
LEONARDO LELKIVILÁGA. 

„Az örök szellem, mely e világot alkotta, többet juttatott magából ennek 
a férfiúnak, mint bárki másnak", — í r j a Emerson egy helyütt Goetheről; de 
áll ez a megjegyzés Leonardora is, aki a teremtő munkában való részes-
séget maga is az emberi nagyság kritériumának tartotta. „A teremtő munka 
az, — olvassuk Trattatojában, — ami által az emberi szellem az isteni szel-
lemmel való hasonlóság magaslatára emelkedik."* 

Mint Goethe, Leonardo is a legegyetemesebb, világot átfogó teremtő 
elmék sorába tartozott. Egész lényét olthatatlan ismeretszomj já r ta á t . 
Lelkében ott égett a kutatás nyughatatlan ösztöne s az igazság szenvedé-
lyes szeretete, az a goethei Drang nach Wahrheit, mely őt az emberi elme 
legnagyobb hódítói és fölfedezői közé emelte. Szellemének szenvedélyes-
alkotásvágyát ismeretszomja csak táplálta, mert hiszen, mint maga is val-
lotta, világokat csak az tud teremteni, aki a világot ismeri és szereti. Az 
ismeret nyomán fakadó szeretetben fogan a magány életadó melegébe 
ágyazva a teremtés misztériuma. A magányt, miként Goethe, Leonardo is 
mindenekfölött becsülte és kereste. A goethei tanács: „Wer fü r die Wel t 
etwas tun will, darf sich mit ihr nicht einlassen", az ő a jkán is elhangzott: 
„Csak ha magad vagy, vagy egészen a Tiéd . . . " 

A lázas, mindent magához ölelő, szinte emberfölötti ismeretszomj s az 
egyetemesség Leonardo lelki életének tán legfontosabb alapvonása. Már 
kora gyermekségétől kezdve minden érdekelte, mindent megfigyelt maga 
körül, „mert ez a jóságos természet olyan előrelátó, hogy mindenütt széles 
e világon találunk tanulni valót". S ő egész életében, bármerre vette is 
út ját , sohasem szünt meg kihallgatni a jóságos természet tanításait, hogy 
szert tegyen a r ra a bölcseségre, mely a „csalhatatlan tapasztalásnak 
gyermeke". 

Köteteket kitévő, töredékes s részben még mindig kiadatlan kézirati 
hagyatéka bizonyítja, hogy az emberi ismeret és tudás egész birodalmát 
bejárta. Rendszeres művészetelméleti tanulmányai mellett egész életén á t 
foglalkozott matematikával, geometriával, csillagászattal, fizikával, föld-
rajzzal, anatómiával és mechanikával, mely szerinte a tudományok koro-
ná j a és paradicsoma, mely nemcsak az ember testi létét határozza meg, 
hanem egyben a világegyetem kutatójának is legbiztosabb irányítója. 
Leonardo neve minden téren, de különösen az összehasonlító anatómia és 
hydraulika tudománytörténetében ú j korszakot jelent. Teremtő lényét 
azonban mint tudós sem tagadta meg. Tudását alkotó munkában, fölfede-
zésekben és technikai találmányokban kamatoztatta. Korának legelső és 
legkeresettebb folyam- és hadimérnöke. Tekintélyére jellemző, hogy 

* Hasonló gondolatot találunk kortársának, a platonikus Pico della Mirandolának az 
Ember méltóságáról szóló értekezésében, hol az Istennel az embernek a következőket mon-
da t j a : „A világ közepébe helyeztelek, hogy annál jobban láthassad, minő a világ. Azért 
teremtettelek oly lénynek, aki se égi, se földi, se halandó, se halhatat lan, hogy tetszésed 
szerint formálhassad magad. Állattá alacsonyodhatsz és az isteni hasonlatosság szint jére 
emelkedhetsz. Boldog vagy óh ember, aki az lehetsz, ami akarsz. A Teremtő az embert 
születésénél oly élet magjával és csiráival ajándékozta meg, mely bármely i rányba for-
dulhat ; kiki amit magában elvét, annak a ra t j a le a termését . . 
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Caesare Borgia parancsban utasította birodalmának összes mérnökeit, hogy 
Leonardo útmutatásait kövessék. Sokoldalú képességeiről maga számol be 
abban a levéltervezetben, mellyel szolgálatait Lodovico Sforzának felaján-
lotta. Pontokba sorolta itt fel haditechnikai találmányait, melyeknek 
Lodovico jó hasznát láthatná s melyek között bombák és mozsarak, hajító-
gépek és fegyverek, ostromlétrák és faltörők, szállítható hidak és vértezett 
hajók szerepelnek. Művészmivoltáról csak a levél legvégén, szinte függelék-
szerűleg emlékezik meg. 

Már ez a levéltervezet is mutatja, hogy Leonardo nagy, világokat 
átfogó, a kutatás és tervezés szenvedélyétől űzött lelke a pusztán művészi 
munkában nem talált teljes kielégülést. Egész életében oly mecénásokat 
keresett, akiknek szolgálatában sokoldalú képességeit szabadon érvényesít-
heti. Kereste és szomjúhozta a szabadságot, mely szerinte a kutatás sza-
badságával egyértelmű. Ez a mindennél erősebb kutató szenvedély magya-
rázza meg, hogy aggodalom nélkül állott a legkülönbözőbb pártállású urak 
szolgálatába, akiknek sorában Lodovico Sforza, Milano hercege és XII. 
Lajos francia király mellett Caesare Borgia ez a „pompás emberi vad-
állat" is szerepel, kiben, mint Macchiavelli mondja, a páratlan szerencse 
emberfölötti bátorsággal és emberfölötti reménységgel egyesült. Vállalta 
a lelkiismeretlenség és következetlenség látszatát, hogy következetes ma-
radhasson önmagával szemben, aki a kutatásnak, az igazság keresésének 
volt fölesküdt katonája s aki ezt a hűségfogadalmat utolsó leheletéig meg-
tartotta. 

Csak természetes, hogy a kutató szenvedélynek ez a bámulatos sok-
oldalúsága művészsorsának végzetévé lett. Igazi hivatását hovatovább 
csak a tisztára szellemi tevékenységben, a tervezésben és föltalálásban 
látja s a kivitelt szolgamunkának minősíti (l'ordinare é opra signorile, 
l'oprare é atto servile). Ez teszi érthetővé, hogy annyi munkája maradt 
befejezetlen vagy csak puszta terv s hogy a kivitelt — különösen élete 
második felében — rendesen tanítványaira bízta. A koncepción túl a mű-
vészi alkotás legföljebb mint technikai probléma érdekelte s jellemző, 
hogy életének úgyszólván egyetlen befejezett, legnagyobb alkotása, az 
Utolsó vacsora ilyen technikai kísérletezésnek lett áldozata. 1503-ban, mint 
Pietro Nuvolariának Isabella d'Estehez írott jelentéséből tudjuk, már alig 
nyúlt ecsethez s jóformán kizárólag matematikai tanulmányainak élt-
Munkássága „változó ós határozatlan, mintha napról napra tengetné 
életét". Hajlamai mindinkább a tisztára értelmi munka felé terelték, 
melyet a fizikai fáradsággal járó munkánál többre értékelt. Ez a meg-
győződése művészetelméleti felfogásán is átüt, mely a testi megerőltetést 
igénylő szobrászattal, ezzel a piszkos mesterséggel szemben a festészet 
elsőbbségét vitatja. Utolsó, franciaországi éveiben csak tervezgetéssel és 
elméleti tanulmányokkal foglalkozott. Sokoldalú szelleme egész, szétszórt 
csomókban heverő termését a „természeti dolgoknak" egy nagy enciklopé-
diájába kívánta összehordani. De ekkor már 76 esztendő súlyával a vállán 
közel volt az idő, amikor méltán hihette, hogy „megtanulván élni, azt is 
megtanulta, hogyan kell meghalni". A legenciklopédikusabb szellem, mint 
annyi más művét, enciklopédiáját sem fejezhette be. 

A Leonardo művészsorsára is ránehezedő befejezetlenség magyará-
zata gyanánt már kortársai is utaltak sokoldalú kutató szellemének állha-
tatlanságára. A távolabb állók éppen ezért megbízhatatlannak, szeszélyes-
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nek és különcnek tartották. A befejezetlenség végzetének másik okát élet-
rajzírói a túlságosan szigorú önkritika bénító hatásában látták. „Túlságos 
aggodalmaskodással kereste a tökéletes művészet forrásait" (Paulus 
Jovius) s „mikor nekifogott, hogy valamely festményén dolgozzék, mintha 
félelem ejtette volna hatalmába. Így nem tudta sohase befejezni azt, amit 
megkezdett, mert lelke tele volt a művészet fenségével, ami képessé tette, 
hogy hibákat lásson festményein ott, ahol mások a teremtő művészet cso-
dáit látták". (Lomazzo.) 

Ennek a szigorú önkritikának a jele, hogy koncepcióit rendesen hosszú 
éveken át magánál hordozva, az előkészítő vázlatok egész sorával érlelte 
meg. S minden egyes vázlat az önkritikának egy újabb állomása, amint 
ezt a Királyok imádásához, az Utolsó vacsorához és a Szt. Anna karton-
hoz készült rajzok meggyőzőn mutatják. Alkotásai nem a fellobbanó érzé-
sek pillanatnyi ihletében fogantak, hanem hosszas értelmi munka, számí-
tás és mérlegelés eredményei. Lelki életének minden megnyilatkozása 
fölött ott virrasztott a kutató kritikai érzéke és a tudós alapossága. Egyes 
fizikai tételek és igazságok megfogalmazása mellé bámulatos elfogulatlan-
sággal jegyezte oda később: „Nem helyes! Tévedés!" Tudós és kutató ter-
mészetét mint művész sem tagadta meg. Hitvallása szerint minden tudo-
mány és művészet egy anyának, a tapasztalásnak gyermeke, s bizonyos-
ság csak ott van, ahol a matematikai tudományok valamelyikének szerep 
jutott. Ez a matematikai bizonyosságra való törekvés művészi alkotásain 
is érezhető. Képei szerkezeti egységének s változhatatlan, klasszikus jel-
legének ez a magyarázata. 

Kutató és tudós természetének megfelelőleg Leonardo inkább értelmi, 
mint érzelmi reagenciával járta a világot. Filozófiai felfogása is erős 
racionalizmusra hajlik. Michelangelo megrázó szubjektivizmusával szem-
ben Leonardo lelkét egy szinte emberfölöttin szigorú önfegyelem páncélá-
val vértezve mindig objektiv akart és tudott maradni. Félt az indulat 
hatalmától s az érzésektől, melyek csak szenvedést okoznak (dov'é piu 
sentimento li é piu martirio). A zsibbasztó dőre és hiú vágyakat (vani e 
stolti desideri) már csirájukban elfojtotta lelkében. Mérsékletet és önural-
mat hirdetett. A művészeknek is azt tanácsolja, hogy őrizzék meg lelkük 
csöndjét és tükörtisztaságát. 

Csak egy szenvedélyt ismert, a kutatás, „a szellem szenvedélyét, mely, 
— mint maga mondja, — a vágyakat elűzi". A kutató szellemnek ez a 
parancsoló mindenhatósága s az önfegyelem bámulatos ereje magyarázza, 
hogy Leonardo művészpályáján Michelangeloval ellentétben egy-egy terv 
összeomlása nem jelentett egyben lelki összeomlást, lelki válságot Az 
objektiv katasztrófa nála sohasem szélesedett ki szubjektiv tragédiává. 
Joggal írhatta: „Akadályok engem nem törnek meg. A szigorúság (rigore) 
minden akadályt elsöpör. Nem tévelyeg az, kinek szeme egy csillagra 
tapad." A legnagyobb csapásokat, a legvégzetesebb sorsfordulatokat 
melyek más ember lelkét fenékig fölkavarják, melyek nyomán Michel-
angelo lelkéből izzón ömlött a panaszlavina, szinte szótlanul viseli el. 
Személyes élményeit és érzéseit csak a legritkább esetben s akkor is csupán 
hidegen tárgyszerű, személytelen fogalmazásban bízta papírra. „A herceg 
elvesztette országát, minden javát, szabadságát s abból, amit kezdeménye-
zett, semmit sem fejezhetett be." Ezzel az objektiv megállapítással búcsú-
zik Lodovico il Morotól és vele a saját szerencséjétől, pedig maga jegyezte 
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föl más helyütt, 1490 április 23-i kelettel, hogy „ahová a szerencse beköszönt, 
ott az irigység megkezdi ostromát, ahonnan pedig eltávozik, ott nem 
marad más utána, csak a bánat és fájdalom". 

A csapások Leonardo lelkét is fölsebezték. Ha maga titkolja is, néhány, 
idegen kézzel írt vérző sor följegyzései között tanuságot tesz róla: „Én 
Leonardom.. . miért gyötröd magad annyira?" Amit ugyanezen a lapon 
alább olvasunk, mintha felelet volna a föltett kérdésre: „Óh ne becsülj 
engem kevésre, mert én nem vagyok szegény, szegény csak az, aki sok 
dolgot kíván. Hogy most hová fordulok?.. . Hogy hová, azt rövid időn 
belül megtudod. Maradj csak nyugodtan. Rövid időn belül . . . Óh idő, min-
den dolog megemésztője s óh irigy kor, mely az évek vasfogával lassan-
ként mindent halálra marcangolsz..." Az ilyen általános igazság kény szer-
zubbonyába fojtott egyéni fájdalom Leonardo írásaiban a szubjektivizmus 
szélső határa. A fölszín fensőbbséges nyugalma mögött azonban, mint 
Napoleon, mikor Goethe szemébe nézett, nála is fölismerjük a szenvedő 
embert: „C'est un homme qui a eu de grands chagrins." 

Ha szenvedett is, sohasem adta át magát a bénító fájdalomnak. Az 
objektiv, világot átfogó kutató szenvedély, mely benne mindennél erősebb, 
a szubjektiv élmények és érzések számára nem hagyott időt. Az elméjét 
foglalkoztató problémákon kívül mintha semmi sem érdekelné. Kutató 
szenvedélye, mint biztos izolátor távol tart tőle minden lelki egyensúlyt 
veszélyeztető izgalmat. Caesare Borgia borzalmas vérengzése sem zavarja 
föl nyugalmát. Könyveket gyüjt, erődöket, várakat, árkokat, lépcsőháza-
kat, galambdúcokat tervez, megfigyeli a hullámok természetét, tanulmá-
nyozza a víz különböző esésével fölidézhető harmóniákat s csak úgy mel-
lékesen, látszólag célzat nélkül veti oda az egyik lap szélére a szomorú 
tételt: „Decipimur votis, et tempore fallimur et mos deridet curas; anxia 
vita nihil." (Vágyaink rászednek, az idő megcsal s a megszokás kikacagja 
a gondokat; a félelemmel és aggodalommal tele élet semmit se ér.) 

Az érzést és indulatot magától lehetőleg távoltartotta, hogy másokon 
annál élesebben megfigyelhesse. Ugyanaz a Leonardo, aki a maga egyéni 
életéből jóformán semmit sem ád, művészetében a drámai és lélektani jel-
lemzés egyik legnagyobb mestere. Amit Trattatojában követel, hogy az 
ábrázolt alakok arcjátéka és taglejtése hűen tükröztesse lelkiállapotukat, 
azt az Utolsó vacsorán örökérvényű formában meg is valósította. Az An-
ghiari-csata kavargó lovasharcában pedig az emberi és állati szenvedélyt 
a démoni félelmesség hőfokára emelte. 

A szigorú önfegyelem, mely az érzések és dőre vágyak kárhozatától 
megóvta, az elszenvedett igazságtalanság szótlan elviselésére is megtaní-
totta. „Lelkünket türelemmel kell vérteznünk, mely az igazságtalansággal 
szemben éppúgy megóv, mint a ruha a tél hidege ellen." Ezt a bölcs taná-
csot tán ugyanaznap vetette papírra, amikor Michelangelo egyik talál-
kozásuk alkalmával gúnyosan a befejezetlenül maradt Sforza-emlékre 
célozva, művészi önérzetében vérig sértette. A támadás nemcsak várat-
lanul, hanem méltatlanul is érte azt a férfiút, akinek jóságát és béketűrését 
mindenki ismerte s akinek lelki nemességét és emelkedettségét Vasari nem 
győzi magasztalni. 

Ez az emelkedett lélek a munkában töltött életet tartotta a legelső 
emberi kötelességnek s az erényt minden gazdagságnál többre becsülte. 
„Aki az életet nem becsüli, — írja, — nem érdemli meg. Aki a gyönyörnek 
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adja át magát, az az állathoz lesz hasonló." A tanulás öröme lelkében a 
tanítás örömével párosult. Az irigységet ós féltékenységet nem ismerte. 
Tanítványai pénzért vagy tanácsért sohasem fordultak hozzá hiába. 
Ismeretvágyával nemcsak a természetet, hanem az embereket is ostro-
molta. Különösen hű barátját, a nagy matematikus Luca Paciolit nem 
egyszer kereste föl kérdéseivel. Az emberekkel való érintkezésben fölényes 
elméjét és ötletgazdagságát igéző külső és lebilincselőn jó modor támogat-
ták. Azon szellemi lovagtornán, melyet Lodovico il Moro a legjelesebb 
művészek és tudósok részvételével 1499 február 9-én a milanói Castelloban 
megrendeztetett, az Utolsó vacsora mestere vitte el a pálmát. 

Leonardot határtalan ismeretszomja és fölfedező szenvedélye kortársai 
előtt a vallástalanság gyanujába keverte. A mende-monda azt tartotta 
róla, hogy a nekromantikával és alchimiával cimborál. Bárha írásaiban 
itt-ott gúnyolódik is a szentírás fölött s bárha a tapasztalás mindenható-
ságán fölépülő világnézetének tagadhatatlanul van bizonyos mechanikai 
jellege, a vallástalanság vádja mégsem érheti. Felfogása szerint a ter-
mészettanulmány s a tapasztalás végső eredményben Isten megismerésé-
hez és szeretetéhez vezet. Hitt a csodálatos, legfőbb igazságban, mely mint 
a legfőbb mozgató erő gondoskodik arról, hogy a természeti erők érvé-
nyesülhessenek és föltételeik szerint hathassanak. (O mirabile giustitia di 
te primo motore tu non ai voluto mancare a nessuna potentia l'ordine a 
qualita de'sua necessari effetti.) A legfőbb igazságnak ez a megfogalma-
zása a legszorosabban összefügg Leonardo filozófiai világképével, mely-
ben a mechanikának jut a legnagyobb szerep. Aki az emberi nagyság 
kritériumát a teremtő munkában látta, annak lelkéből az engedelmesség 
és alázatosság a legfőbb Teremtővel szemben nem hiányozhatott. „Enge-
delmeskedem Neked Istenem, — írja, — először a szeretetnél fogva, mely-
lyel mint értelmes lény irántad viseltetem, másodszor mert Tiéd az élet 
megrövidítésének és megnyujtásának a hatalma." A becsületes munkában 
töltött élet Leonardo szemében a legjobb előkészület a nyugodt halálra. 
Utolsó éveiből való följegyzései között többször fölsóhajt a halálvágy: 
„Minden részben megvan a hajlandóság, hogy egészével egyesüljön s így 
meneküljön a tökéletlenségből..." 

Leonardot, a világfölfedező Columbusok és Amerigo Vespuccik kon-
geniális kortársát, kiben az objektiv világmegismerés egyik legnagyobb 
és legegyetemesebb úttörőjét ismertük meg, egész életében izgatta és fog-
lalkoztatta a repülés problémája. Repülőgépet szerkesztett s a madár repü-
léséről egész kötetre menő kézirata maradt ránk. Ennek a kéziratnak a 
fedőlapja belső felére írta a következő sorokat: 

„A nagy madár a hatalmas hattyúhalom* tetejéről fog első röptére 
fölemelkedni s betöltve az írásokat hírével, a világot csodálatával, örök 
dicsősége lesz annak a fészeknek, melyben született." 

Ez a pár sor Leonardo egész életének és működésének jelmondata 
lehetne. A nagy madár nem más, mint ő maga. Bárha idegenben húnyt el, 
s szülővárosát nem zárta mélyebben szívébe, világszelleme mint óriás 
madár mégis ott lebeg az Arno-parti Athén fölött s elárasztja azt világra-
szóló fényességével. Hekler Antal. 

* Domb Firenze közelében. 


	Napkelet_1924_10_440
	Napkelet_1924_10_441
	Napkelet_1924_10_442
	Napkelet_1924_10_443
	Napkelet_1924_10_444

