Ő abban a néhány órában. 

28 Az elidegenedésnek, mint kultúrjelenségnek, mint a civilizált emberiség végzetének a felfedezése 
alighanem Rousseau nevéhez fűződik. Modern értelemben elsőként Hegel használta az elidegenedés, 
elszemélytelenedés, énfeladás kifejezést, a fogalom maga azonban lényegileg, nagy vonásaiban vál-
tozatlanul őrzi eredeti értelmét nevezzék akárminek: eldologiasodásnak, mint Marx, az egzisztencia 
veszélyeztetőjének, mint Kierkegaard, vagy az ösztönök szublimálásának, mint Freud. Az elidegene-
dés annyit tesz, mint exteriorizáltság, külsődlegesség, a szubjektivitás elvesztése, a személyiség ma-
gán-kívül-léte, mindannak a kívülre-fordítása, kiűzése, ami jog szerint az én bensőségéhez tartozna 
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Leonardo Jézusa a civilizált világ elidegenedett embere. Jézus da Vinci.  
A levegőperspektíva a reneszánsz (individuális) civilizáció, a centrális perspek-

tíva az érdekektől szabdalt társadalmi lét (egzisztencialista) elidegenedés: az egyik a 
másik előterében. Lehetőség és korlát, választás és kényszer, szabadság és szükség-
szerűség. Egyén és társadalom konfliktusa – Leonardo da Vinci és a reneszánsz 
Észak-Itália. 

Bevégeztetett: megmozdul a föld, elsötétedik az ég: a pallos-ék mégis lezuhant. 
Az Atya mégis feláldozza elsőszülött fiát (elsőt?) Önáldozat, önkritika: egyúttal a 
lázadó kiiktatása, a monoteizmus burkolt helyreállítása, a megőrizve megszüntetés. 
A modern tragikus hős megszületésének pillanata: „És ímé a templom kárpítja fölé-
től aljáig ketté hasada; és a föld megindula, és a kősziklák megrepedezének” – a 
földrengés figyelmeztetés: aki igyekszik kijavítani a logikátlan, kegyetlen monarcha 
tévedéseit, jaj annak, s ez egybevág a tapasztalattal saját urait illetően. 

Itt vagyok én. 
A mindenható: teremtő, romboló, könyv- és emberégető, gyilkoló, ezekhez cél-

gépeket szerkesztő, törvényesen és balkézről nemző, vérnősző, nem nőt szerető, 
névtelenül feljelentő, kiszolgáltatottja befolyásosaknak, földi bírái előtt védekező, 
uzsorakamatra hitelező ember, kifestve magamból elidegenedettségemet. 

A kétség marad. A kép múlandó, pikkelyekben pereg a falról. 
* 

Ez a volt a reneszánsz. „Szubjektum és objektum, lélek és forma, kifejezés és 
alak tökéletes megfelelése – rövid fejlődési szakaszoktól eltekintve – elérhetetlen az 
antikvitás és a középkor óta. Leonardo Utolsó vacsorája, Raffaello Dispuiája, Mi-
chelangelo első Pietája megannyi vágyálom egy lélektől áthatott, egy átszellemült 
világról, egy olyan létről, amelyben test és lélek egyenrangú princípium, egyazon 
tartalom kétféle kifejezése. Keletkezésük időpontja nem a harmonikus lét, hanem a 
nagy utópikus művészet gyorsan letűnt pillanata. Légvár, amely előbb-utóbb tör-
vényszerűen összeomlik, de még mielőtt összeomlana, már megjelennek falain az 
első repedések, a bizonytalanság, a kétség, az elerőtlenedés nyomai, egyszóval, 
annak jelei, hogy a klasszikus reneszánsz, látszólag könnyed alkotásmódja ellenére, 
roppant tour deforce volt, a kortól erőnek erejével kicsikart teljesítmény, nem a kor 
talajából kisarjadt gyümölcs.” – írja Hauser Arnold.29 

A művészet konkrét produktumainak alapkritériuma az újszerűsége, egyszerisé-
ge és megismételhetetlensége – azaz időhöz-korhoz kötött természete. Hogy e mű-
vek nagy része mégis évszázadokon vagy évezredeken át megtartják vonzóerejüket 
és hatóképességüket, az nagyon sok összetevő eredője. Ezek közül az első, hogy az 
utókorra maradnak-e. Leonardo Utolsó vacsorája szinte modell-értékű ebből a szem-
pontból: az eredeti festményből már alig-alig van meg annyi, hogy azonosítható 
legyen. De például tudjuk-e, milyen freskókat veretett le a pápa, hogy helyet kínál-
jon Raffaello festményeinek, vagy miket tartalmaztak az alexandriai könyvtár lán-
gokban megsemmisült táblái, tekercsei? A ma embere ezekben nem fedezhet fel 
számára semmi aktuálisat. De kijelenthetjük-e biztonsággal, hogy nem hatnak ma is 

                                                                                                                                         
és ami, mivel az éntől lényegileg különbözővé, idegenné, ellenségessé vált, súlyosan csorbítja, el-
pusztítással fenyegeti az ént. Az én elidegenedetten áll szemben tulajdon objektivációival, s mintegy 
elvész bennük. Az elidegenedés mindenekelőtt az emberi teljesség elvesztése, vagy, ahogy Marx 
mondja: az ember „egyetemes létének” elvesztése. – Arnold Hauser nyomán. 

29 Hauser, 1880. 17. p. 
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rejtező módon, fennmaradt könyvek és képek által, azok ihletőjeként, legyen hatásuk 
befogadó, vagy kritikai? 

Az utókor újra meg újra felfedez, átértékel és megint forgalomba hoz sok múlttá 
lett műalkotást. De ez is csak pontosan determinált, sajátos körülmények között 
következhet be, annak jeléül, hogy a művészet újjászületéseivel egyetemben és azok 
ellenére sem vonhatja ki magát a történelem fennhatósága alól. 

Még akkor sem, ha az Utolsó vacsora olajnyomatos szentképpé egyszerűsödik a 
20. század elején, vagy három dimenziót kap vásári ajándék-gipszreliefként, vagy 
„megmozdul” a műanyag-nyomdatechnológia jóvoltából – ha giccsé formálja a 
közízlés. 

Meglehet igaza van Hauser Arnoldnak a reneszánszt illetően. Lehet, Leonardo is 
tudatában volt a hauser-i ítéletnek. 

Ő a maga részéről megoldotta a centrális perspektíva problémáját, s szembené-
zett saját elidegenedettségével is. 

Érdeklődése más felé fordult: 1503-ban elkezdi, s két éves munka után befejezi a 
Mona Lisa-t 
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