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LEONARDO
HtlllÚIlIZÓ szólw szukú llú vu], 1I11'ly o lvu u, ru i n t egy fiatal lu

ú' y haja, géniuszának ti tokzatos IIIHgÚllyáhull rajzolódik ki előt

tünk Leonardo da Vinci alakja a tuoderu kor hajnalán. E titokza
tosság nemcsak az időben TlliJSSZe eltávolodott életé. Kortársai job
ba n átélték lényének rejtélyét, mint a m indent megmagyarázni
akaró későbbi korok. Szemf'őnvvesz.tőnek,boszorkánymesternek tar
tot túk és félve tisztelték mint varúzslót, akinek szép testében
olyan hatalmas erő lakott, hogyavaspatkót ujjai közőtt meghajl í

tot!a. De bámulták a társasági embert is: a könnyed és élvezetes
tursa lgót, aki mesterien tudott a lanton játszani és költeményeket
rögUinözni. Művei, tervei megismertették a Iestőt, a szobrászt, az
élJítészt és a mérnököt is, tudták, hogy orvostudománnyal is fog
lu lkoz.ik, de lényének az az oldala, melv Ll l'izikai világ felé tá
ruit, rejtve maradt a kortársak és az utána következő idők előtt.

Csak a XVIII. században előkerült jegywtei bontakoztatták ki
alakjának sz inte végtelenbenyúló körvonalait, inikor is nyilván
valóvá lett, hogy Galilei és Newton első fizikai felismeréseit ő

már száz, kétszáz évvel korábban tudta, vagy sejtette. 'I'itokza tos
lényét az emberiség legnagyobb alakjainak sorában tisztelik, pu
d,g e csodálatos sokféleségben azétágazó ember alkotásaiból alig
maradt vala m i fenn. Nemcsak azért, mert az idő nem kimél te,
hanem azért is, mert - keveset alkotott. Oeuvre-je legnagyobb
részt tervekbő l úll. l~letműve úriás körvonalakat seitotve, de tor
zóban maradt. Mégsem tartozik a félúton tört lángelmék közé.
Kezdetekben maradt életműve mindeu részletóben u ni verzul itást
sugároz; e?;y kivételes alkotót, akinek személviség» jelentősebb,

min t alkotásai.
E szernélvisóg, aki külső meg.ielonósóbon a szépség és az erő

testi kiválóságait hordozta. szellemi szf'érájabun egyképpen őrzött

művészetet és tudományt. Művész volt-e vagy tudós t A kérdés
aprólékosnak és feleslegesnek tűnik a szellemi egység roppan t
horizontján. Ha a miívészetet a szópség' szolgáló.iának hívjuk, ak
kor a tudományt az igazság feltárojának kell feHognunk. Mi
úgy látjuk, hogy Leonardo (l szép,wiy igazsáfJát kereste a világ
barr. Szépség és igazság: misztériumok. Összetartozásuk természe
tes. ÍJiszell egy tőrő l fakadva, egy és ugyanazon Titoknak más-más
oldalát jelentik. Mégis, ember alig képes szulg álatába állani mind
kettőnek. Leonardo arra vág-y ott, hogy szelleme erejével szépsé
get és igazságot egyszerre fogjon át.

1452-ben született a Firenze melletti Vinci falucskában, mint
Piero da Vinci firenzei jegyző és egy parasatlány természetes
fia. Ha életét tekintjük, a művészet felől indult: tanulmányai a
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firenzei Verrocchio szobrász-f'estő műhelyébenkezdődtek. Ha azon
ban a niélvére akarunk pillantani Leonardo Iejlődósének, nem
szabad megelégednünk az olyan készen kapott. fogalommal, mint:
.auűvészet". A fogalolllnak története van, vagyil; igaz.in csak ak
kor érthetjük meg, ha az időben fogjuk r('1: kii'l'jlődól;óllek tiirV'
netében, mielőtt mórtékként alkalmaznánk.

Leonardo gyermeksége idejében a képl,őművészet még nem
vált el egészen rbölcsőjétől, II kézművessóg-től. A kőzúpkori Euro
pában hiába 'keresuéuk "művészt", a I;ZÓ mai ér telmóben. Az al
kotóf'olvamat, mely ma telje" egészéhen a nni létrehozójúnak ha
tahnában van, megoszlott a megrendelő él; a k iv itulező közőt t.
Az alkotás tartalmi részét az alkotó rendese n készen kapta: Cg')-

házi hagyomány, előírás, vagy a világi meccnús elkópzelél;e for
májában, A képzőművészet tartu imi eletnún tehát a kívülállók:
laikusok uralkodtak, s az alkotónak a f'ormálússal éi'i 11 techniká
val kellett beérnie. Ezért ii'i nem válik el sok á ig döntő módon a
festő vagy a szebrász a kózművesWI, az ip'lrw.;túl. Firenzl~b('rI'a
festők még Leonardo idejében is céhekben élnek, iparosok módjú
ra, s maga Leonardo is tagja lesz a firenzei fef'tö-célllwk, mely be
XII. századi megalakulásakor még il gyógyszerészek is beletartoz
tak. A képzőművészet ébredése oly mértékű, amilyen mértéku az
elindító, döntő ulkotómozzanutnuk : a kompouúlásnak felszaba
dulása.

De hasonló eredményre jutunk, ha it kompouálás után az al
kotófolyamat következő Iázisát: a f'orrná lást vesszük szemügyre.
Mi ~ Iorrnálásj A szépség kibontakoztatása az auyug cllenállúsú
ból. Ha világosan akarunk látni, akkor a szépség' kibontakozá
sát is történeti inódon kell felfognunk. A szépbl'g nemcsak esetről

esetre a formálás aktusában bontakozik ki, hanem fokról-fokra
kibontakozik az időben is, a niűvészet és az esztétika történeté
ben: az emberi tudatban. Csak az individuullsta határtalanság
hoz eljutó romantika alkotta meg az elméletet a művészet "cél
járól", e célt a szépségben talalva meg. Mi lemouduuk arról, hogy
a művészet célját meghatúrozzuk, csak azt akarjuk megjegyezni,
hogyaszépséget nem gyakorlut i módon, iuin t célt, hanem kíre.i.!~

zését mint a művészet alapértelmét kell felfognunk. A sZ(~pség

nem kívüleső pont, hanem alkotórész; mely bennere.ilik a művé
szetben,

A művészet alapértelmének. a szépség k ifejezéséuek k iborrta
közása az emberi tudatban tehát az időbeli megy végbe, s éppen
egyik Iéuvegét adja. a renaissance problémáinak. A művészet, a
prehisztorikus barlang-ábrázolásoktól kezdve a varázsl ás, a mágia
forrásaiból buggyan elő, I; f'elnóvekedve is sokáig a vallásos knl
tusz mágfkus-mísz.tikus elemeit szolg álja, ';\lóg' li klassz ikus görög
rnűvészetriek sincsenek esztétikai igúnyei. Ez csak a késő hellé
n irmus fi lozóf'iájában bukkun fel, m ikor a kelet i ru isz.tikus hu t á-
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sokkal termékenyített necplatonikus gondolat felemeli a szépség
rangját: mint az istenség kisugárzását ünnepli, s a régi vallásos
hi t durvább, bálvúny-szerűbb megtestesiilós-hite helyébe a szóp
séget iktatja fillom sz.imhólurnkén t Isten f:~S az emberi szemlelet
közé. E ueopluton ik us goudolat azonban csak elvont elmélet maradt,
o; nem alakította át a festök, szohrúszok kézművcs-soi-sút, A ke
l'esztény;.;ég első századai is ebben a kézrn űves-sorshan multak
el, egészen a XII. szúzudi gótikus ébrcdős ikoráig, miután az el
mélet maga is r-Ihn.lvúnyu lt, De tóvednénk, ha a kornpouálás
szabadsárrút és a szépség kifejezésének tudntát értékmérőnek
akarnánk alkalmazni. A giirög, az tÍkeresztén~', a román múvé
szet monurnentál is alkotásai mind a kötött, a k ultusz szolgálatá
han álló felfogúsban születtek. Csupán annyi bizonyos, hogy a
quattrocento idejéig a kézműves-sorsball élő alkotók objektív jei
Iegű alkotásokat hívtak életre, s a vallásos kultusz szolgálatában
II láthatatlan vilúg szimbólumait igyekeztek létrehozni, a szemé
lv e» élménnyel nem törődve.

.Az· objektív szellem elhnnvatlásu a gútikóban egyidöo; a sze-'
mélyiség ébredésének kezdeteivel. A teológiaJ'igyelme ráterelődik

az Isten képére való teremtettség problémájára. és 1\quinói Szerit
Tamás klasszikns tau itásbun fejti ki a persona Iogulmát, Az em
ber gondolataival és vúgyaival elhatárolódik az univerzumtól. Az
egyediség elvének vitája, Duns Scotus !wf'ccriflÍs-elmélete és a
uvomában támadó eretnek tanítások már a megváltozott világ
felfogást jelzik. Szent Tamással a teológia lemond a szorosan
vett m iszté ri umok kényswrítő észérvekkel való igazolásáról.
;\Iegkezdiídik a hit és az ismeret világának szétválása, ami nem
más, m int az európai tudományossúg meg-indulása. Elsőnek a
filozófia vál ik le a teológia testórűl, majd a filozófiúból megszü
letnek a természettudományok. Az cszmólkedő szetnél y iség vá
gyaival. akaratával a látható vi lág felé Iorrl ul, hogy értelmével
megismerje azt. A szabad vizsjrálódúst követeli; végső Fokon a
kinyilatkoztatás tekintélyi alapja helyett az érzékeken alapuló
tapasztalást.

Ezzel párhuzamos az állam életében a tekintélyi elv lehanyat
lásu: a király-eszmény szak rú li s jellege rnegszűnik, és az uralkodó
a földi realitások talajára áll. A kultura eddig kizárólagosan
udvari volta pedig új sz.in t kap a demokrut ikusabb jelleg ű városi
kulturában, A pénzgazdálkodás kezdetei, a kereskedé" szellemének
megújulása is a szomélyiség felébredésével, értelmének és akaratá
nak önálló, szahad működésével függnek össze, és a várusfejlő

dés alapjait rakják le. Ilyen fejlődő város az í tál iai Firenze,
mcly külön államot alkotva mint köztúrsaság, kedvező anyagi
alanokat teremt, s a polgárság fejlődése itt mintegy bölcsőjévé

"illik a megujhódó európai festészetnek.
A festészet fiatal művészet: a gótikában válik el az építé-
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szettől a szobrászattal egyiit.t, melvuek eddig- csak kíSI"]'iíje voll.
Igazi önállósága a tdblakéi) megsziíletésé\'el kezdődik. .\ mon ll

mentális festészet épülethez kötött, nehézkes ki v i tclczúsúve l szem
ben valóságos forradalmat jelentett a szabadon hordozható. köny
nyen, gyorsan elkészíthető táblakép. A festők egyszerre terméke
nyekké válnak, megsokasít ják műveiket, megrendelők halmozzák
el őket és anyagi helyzetük fellendül. A:~ alkotúk szabu dabbau
követhetik vágyaikat.

A realitások megismerése - így nevezhetnénk ~l fell'hn'(lt
személviségnek az ujság ingerétől mámoros \ ágyát, melyekko]'
eltölti mind a képzőművészeteket, mind a fiatal természettudo
mányos vizsgálódásokat. A festészet, a monunu-ntál is mul t szi 11I

bólum-hagyományai után, melveknek b izouyos l~rtl~lellibell m{'g ,I
trecento is folytatója, a quattrocento elején a legaprólékosHId)
naturalizmusban tombolja ki magút. A Iátúsuknak örvendező fes
tők válogatás nélkül mindent ábrúzolnak, ami szemük elé kerül
Tobzódnak a részletekben, a berendezési UlrK~ uk, H ruházat apl"l',
ságaiban, hogy minél hűségesebben adhassűk vissza. Lassuu az
után rájönnek, hogy ez csak bizonyos tudományos jellegíi l"elis
nierések árán sikerülhet. A festészetben felbukkanó húrrun prob
léma három természettudomány rokon tertilctóvel ériutkezik.

Az első a távlat felismerése. A firenzei Bruuef lesch i, T'ccel lo
és nyomukban a többi-művész felfedezi, hogy H tárgyak a illessze
ségben bizonyos törvényszerűségek szer-int változtatják alakjukat.
A perspektíva tudománya geometriai vizegúlódásokkal hozza ki] p
csolatba a festőket. és új mélvségekot nyi t az add ig cgYlizerű,

sík lapon. Piero della Eranecseu már arra is rúj őu, hogy nem
csak vonaltávlat van, hanem szlniáola! is, és a Szíllekel H lég
köri viszonyok befolyásolják. E probléma elmé ly ítóxo ú tvezet a
fizika területére, az optikai kutatások v ilúgúba, molynek kezde
tei még a XIII. századba nyulnak vissza, s a fl'IlY tuuuul k apcsn
lódik. Végül a festők rádöbbennek az emberi test igHzsúgHim is.
Az anatómiai tanulmányok az or vostudornuuvhnz vezetnek. Ma 11

tegna már a meztclen emberi test szakértője, s a firenzei Antonio
del Pullajuolo hullákat boncol. A primitiv naturalizmus llWgszíl
nésével a quattrocento korai Festészete tei"lnészettud(JlIlúll~-(JS-jei
leget ölt.

A művészct még nem is nevezi magát III li vészptnek; az értók
skú.lák nem tisz tázódván, a tudomány l'ang',Íúért hurcol. Le» II

Battista Alberti a festészet tudományvoltát bizonygatja meg
Leonardo előtt, dc így jár el maga Leonardo Ül a Iestészetrnl
írott könyvében. Az alapértelem: a SZéPSl>.g ki'fejezésc'nek tudati!
ugyan már kibontakozik a személviséz által ruugrucmel t alkotó
élményben, de sajátságos módon a renn issance valami «zámok
kal kifejezhető üSlJzJiangot, valami muteruu tiku-izű arúnvt ünne
pel a szépségben. Ezért látja példáu] Alberti a szépscget a har
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lIl"miil!J:III, A szépség pedig uem m imlig' harmónia, de mi ndig'
ritmu», :\ harrnón ia nvuzuhnn alllutcm:liikával tart rokonsá
g'ot, luig a ritm us, a IUcl.nlPVeztlPtctlclI T1!ozgiÍs a szépség sz ívdob
banása. melv disz.hurmóuikusau is clképzl'lhetií.

Ehhe u fl'jli5tl{'she kancsolódik ll(' n riaül! Leonardo, u í'irenzei
Verrocch io műhelvóben tanulva a fest{'sJlct és szobrászat tcch
nikájitt.

), f irenzei festészet küzdeti keménv, ("I'd('Süll férfias jellege
Y"1T()('('hio 1I1íív{',szeU·hell már lúgy vonásokat kap, s Leonardo,
ak! :-:.-:iill'tps{,töl fogva a ldt,jjal vall' el:i('g'yezH'. sz.ivesen halad
(,í'ekell :1 i1YOIlIOkOlI. Elsií ismet-t műve, u Yerrocchio Krisztus
kl'l·esz\(·I{·Sl'j úhrúzoló kl-p{'1I terrlelő anavu l, melyet in int tanit,
vá uv i't':-;í('(t, lIIiÍr azt u lúg:v. úIJlla1:q~ bújt sugúroJlz:l, melv mind
\'{'gig j(oJlt'lIIziíj(' murud t. Egyhen lútsz ik az is, hogy rnennvire
értles {'s csiszolutlan még az elődeihez képest finomabb VCl'l'O

cch io ..Iúgysúg:l" :I tanítváuv kozem űvr-hez hasonlítva.
A húsz!'\'('s Leouurrlót 1472-ben veszik fel a firenzei festő

(,(,111)(', (le Verroer-hio mel lől «suk 1471->-ban távozik. Rövidesen
,"",h"zi IlIegT('(I(l!,I(;",t ku p : l'I!;Y tom ploru Uí"ltúrképd kell elkészr
ten ie, Hozzáfog- a Három királNok inuiddstii úbrúzolr'l képéhez, de
nem I'Pjt'zj bo : 1IZ alúi'estós '-IJlapotúbatl alihahagyja. A téma pedig
soká iir foglalkoz.tutta. töhb vázlatot, tcrvo t készít, míg memilla
podi k a vég-s(í k ompozioi ónúl. A kép témúja a közcpkortól örö
kiilt, 11ll,gSí\oko(j pgyhúzi tn r tu lom, melvuck zürzavaros, bál' nem
1'('II(]",,('r nélkiil való clrendezésóbou az alu kok fúrashtú 'gomolyag-
ja is a korai quattrocento mesroldúsa.iru uta l. A kép centrumúban
a Madonna látható a g-yermek .Iézussal. A Madonna-abrázolús :is
egyike a trecento és kot'ai quattrocento sokszor végtelen unnlm ú

tómáinak, mely ünnepélyesen merev, élettelell tartásban hervadt
és szigorú matrónákat idéz.

Leonardo Mudonuújá n senunit sem látunk ennek a hagyo,
máuvnak szertartásából. Eg-y bájos fiatal nő szemérmes mcsoly
!;, 11 i hajli k gYP!'lnekéhez, akit keeses és természetes könnyedség
F(o! ta rt a karián. Ennyi az egósz; dc m in tlu. a komponálús sza
h;!d~úg'únak elsó fuvallata borzousrntuu Illeg: a könnyed női báj
LJ!!))] I-;ugúrzúsa valami eddig soha nem látottra int.

Vu jjon a fillolf\súgra {~s a bújra való törekvésheu találnánk
llll'g' ilZ e lső új vonást, melvet Leouarrlo f'üstészete jelentett ~ Nem
állíthatjuk, hogya korábbi, szig'oríi rajzú restészet nem ismerte it

finomságot. Domenico Venezi ano kecses leánv-norfréi pnldául a
vonal minrleu kérlelhetetlensésre mellett is hordozzák u nőiesség

'1Jújút. SM, II búj itt í~]lpell a vonulvezetes fel nem oldódó, de ke
cses mozgásritmusábau van. Ami Leonardonál új, az! a kifejezés
módjá huu kell keresnünk.

Mi Leonardónál a kifejezés lllódja~ N'áJa IS beszclhetűnk a
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.vonal kecsesen elomló ritmusáról, de nyomu sincsen itt a I'<ljz
keménységének. A barna. aláfestésben Iennmaradt képen n i ncxe
nek színek, de fények és árnyékok titokza tos játéka az élet üde
elevenségével tölti el a lágyan kerekIő koutúrokat, ruegrnututvn
az arc, a test és a ruházat finom mélvedéseit és domborodasait.
Fény és árnyék, világosság és sötétség egy mást kiegl's:éltő, ti-
tokzatos varázslatában kell mogtalá lnunk Leonardó nál először a
szépség kifejezését. Ö maga, a fcstészetrol n-ott könyvében íg"j
magyarázza meg ezt: "Az árnyékok meghatározott fokozatokon
mennek át, és aki ebben járatlan, annak a műve nélkülözni fog
ja a gőmbölydedséget, A gömbölydedség pedig a fődolog, és a
lelke a f'estészetnek."

Ez a "gömbölydedség" nem azonos a' plusxticitással, mclyre
már a .régebbiek, Andrea del Castagno, vagy Manteg'na is rájöt,
tek. Az ő plaszticitáeuk az élettelen anvux szobrászi k idomboro
dása a képen. Leonardónál a hús, az élő niatór-ia lüktetése jelent
kezik, mint egy finom szellemiség sz imbólurua.

Míg Leonardo az életnek ezt az elevenst;gét kutat.ia, addig
Firenze hercegi kertjeiből antik vágya]; és áIJl,o"k köde száll a ma
gasba. A köztársaság városi kulturúja fölé idűközbcu a Medi
ciek udvari kulturája épült. Lorenzo de' Mediei, il vu ros ll!'.'! g(')

rög akadémiát támaszt, ahol Pieo della ,:Vlil'l1mlola, Marxi lio Fi
cino, Leone Ebreo az ujjáéledő platonizruust tanítjfJk. A plato
nizmussal ujjáéled a hellénizmus szépség utúni szornjúsága is
mely a szérelemben ölt testet. Megcsendül Angelo Poliziano Orphe
us-éneke, s felharsan Bacchus hordala. Lorenzo maga is ko lt«, aki
egy derűs pogányság halálsejtelmo«, hornt.ius i hi)l('sess{~~ét hil'"
deti.

Leonardót nem hívják meg a görög ~;zéJlség mámoros ke rt jé
be. A firenzei Aphrodité: Simonetta Vespur-ci fiiJdölItúlra hívó,
szellemi varázsa Bot.ticell it igézi meg, aki Leonardo hr-lyett Lo
renzo kezveiben részesül. A Medici-udvar sz imból ikus kifejnzőjp

az egész kor heves vágyának az antik rni.ntúk, az elsüllyellt arany
kor, a gondtalan, derűs pogányság utáu. De hiába minden: az
életre mindörökre rúvetödött a Km'eszt úruvéka. Nines olyan
mámor, nincs olyan dionysosr forróság, moly után nyomban' fC'l
nem bukkanna a megismert bún tudata és a szeuvedés igazsága.
Lorenzo halálos ágyánál Savonarola intő alakja áll, és Bott.icel li
Vénusz-ünnepe máglyák lobogásában ér véget.

Leonardo ekkor már régen n iucs }1~ircnzl·llen. Még 1482 1)('11

Milano hercegének, Lodovico il Morónak szolgálatába ajánlja ma
gát mint hudiruérnök, aki arra is ulkalmas, hogy a fejedplmet
dicsőítő emlékműveket készítsen. Itt, Mi lanóbun teljesedik k j pú
lyája nem ugyan külső ragyogásban, m iut inkább belRő Ín lés
ben. Itt kezdi írni értekezéseit a festl'szetről s jegyezni külöu féle
ir-ányban áradó gondolatait a v ilúgról, molvék teljess{~giikht~ll
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még ma sincsenek feltárva. De szi lánkiaikbuu is rnutatnak valamit.
Mint jegyzeteiből kitűnik, legmugusubh művcsz.i feladatnak II

"fény-úrlJyék és a rövidülések li tjú.n elért testiség" -et tartotta. Ez
az a bizonyos "gömbölydedség", melvot 11Iúr a Három kiralyoh,
imádásán megfigyel tüuk. Ujabb képe. Il IIlÚl' Milanóban készült
úgynevezett Sziklás Marianna elmélyíti ezeket a prohlémákat. Itt
tűnik fel elűször festószetében a uiásik l'lj elem: a lcomqiozicio
tisztasága. Az addigi képek zűrzavaros, egymásrazsufolt cselek
ménv-ábrúzolása nem tudott erről. Leonardo a háromszög, illetve
a piramis-alak geometriai idomát helyezi cl a sikban, magasabb
rendű matematikai renddel fékezve le a naiv elbeszélő-elemek han
goskodását. A kompozíció tisztusásra úh itutns esendet sugároz. A
matematikai törvényszerűség összecsendül az uralma alá helye
zett alakok ból kiáradó lelkiséggel: JiJzt mutat.iu meg a Sziklás
Madonna. Itt már együtt van a lényeg, melv az alkotóra oly
jellemző, s melyet a rnűvészet fogalmának mcgszületéséhez elen
gedhetetlennek tartottunk: a komponálás szabadsága a tisztaság..
han. és a s,,;éps(;g tudatos kifejezése a féuy-úrllyék finom skálá
jában. Hogy e kifejezés meunvire tudatos, az kitűnik Leonnr-do
következő feljegyzéseihől:

"A fiata! és gyiing,l' testen ne kg yl'IH.: 1, ilrl1yél;"id ki\r';nn(\\~! 11\lltak, HH~1;I<üvul-

tek, hanem k űn n y ű ek , rncgtogh a ta tlan ok és altL:ts.·d:li~k m in t a l'~'vl'g(;, m cr t maga a z

emberi test is á tte tsz ő , amiről me ggvöz ö dhet sz , Ilii ujj a i dou ker esz tü: ne ze l a nap

felé. A nagyon éles fény n e m au sz ép á rn yc ko t . ó\ a ko c] a:'. é le s í en y tűl , Alknu yat

fele , vagy' k ő düs n.a~okon, a mik or a nap a. Íl:11:ök Illi).~~ott rrjtöz:üi,Jík, í ig ycld me~,

hogy a férfiak és uök ar cán milyen sz eli dscg cs háj ~t:}l::Z()L~ik kl, ha a ~l;1zak sö
tét falai k öz ött árnyékos utcákon mcnnck végig. Ez a le a tők clc tc seb h vil a g í tús. Ar
n yékotá so d le g yen olyan, hogy fokuzatosan vessven d a ~011yben lIJillt a hi~t. m.nt
a halk rnuz sika hangjai. Jól jcuvcz d- meg: fény é s ho maly k üz ö t t van valam: k ö

zcp , valami lia tá roz a tl an, me ly cgyfurrn{1I1 tartozik it.: e is, oda is, vilag o s árnyék
vagy sötét világ o ssag . Ezt keresd művész : itt rejlik a l'-:gcsodédatosabb sz cp scg
títka ."

Ime a "sfullIatusa": fény és áruvék iiistszerű eg'~Tbeolvadása

in int a szépség kifejezése, mely a kompozició tisztaságával az egész
évszázad legmagasabbrendű festői felismerését rejti.

A komuozicíó tisztasúga mélyebb utakra visz: festészet és
matematika kupesolatához, "A test szúmúru a legnagyobb öröm
a napfény ~ írja ~ a lélek számára a legnagyobb öröm a mate
matikai igazsúg világossága." A festészetben ki fejezett szépséget
alkotóelemeirc bontva, elérkezik a sikfel ii letct bezáró vonalhoz,
majd a végső' elernhez, a ponthoz. A geometriai probléniákat a
festészet részének tartja. s pg;yenes feladatának a végső alkotó
elemek kutatúsát, Ezérf gondolja a Iestészctet tudománynak. A
tudomány kritériumát is megúl lapi tja.: "Sel1lmiféle8mberi kuta
tást nem lehet igazi tudománynak nevezni. melv nem veszi igény
be a matematikai fejtegetést és bizonyítást."
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Ez már a felébredt személviség szava, a renaissance-emberé,
de nem Leonardo az első, aki mond.ia. A gondolat a XIII. szá
zadban tűnik fel először Rogerius Baconnúl, a skolasztika mate
"1natikai irányában.

Leonardo, aszépséget elmélvítve, az iguz,.úgot pillantja meg.
A formúk matematikai rend.iében óli út legmél vebbeu szépség' és
igazság, művészet és tudomány kupesolatát,

A milanói korszak jelentős részben a földi valós.ur alapjai
nak: a természeti igazságoknak k ntatúsúhnn telik el. A festt:,
szet csak egyik része lesz érdeklődése kő rúuek a szo1Jl'úszattal {·S

ópitészettel együtt. Míg Firenze kel'tjeihen a p lu t on ik us esztl,tib
gondolatai száruvuluak, melv _a széps("g-et mint a szcretet Isten
ből kisugárzó mozgató-erejét fogja fel, s a szerel men út egy szub
jektiv meg-ismcróst d ieső ít, ad(lig Leonardo ;\ lapasz[,j];is objoktí,
i!t11Zi'iágaihoz jut el. ,.Hiú ós hibúval tvl i az a turlománv. 
írja - mely uem a tnpusz tulúsból. mi nrleu biwnyosiiág szűldanv

jából származik és nem abban végződik, vagyis ha eredetük, k ö

zepük vagy végük az öt érzék egyikén sem ha lad keresztül." Büsz
kén "könyvműveltségnélküli ernberv-nek vallja magát, s korának
antik mintaképei helyett egyenesen ;1 tt'l'm<"s;f,('thez l'orrlu l. Mi kr»:
azonban művészet-elméleti fejtegetések be bo('sú t.koz ik, előcsillan

a kor gyerlllekénlJk naívsúzu. Szelllpontjai m inrl ijr kűlsőleiresek,

formálisak. A festészetet például azért tartja nuurasnbbrendűmÍÍ
vészetnek a szobrúszatnál, mert a í'estőnek nincs .l:ly.iikség.e auuvi
f'iz ika i crőkif'ejtúsre. mint u s7ohnis711;11" l"S tisztú hb IlliiII kút n',!!:!,?,

A földi realitások: a f izikai ;je]PlIsóg\"{ fejl; k iu yi ló órdck lő

dése egy forrásból fakad a festő érdeklődésével. A közös alap a
látás. Ezért becsüli az- öt érzék közűl leg'muausabbrn a látás szel"
vét, a szemet:

.,N,ern la to d, hogya szem ."ttiil,-li (iz t.:LJ: l'SZ \'i!.lg s'::I··rl~·,l·l~t·t·) r~'/ ,IZ ~l:--;ztrtdl'l.l2,i;_\

ir án yito j a , L'Z teszi lc lie t őv c a k oz mugra i in t ; min ucn cmb cr i JJii!','l"·;7;_'T~·t. T;I!1I1 l~~ in

vit; az ember t ti vila g külünb öz ő r0szeire viszi; ez a nl:lL::Il~;ll;!';~ ;1]:10.1;1, 1:I',!f)Ii1;Üly;)

csalhatatlan; ez mérte meg a csillagok lt1ar~ass,;'lg:1t és Ha~;\s/q.~;I1, ez 1:d;l'lt:J I"!lC~Z ;1./

elemeket és társ.aikat; ez mo n dj a Illeg a z clj öven d-i doI~:)k(jt a csil la e ok .ifJra~;jbÚl,

ettől sz á r rnaz ik az építeszet és a r.i vl at , tő-le az isten i fc::ill'szd. () tc IVf!,llag\~~z,.:rübb

lsten minden a'd-:otasa ki):~i)tt! MjlY~-1l Jic~)~'rd tckz'l.:tnl' ti n'_'lllcf.~0'.'f:I.'l't'! i\\:lycJl

n ép , m il ye n nyelv tu dn á tökéletesen le i r n i if~,azi ll1ükii("~S_·L'et·( ,\z cu.bc r i Il:q ab lak«

ez, amellyel testünk atel i az ele tc t es élvezi a \';)~ig ;';Z\'P~;f~',!~L'l; <"flb1:l elLg::!ik rne ;

a lélek J test bör tön évc l, nélkül c az cmb c r í test kinc.v.rn vc de s '''OlI1<l cs al: ... "

Ezért is hi li ncsel i Ic a f iz ikn.i .ielellsé~{Ck ];(;7,(;H leg-jobban ;\
fény. Ehhez az út a per-spek tivá u út vezet. ,,1 II H' (~zéJ't kel l m indeu
többi emberi vizsgálódásunk ós tudománv link elóhe helyey.1l i il

perspektíva tudományát, amelyben ;t vilúgos vonal sZl'lIllólete -
legnagyobb öröme a szeunu-k -- üg-ye"Lil a II1at(~lnatikn vilúg'o;,;sú
g ávnl, a lélek örömével."
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A lá tá» elvezeti az ontikához, a tükrök,' v isszaverőclésck tő r
v(>ÚYSZ!'1'íísógeil1l'z, n 1'{~IIY riildi t~I'Yt"!lYl'siiló:;I;l1f\ ,izs/UiIatúhoz. Az
optikúlmu júrt úton hnlud: a XIII. sZúZlldi HOg'l'l'ills Bm-ou (·~s

HollPl't Gl'ossetete mú r szel lemos l'elismcrósek et közöltek a világ
g-al az arah Iorrásokból tanulva. A vilúg' lá thutó Iormáit lótru
hozó fÓllyt Leonardo nlllpjclelliit'gnek sejti, ('s eljut forrú,~úI10J:.

i' nu nhoz. Ezzl'1 ,"I'(II'kl's mórlou t a lú lkoz ik a p lat o n i k uso k vi lúg
l'pl I'()g-úsil\~nl, akik a Ilnpból kiúradó lumen-llclI lú tjúk a vilú,!!;l'ellll
t a dó I'róL ]\1 íg 11":011han II plu ton ik usok felislllerése m iszt ikus
<··~i:i('l'íí. addig- Leunu rd o liz ika i tapasztalúsokl'll {']lit. Mcg'sejti
Kope i-u i ku s előtt, hogy a nap nem forog' a fiild körül, és hogy
a rüJd nem középpontja a vilúgegvctcmnek. JiJ gondolatokban még
'T !II úttörű: l' J'l'lis!lIl'róseket iuú r Cusu nusuú l llwgtahJjuk, De
azok a ku tatások , melveket Leonardo a moeaá» világában vég'zett.~

az ('Isiík voltak a megismerések történetében.
\ t i í ok zu tos, IIIPg'nl'vezhetetlell III ozgit s, tuel v hullámszcrü tm-o

j('dl,:~,'khl'l\ nlap.iil m i ud a tapintható l's lú thntó unvaz Iétenek.
m iud a lú thuta tlan és megf'oghutatlun szépsl'g'~uni verzá.lé valósú
gának a ritmus sz.ívdohbanásában. Leouardút nagyjelenti)ségű fel
ismerésekhoz vez<'Íve ismét tudornúnv loS 1IIŰVÓSzPt. igazsúg t'"
,;zéJlsl~!!- kll!H'soIHtút jeleníti meg.

Egyarúnt ln'dekli a szilárd, a folyékony los a lésrnemű testek
mozgúsúnak Ji))·vl'nyszeríísloge. Ku tu t.iu il mozgús okú.t, s nem
elégedve IllPg az ókor i statikai törvényekkel, elmélyed a d inam i
kában. és az okot az erőben talúl.iu meg. Semmit sem jelentenek
több? számára a kétezer éven át öröklödi) ar istoteles i speku lat ív
fizika gondolatai, Felismeri a tehetetlenség elvét, százötven évvel
Newton első mozsrástörvénvo előtt. Ezt írja: "Semmiféle érzékileg
fl:'lfog!Jató tel-'t lI('1Il képes ntagútúl elmozdulu i. hanem ehhez mú:-.
crőrr- szoru l." A közlukcdőcdóuvuk, a hujszaksiive8s{~g törvényei.
sőt II munka t~s az energia fogalma is az ő jegyzetei1Jen jelenik
1I1l'g t'1ósziil'.Klltatúsai koimikus máreteket iiltenek, m ikor kimond
ja, hogy a fiildiin tapasztalható mechanikai törvénvék az egész
világ'egvetemhen érvényesek. Felismeri 11 hang mozgását, hul
IÚllll-'zeríi ter.iedését is.

lk t'rdeklődése nem áll meg az élettelen testek és fizikai :ielen
ségek lIlozgásúnúl, hanem az eleven testele az állatok és az ern
berek mozg ásá ru is kiterjed. FJz ismét il míi \észi látással hozza
kall('s(datha. Kr-dven« állata II ló. Vúz.lnl köuv voibeu. jegyzeteiben
rengpteg rn.izot, tauulmánv t szentel aló mozaásának, megálla
pítva. hog-y terruészetes .iárása az ügetés. Szobrászi tevékenysége
is iisl-'.zefiig-g e prublémúval. mert Lodov ieo il Moro megbízásából
egy lovasszobor: ti Sforza-emlékműelkész itésén dolgozik. Azonban
csak modellje készül el, s ez is megsemmisül a franuia háborúk
ban. Leonardo szétágazó lénye, szövevényes érdeklődése nem tu
dott sokáig kitartani egy gondolat mellett, S m ihelvt 11 komponálas
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és f'orruálús szeIlemi mozzauatain túl volt. Il k iv.itelozó» valója
ban már nem érdekelte. Ezért írta: "A tervezés úri foglalko
zás. a kidolgozás éllenben szolgarnunka." Egyetlen szoborm űve

sem maradt fenn.
Az emberi test mozgásának vizsgálata anatómiai tanulmányai

val kapcsolódik. Mint tudjuk, nem ti volt az eh.ö, festő, aki hul
lákat boncolt, de ö volt az első, aki a boncolásból nemcsak mű

vészi, hanem tudományos következtetéseket is vont le. Tapaszta
lásai alapján elvetette a régi, Galenus-féle anatómia spekulatív,
a valóság ismeretét nélkülözö nézeteit, s Vexal i usuak, a modern
anatómia megalapozójának, útját készítette elő. Mn rcautonio del
la Torre páviai orvostanárral együtt űzte a bonctant. H rujzaivnl,
ábrázolásaival segítségére volt az orvosnak egyetemi előadásai

megtartásában. '
Bonctani rajzai mélvrehatóak, m intha a te~t léllyegd keres

nék. Az élet Forrásait kutatva feltárja a nő testét és az anyaméh,
ben szunnyarh; magzatot. Ő, aki egy fel;jegyzé:>óhcn szkeptikus Ízű

en nyilatkozik Isten és a lélek létéről, m int olyan dolgokról, me
lvek az érzéki tapusztulásnuk hozzúf'ór-hetetlouck, egy auatóm i a i
rajzán ak szélére ezeket írja: ".f~s tc ó «nrber. ki m uulcúmban ,l
természet v esodálutos művót. s7.cmléled", rontold Illeg. m enny i rr
elvetemült dolog egy ember óletét elvenni, .ik inok iisszetéteJl' i l yeu
esodálatosall művószi: gondold meg, hogy e teHi nem hasonlít a
'lélekre, Illelyebben az épületben lakik, ós valóban. " 'isten i do-
log:'

Rengeteg' elszórt vázlata fog\alko7.ik a nio7.gúsHul: az emberi
test mozdulataival, melyeket most múr a ri'lIy-:íl'nyd, hutúsok nú!
is f'outosabbakuak i tél, Görnvedö, futó, ugró embereket littunk
vázlatkűnvvcibeu vúltakozni golyvás, torz ernheri xzőrnvetegek
kel. Ismeretes, hogy kedves Hzórakoz:1Ha volt megfigyelni az ijCHZ
tően rútat Ójlllúgy, m i nt a esodálatru.móltónu SÚTd. Köuuvr«l
vázlataiban figyelemreméltó. hogy a visszu tusz itó rút"úgot is mi
lyen lehalkított f'inornsággul adja eli). Itt, a ~7.iil'llydpg I'Pjekben,
ahol igazán hiába keresnénk a harmóniút, II H7.épség \'i~gi-'li eleme,
a ritmus m indvcgig megmarad, s II torvat i,: eS7.tétikai él'l('kké
avatja.

Közben elkészíti a. m ilanói dóm kupolatervót, majd városreu
dezéssel, csatornázási tervekkel s külőnböző talúlmú nvokkal l'og
lalkozik az ejtöernyőti51 a mosógép ig. Látink mint hl,t'ceg-i esk ii
vők díszlet- és kosztűmtervező.iét, tűz ijátékok , tömeglá tVáll)' OSHÚ
gok készítőjét. A 'herceg szolgúlata hi7.0IIY nem meut a mesr
aláztatásoktól. A művész, hiába vívta ki 8:"eml'~!yisége felszabadu
lását,' ha nem is kézművesnek. de udvari lakújnak szám ít i nkúbb,
mint egyenrangú félnek.' Kedvezőbb fejlődést csak a cinquecento
hoz.

Növénytani vizsgálódások is foglalkoztat.iúk. Figyeli 1\ JJla



darak röptét és ti repülés lehetőségeit lllédegeli. Eközben dolgozik
legú.iabb Iestméuyón, az Utolsó Vncsortiu, melv kornpozició, tarta
lom és forma sugárzóan tiszta egysége a lelki törtéllés hul láru
mozzásúban. Hosszú évekig készül. Gvakran hetek mú luak el,
míg feléje néz a kéH:t.ülií freskónak. Olyko!' sietve megjelenik, l'gy
két gyors ecsetvonást húz s távozik u.iból, v issza scm nézve, }.lajd
fürkésző elmélyedéssel órákat tölt a kép előtt, dc nem nvú] az
ecsethez. .

Milanői tartózkodásállak a herceg buÍünill és a Iran.eiu had
sereg bevonulása vet véget 1499-1ell. Leonardónak a hétkőzuapok

fülött lebegő, objektív lényét nem órintik mélven a k ülső esemi
nyek. Közömbös témákról való, elmélkedései közben jegyzi rel,
m interry rnellékesen, hogy a herceg elvesztetie uralmát, mi uden
vagyonút, és földönfutó lett egész hazanépével együtt.

Leonurdo is vándorútra kel, s a kornponálús, tervezgetos el
méleti rnunkája mellett a művészi formálás egyre kevesebb he
lyet kap életében. Cesare Borgia mint hadirnérnököt és várépi
től. foglalkoztatja. Masrányo», ku tató szellemét semmiféle szemé-o
lyes élniény nem tántorítja meg útján: a szépségben meg-ismert
igazság keresésében, Véres harcok, fejedelmek bukása, orvuv il
kosság, ostromlott város, emberi irígység, pletykák {·s "ágallIlak
felett suhan el előkelő közömbösséggul, Lcgf'eljebb egy-egy tÚI'
g yi lagos morulutot jogyez fel: "Lelkünket tilrelemmel kell vér
tczni, mely az iguzsúg'talansúggal szembon óppúgy megóv, ln iut
a ruha a tél hidege ellc«." Visszatér F'irenzébc, szűkebb ha zá
jába. ahol meg kell tapasztalnia, hogy senki sem lehet próféta
azon a földön. ahol szülotett, Ismét eg'y futó j('g'yzet: "Senllllí ..,PIIl

oly félelmes, m in t a megtópctt és.Leszennvezett hírnév,"
Mioheluugelo, fi t.talabb versenytársa, ádáz f(dtékenységgel vn n

eltelve iránta. Gúnyolja ahol lehet, míg Leonardo néma marad.
E mérséklet nemcsak lelki uemessésrét bizonvitia, hunern azt Ü"
hogy hiányzott emberi kapcsolataiból il lírai elen}, Férfia k ('S
nők, gyermekek és aggok egyarúllt m iut a ~;zépség' és Jgazság'
keresésének eszközei érdekli k. Szópségnck és ig azsúgnuk k ozm i
kus szerel me nem hagyott helyet sz ivóben sem nők, Rem barátok
számára. "Miivész, a te erőd amagúny" - írta le a mindent nwg'
magyarúzó szavukat könyvébeu, a Trattato dd/a pittul'a-ban,

Benue valósu l meg legmerószehh arú.nvok bt!II a renaiSSClll"P
"univerzális emberv-ének tipusa. Ez az u nivcrzu litás még k özéu
kor és újkor kezdeti, átmenő kapcsolatát rr-jfi. A k őzópk nrbu n
még testvéri közelségben éltek egymás mellett az ismeretek. A'
tudás "speeializúlódása" csak az ismeretek ugrásszerű megu őve

kedésének sajátossúga a modern korban. mellyel szétrobban n
koráhbi egység. Az ismeretek kiterjesztése rész-megismerésekké vú
lik, s mikor a XVIII. században ujra feltámad a minden i ránt
való érdeklődés a polihisztor tínusában e mag'atadás már egp"7.p~1
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múst jelent. A pnlí h isztor r-suk az i"llwr,d r(;sJl(·it rakja (~gy

l1IÚS mellé, anélkül, hogy az összefiigxós"el jiiriídllP. ll, rellai:,~:t!Jc'P

nniverzális embere középkor ulkonyún és uikor hajualúu, IJH'gHÖ

vekedett ismeretekkel, egy jril lunatru, u to lsúuuk. 1,llt·g [;'rt,La az
p~,cYRéget.

Miehelangelo is az .amiverzális ember" ti1>11Sa mt·g, de tragi
kusabb máretekben. Alkotásai ugyanúgy torzóban maradnak.
mint Leonardóéi, de a kettő között óriási il különhség. Michclan
~:elo egész lelke bennetör-ik alkotásuiban. mclveket sú lvo» orri
rl"zítéssel sem tud befejezni. Leonardo el le n lx-u fúrndt e!blw],í
sl\ggel ejti el II témát, m i ut án érdemi r{,szét mcaoldott.a. l\liehel·
augelo szubjekt.iv, lírai lénye úllaudóau sajút körébe 7Úl'Ytl él,
auéJkül, hogy akár testében, akár Illíívi;szc1e fOl'múiblll1 birtokol
ná II könnyed báj finomságát, irielvre pedk szoru.iazot]. Leonardo,
akinek Paulus .Iovius szeriut "mcgvesz!pg'pUíl'lI sJlép urea, if4'(;ZŐ

','zelleme és nemes lénye" volt, könnyed hájjal t'S finom tartózko
dússal. objektív inódon kezeli élete m in.l.vu i!roblc'mlújúl, fiiJé
nyét a «sapásokhan és kudarcokban is nlPg'(}ri7.ve. Nelll ah~rt

marad sértetlenebb, mintha kevesebb esup:ü, {'l'nó, lllint Mi ch el
nngelot, hanem azórt, merf. elnéz az ombe rok leje fplett.

Második firenzei tartózkodása aíatt festi híres nő i por trú
ját, a Mon(/, Di.sát, majd í'runcin. knpl'solatai Milallúha szúlItjúk.
Vissza-visszatér még F'ireuzébc, de már «sak vcndóg', l;)l~·IJan Ró
mába költözik, ahol rövid időro eg-yiitt él a megújnlt eu rópui fps
tészet három csillaga: Leonardo, Michelanaclo és Raffaello.

Az élet it végéhez közeledik. A héthalmú V1ÍT'Of' ah alkony
előtfi utolsó állomás, és Róma szőkőkutas kert.ieiből mosszir« nyr
li]: a kilátás hátra és előre: multba és jiidílw,

A szökőku tnk önmagába visszatérő gYiingyözt'se szolíd hurruó
n iákban ível felfelé, hnrmóniákbau, nll'lyekd Leonur-do I;itott
nlPg bennük. A mozg ás örök törvénye hullámzik a szemünk eWtt.
lllint a világ szivének dobogúsa, Az életen keresztiilrezg{j ezerarcú
hullámmozgás ott hömpölyög az események sodrában is, mely
a quaí.trocento vidáman sietős ütemei után, az új szúzud elején
egyszerre ünnepélyes lassúságru válik. Az. al ln m és a t;'ll',.;adalom
{01pte valami öszies pompába öltözik, melv hc helcvcgvü l az er.k
dt,,; csípős íze. A quattrocento zsa rnok-h ódito i megszelidülnek k ii l
~·ö formájukban. Erdesség ük eltünik, de a romlottság elmélyül a
kö réjük gyült udvarokban. Merószen ívelő életpályúk indulnak
k;'tprázatos, de gyorsan Iehanvatló szitrnyaláhnak, az udvari ku l
t uru kitel iesedetf légkörében.

1513. Róma, A hatalmi vágybau égő, pol i tikai és kultu vúl is
erőket mozgató Gyula pápa haldoklik. Az örök városba egy
magyar jobbágyfiú : Bakócz Tamás esztergom i érsek tartja káp
rúzatos bevonulását. A hangsúlya fo rmáké. Baldassaro Castiglione



már HJa könyvét az udvari ember helye" inusratartúsúról, a nők

szépségéről és a kifinomult ízlésről, melybe lIIÚl' a festészet sze
retete is beletartozik: előkelő dolog festészeltel foglalkozni. A fes
tő megszünt kézműves lenni, s nincsen messze az idő, inikor 'I'izi
unónak a római csásaár emeli fel elejtett ecset jét.

Az elsűllyedt antik világ kincsei egymás után bukkannak fel
a föld mélvéből, Kibontakozik a homályból a Medici Aphrodité,
diadalmasan fehérlik elő a belvederi Apol lon és fájdalmas kígyó
zással a Laokoon-csoport, végigöntve Rórnán a görög szépseg
hullámát. Feltár.iák a világ előtt az élet melegét az emberi moz
dulatok bájában és, méltóságában. Mindazt, amit a quattrocento
még nem ismert.

Éppen idejében. Mert I ..eonardo művészetével a 1<ereszté11,\'
fejlődés is megtalálta - antik mintáktól fiiggetlenül -. a görögok
ősforrását: az eleven test valóságát.

Utolsó nagy festői m űve, a Mona Lisa, a lka.lomnak kmúlko
zik, hogy összehasonlítsuk a környezettel, melyből mcstere kinőtt.

Szándékosan uern megyünk nagyon hátru az időben, Mind össze
négy évvel idősebb kortú.rsát, az ünnepeit llotiicellit választjuk
mellé.ie, akit Firenze görög kertjei bef'ogadtak ; a rajz csaknem
tökéletes tisztaságú művészét, Művei közül keressük ki az egyik
arcképet, melyet a szép Simonettáról, a halálsejtelmos pogányság
V énuszáról festett, aki tragikus fiatalsúgába n még előbb lett a
hulálé, m in t a firenzei pásztorjátékok.

A mell kép profilban ábrázolja a lázas, ;,;z{lJ fejet, éles kon
túrral bűvölve elő fehérlő nyakával és vállúval a háttér sötét.i6
hől. Halállal eljegyzett arc,' mely tekiutetévol a földöntúlra rt;·
vül. Botticelli dekadens, karcsú és álmurag, ideges vonal n no
alakjainak t.ínusu a vonal sz igor ú béklvóiban. Mer t a kontúrok
kérlelhetetlen keményen fogják körül a szép fejet, Illéf!: Ililúlt ha
jának lebegő hullámai is érckígvókru emlékeztetnek, A beáll ítás
r.ablónszerü profilja ali óreru-m űvószet merev hagyomúnya.Ín épül.
Lapos, síkszeríí ábrázolás, mintha nem is dőlónyt kellene látnunk
e bűvös, HzéJl arcban. hanelll hústalan kí:,;('·rtldd.

-Lconardo képe Fruncesco Ji Giocondo firenzei nemes fiatal
felesl~gét ábrázolia. Ez is mellkép, de a bcál litásban uzonnal ér
vényesü l a komnoz ició szabadsága. A fiatal nő kezeit egymúsr:l
téve nyugtatja egy k ar f'ú.n, s a kezeknek e szcrepel tetésével a
kompozíció tiszta, nyugodt és zárt egységet kap. A "chiaroseuro":
vagyis a fónyúr nvókok skálú.iúnak finom g;;mbölydedsége higy
testiségben fejezi ki az élet eleven lüktetését az arcon. Ime a fő

dolog, amit Leonardo m indig hirdetett. Van itt azonban még va
lami, ami fények és árnyékok jútékúnúI is fontosabb: az arcki
fejezés. Leonardo, mikor a mozgás gondolatát végigvitte a niecha
uikától az u.nutómiú.itr és az ernberiz. arra is rájött, hogy nem
csak az emberi" testnek, de az emberi a rcnak is vannak k űlőn
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mozdulatai, melyek a lélek tükrei, szimbó ln mai. Ekkor írta, hogy
II mozdulatok még a Iénv-árnvéknál is Jo utosabhak. A híres és
sokat emlegetett "Mona Lisa-mosolyt" tal/lll durvaság is mcsoly
nak nevezni. Csak eg'y lohelletnvi, megf'osrh atu tlanul elömlő derű.

mely a szemek vágásúban 'éA az arc g(idn>lbcH' tükröződik valahol
titokzatosan. Ez is tipus-arc, akár a Bott lC'eIl ié, s búr .érzéki va
lóságában k ibornló, nem kevésbbé titokszcrű és rejtélves, mint
amaz.

A. Botticel li-képen a közeli halúl titkos g'ondolata bo rorur,
uii n tha Lorenzo Medici farsangi énekét hallanánk: "A holnap
bizorrytu.lan ... " Mona Lisa arca nem á.ru l cl csak annyit, hogy 
é1. Ht nincsen vonalbiirtiin az alak kucsoscn eloru lő, lágy ritmusán.
E;.,ryi'izerű·és kőzvet le n, mi n t Jllaga a természet. S éjJpoly llH'ldejt
hetetlen.

Az életnek ez a titokzatos rnelege, az eg'ysz('rü, közvetlen ter-
. Ild'F·.\~et vurázslato,nnegjelenítése az, ami Bottief'lli képéWl a MOJw

Lisát távolságba állítja a fejlődés irúnvábau. Botticelli művészetét
körülbelül a quattrocento csúcsának Jl('vezhe·lnénk, olyan töké\yt
és könnyedséget ért el a rajzban, dc ugyanakkor megőrzött va
lami kemény félszegséget is. és meaőr-izte lényegében a cselek
mény és a kompozició zü rzuvarút.

Ha a jövő felé fordítjuk tekintetünket, c jÖyőt már ott látjuk
az ugyancsak kortárs Raffaello művészetébcn. aki egy emberül
tővel volt ugyan f iatnlabb, de csak egy «sztendővel élte túl Leo
nardót. A jövő titka az érdesség teljes f'eloldódúsát rejti az elbá
joló női arcok érzéki mosolvában. Sajátságos, hogy húl' Leonardo
művészetének középpon tjábuu sokkal inkább állott a f(;rfi, mint rt

nő alakja, mégis, ez a bájos nőiess{'g- volt leg-wlg-yobb hatással a
későbbiekre. melv a férfiak ábrázolásúra is átsug árzott, Raffaello
nagy, önálló művészetét ez a vonás csak teljes érettség-éhez se
gf tette, míg a kisebb tehetségek ecsetjén 'lapos, émelyítő érzelgő
séggé változott. De a kompozició tiszfnsá{}fI rnesszev ilágitva ragyo
gott át a későbbi századokba. S bár a tcstiseg varázslutu alig ta
lált később ilyen nagyszabású kif'ejezőr«,Leonardo művészete örök
re éles határt vont a cinquecento e lőt.ti és cinquecento utáni fes
tészet között, a belső realizmus megtalálásával.

De van Leonardónak egy másik arca is: az idötlenségó, Ha ezt
a vonatkozást akarjuk megvizsgálni, akkor a testen tükröződő lé
lek gondolatához kell visszatérnünk, mely muvészetónek uorúzssee
rűséaéhez vezet.

Ő, aki a tapasztalás matematikai bizo ny ossúg át hirdeti, cso
dálatos módon nem áll meg- a fogható, a látható valóságok "zem
léleténél, hanem titokzatos vágy űzi mélyebbre. Mirit írja. fel
akarja fedni az emberek sírásának, nevetősének okát, létezésük
legmélyebb titkát. Mikor kijelenti, hogy még a fény-árnyéknál is
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toutosabb a mozdulat és az a rekifejezés, Leonardo a földi érzeke
lés tapasztalati világából a lélek láthatatlau szépsézeinek birodal
ma l'td{' Fordu].

I'~ t itukzu tos vú'~y eIőt.t lIlegilletíídésscj kel l megú llnuunk. Itt
kezdőrl ik Leonardo Iónv éuok az a része, mclv az ;nyagszerűsós;

kor-látni fiill' emelkedik. A runtematikai igazsúg v ilúgossázának
\-égsií l'!ull"lyít(',.;éll túl «suk a vúzv vvzet , n ,,;zl'pség utáni vágy,
mnlvet a fiJ'('llZüi giiriig akadémia Platonhoz híven szeretetuf'k
nevr-z.

A ";ZI'I't'let odnadásrn vágy ik m isztik us egyesülésre a szépség'
I'(,f'j Ú,,;'I\'II1. Leonardóuál avo nbnn II e III tn lú liul, nyomát ennek il

pw-:s?ív mód ra orlundó, ";í'.ubjektív f'cl tát-u lk ozasnnk. Soha nem áru l
I'l sajút lí'nyí'biil semm it. Mint írja: "A tárg-y szeretete az ismeret
ben fogan. A szeretl~t anuúl hevesebb, ru iuel hixtosabb az ismeret;
ez a biztoJ]";ú'~' az ii,.;,.;ze,.; r{,,,;zf1k telje,.; ismeretébő! szű leti k, melvck
egy iiUpSCll alkotják lényegét anuak a tárgy ua k. melvet szerein ünk
kell."

Sz,ép,,;("g és igazsúg- tiile függetleu. objektív létezé,.;ét ücn~kszik

feltárni olvun módo n, hogy fiiléhe kerekelljók az ábrázo lás tár
g·yának. Amit úhrúzol, aznu uralkodik is, eZt'rt szcre.tete nem misz
tikusan odaadó szeretet, hanem aktiv orőt kifejtő hatalmi 1·ág.lJ.
S itf, mintha igazat kellene adnunk ;~ ko'rtiirsak boszorkányos-bor
zong ásánnk : Leonardo kozmikus hátteríí Il'nye a varuzaló földön
túli fényéheu ragyog fel előttünk.

A varázslás aktusában, malynek lényoge a földöntúli hata
lomra va ló törekvés, az alkotóművész időtlen alakját sajátos ere
detéheN pillantjuk meg. A rajz hatalmi eszkőz. Az ábrázolt tárgy
mágikus m ó do n, valamiképpen ábrázolójúnak hatalmába kerül. I<~z

az alapja a pr im it.ivek hitének is. Ugyanakkor szimbólum-jellege
is van; a lúthntntlun t. az áhrázolhutat.laut ll1e!~I'agadhatja.és mint
sxim hót nru. kifejezheti an nuk lénvcgé t. J:;};~ért találjuk a művészetct

kezdl'lUíl J'og-va II vullásos k ultusz szolgúlatábnn. A fojlódésben ez
II vur.o.slús-iuntívu m é,.; s7.illlbólllln-jl'lle~~ eltÜ\l!. a tudatból. de ott
maradt az alkotás belső lényegében. A re naissunco óta felébredt
emberi szemúlyiséget éppen az különbözteti Illeg a régi embertől,

hogy nem hisz a művészct mágikus vonntkozúsaibnu, vagy nem
vesz tudomást róla.

A monumentál is festészet elhunvatlásá t t~S a táblakép forra
dalmának quattrocento-korl művészetót az .iellemzi, hogya közép
koron végigvonuló szimbólikus vonúxokut meg-tagadja, li megszün
teti az ös,.;zeköttetést a láthatatlan világgal. A kép nern vállal kö
zösséget a í'őldöntúllal, tisztán emberi élmónvek és gondolatok
kifejezőjévé lesz. Leonardo tudatában is ez a felfogás jelentkezik
az iit érzékre építve, kezdethen elutasítva m inden anxagszerűtlen
gondolatot. Vallásos festőnek sem nevezhetjük. A témakat csak ha
j.,'Yomúnyból iirökölte, ő maga Bem tehetett róluk.



A testiség rc.itchueit. lélly('gót l'S okút ku t n t tu , a lt'gtH]lintlI:l'
tóbb valóságát, s a jegki'diilliisl'!lb az, hogy 1l1Íl\'('hw!l;!leIJ l'ppell (~z

a {of/ható testiség nW curázslato« s'imi)(ítIlUlmlÍ. ,\ h:/ellll"lyis(';!
tudatából kiílzütt varázslat ('SUPÚII jeiJllm,t ('sl'!"l'll. s 01 l llid \"'\
elemi erővel, ahol látszólag a legkevesbb« volt honos: a 1',',dit1J"
hiz to nságúhan. A test csak járulék, melvuck 1{'JJY('g'(~ n nljta ú t
derengő lélek.

S itt válik ez a rnűvészet igazúll, a sz,', antik l'rtellIll.fl('!l j"

klasszikussá. A görögök is elit a fajta vlIl'iJzcdaloj Illiiv"ll"". .1.

antik eszményt hirdető renu issnuc«, f'olvtouos utú uzo tiin~kvéseiill>lj

nem vette észre, hogy holt példákat, sokszor ('PP('1l H telll'zdl ~;ii·

zépkor antiknak tartott emlékeit rnúsol tu. Leol1111'lIo volt HZ egYI't
len, aki megvetette a példaképeket. s a tennl'szdhez való \'issz:J'
térés egyszer íi, tiszta útjút hirdette. 'I'urltún í~c: ilkaratúlI k iv ii l ij
lett az, aki a görögökkel találkozott. nr-n: az utú nzúxban, hu neu: il

közös ősforrásban: a természetben. E kalw.so(;:1okból ,'gyúttal al.
is nyilvánvaló. hogy csak a külsősézekre törekvő nu tu nt! izmus ,'Iil
ellentétben a földöntúli misztériuurokkal. A tCl'lIll'szet beL",) k'
nyegére való vúgy azonban óppúgy nem ellclls{'glJ a sz im ból u umk
nak. mint a középkor dekoratív. sti lizúló m ú ví~"zetp.

Leonardo lényében tehát életrekel a 1'lüv':Sz.et ősi 1{~lIy('ge: il

láthatatlannak birtoklásúra tiirií varázslás il Sz.l~]Jsóg· kil"ejezósólIl'"
aktu~ába:n. Egy férfi, aki egyesítette JpagálJHlI az ;~r(; <'s a háj. it
matematikai gondolkodás és a iueta l'iz.iku i iul u ici« k ihck ithetctlou
nek látszó ellentéteit. Varázsló volt. m in t kor1úrsai :wjtdtók. ""ti;
éppen mélyehben rejlett e vu rúz.sl u toxsú g : l('IlY<>\Jt'1l ,;s Illíí\'(""'z,~,

tében, nem a kortársak k ülsőséges itéletébeu.

1516-IHlJl I. Ferenc király hívásru-a Iruuciu I'iiltll'ü költöz ik. ,.,
ettől kezdve Amboise-ban ól. Örök-u y uuhu tut.lu n, ismcretckro V:'I

gyó szelleme, mclv valaha kétel kedett b;tl'll (~s 1<' lek bizoll yság,1 hu u.
most torzóball maradt nagyszcrÍÍ l~riíprúh:iitúl elf'orrl u lvu Ahhoz
kívánkozik. akiben Hzépsóg és igaz;;;'tg- ügyntkll Titokhall 8g,\'(>,,'jL
1519 múju s 2-im érte el a halál.

"Mineen r esz b en me gvan a vágy - i r t a - !;ogy l'gt:~z~·\'t·l eg y;,,:<.:i11F"i , s Igy ;!1,.:-

neküljön a töl\~letll'nségbül ... Slóso, nz, ember. a l. i nvug t alu n , ünncní \'agg:yal va r i..

egyre az új tavaszt. .. nem veszi e sz r c, hogy v:·l;~)"éti\'al... S:1j;'t! eliTlú1::~~d sürgeti. ~}l'

éppen ez a vágya 'lényege s a sz cllcu.e az oku..k az l:]'lJll~nd;, nrvl yvk ;1 ~d~kkLl

a testbe zárva szünte len vúg vnnk , ho!;!, viss~atl"r!J~ssLn,_l; nhl.oz , aki l\Lil~\iJtt(~ ő ke t.:

"Engedclmcskt.'lccm neked Uram, e lő sz ö r szer'.:tethiil, ;~.,::~,'tJ1 azért, mrr t Ilnt11r:1a.J

van rneghossz abb it an l és rnl.:griiviJiteni anapolcit."

Hullárnzó szőke szakál lávu.l, mely olyan. m iu t e!!:y íiutul leú<.
haja, géniusza titokzatos mugúuvúl.rm (1~;Y Il!ag'Hs()(lik fel cL';,
tünk Leonardo da Vinci alakja. nri ut egy sZÍ'p varúz.sl«, aki sz."p
séget és igazságot messze korok nak intő. ,":.IétLolltlwtallull egy:~' ;
be bűvöl út.
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