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Az Ur asztala
és akik körülveszik...
Két évezred "utolsó vacsora" jelenetei

Varietas delectat

1956-ban született. író,
műford~ó, esszéista. Je
len irása részlet készülő

könyvének (Humán geo
metria - avagy azembe
ri csoportalakzatok Jelké
pisége) ülésrendeket
vizsgáló fejezetéből.

1983-84 telén - Leonardo Milánóba érkeztének 500. évforduló
ján - a New York-i Nemzeti Galériában nagy mesterek ereklye
számba menő műveiből impozáns tematikus kiállítást láthatott a
közönség: Leonardo "Utolsó vacsorája" - előzmények és utóhatások
címmel. E páratlan alkalmi együttes, melyet az évfordulóra az Ó
és Újvilág legféltettebb gyűjteményeiből állítottak össze, nem csu
pán a koncentrált műélvezet és az izgalmas művészettörténeti

összehasonlítás lehetőségét kínálta. Egyben látvanyosan példázta
azt is, hogy a kereszténység e közel kétezer éves alaptémája, hit
béli és morális etalonja koronként mennyire eltérő formákat ölt
het - anélkül, hogy autentikus tartalma, végső jelentése megvál
tozna.

"Öröm és szenvedés, halál és föltámadás. Az utolsó vacsora
az isteni »sűrítés« csodája" - írja Pilinszky Lukács margójára című

jegyzetében. Az alábbiakban jelképes zarándokútra hívjuk az 01
vasót, mely a művészettörténet kanyargás ösvényein át hitünk
szerint e csoda sűrejébe vezet. Ezek az ösvények persze - akár a
misztérium egészen soha fel nem táruló mélyei - végtelenek. Így
legfeljebb arra vállakozhatunk. hogy a Leonardo-emlékkiállítás
anyagát más példákkal összevetve mindenekelőtt e sokrétű ábrá
zolási hagyomány kompozicionális és ülésrendbeli tanulságait
próbáljuk felfedni, máshonnan gyűjtött "humán-geometriai" min
táink kiegészítéseként.

Igehelyek - illusztrációk

"Kezdetben volt az Ige." Lássuk hát, melyek azok a konkrét bibliai
helyek, ahonnét az elmúlt két évezred "utolsó vacsora"-jelenetei
nek legfőbb motívumai, előszeretettel rajzolt tárgyias részletei sar
jadtak.

Az evangéliumi példa A négy evangélium koronként, mesterenként ugyancsak eltérő

mértékben hatott az ábrázolásra. (Ezúttal nem térhetünk ki bő

vebben arra, hogy egy-egy teológiai irányzat, spirituális mozga-
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Leonardo:
Krisztusfej-tanulmány

Az árulás motívuma

lom, rend vagy felekezet milyen sugalmazó szerepet játszott e
sokféle vizuális interpretáció hátterében. ízelítőül csak néhány
példa: a bizánci ábrázolási kánont aprólékos részletességgel zsi
na tok szabályozták, a kódex-illusztrátorok és templomfestők év
századokon át maguk is szerzetesek voltak, Raffaello és
Michelangelo pápákkal, hittudósokkal cserélt eszmét, Dürer vagy
Brueghel szemléletét a korai protestantizmus, viszont Greco és
Rubens evangéliumi látomásait Toledo és Antwerpen jezsuita
szellemisége hatotta át.) Az ötödik századtól feltűnő alakos ábrá
zolások - bár eltérő csoportmintákat mutatnak: sor, félkaréj, kör
stb. - lényegében a szinoptikusok sugallta elsődleges jelentést:
az Eucharisztia kenyérrel és borral való jézusi alapítását jelenítik
meg (Mt 26, 26-29; Mk 14, 22-25; Lk 22, 19-20). Ehhez a tanítvá
nyok még többé-kevésbé homogén rendj e asszisztál, a közösség
személytelen, az evangéliumok egyéb motívumai kibontatlanok.
Az alakok egyénítése, valódi szereplővé válása igazán csak a gó
tikával kezdődik. Az elvont, szakrális értelmű jelenés helyett
mindinkább konkrét jelenetet látunk: az archi tekturális közegben
sorra megelevenedik Jézus, Júdás, János és Péter alakja - ám az
összhatás még mindig spirituális, nem bomlik tárgyias részletek
re.

Annál inkább a reneszánszban, ahol immár teljes gazdagsá
gukban tűnnek elénk a téma narratív elemei - leginkább Lukács
közvetítése alapján, ami korántsem véletlen . Az antikvitás iránt
fogékony kort erősen vonzotta a görög evangé lista nyelve, szelle
me, sokban a klasszikus történetírókat, a kései hellenizmust idéző

narrációja. Emellet t Lukács evangéliumából egy sor hálás témát
meríthettek a mind újabb motívumokat kereső festők, illusztráto
rok. (Elég csak arra utalnunk, hogya reneszánsz által oly igen
kedvelt vacsorajelenetek és vendégség-példázatok a teljes lukácsi
szöveg egyötödét teszik ki!) Az alkalom: a kovásztalan ken yér
ünnepe és a helyszín mint a beavatottság miliője mind fontosab
bá válik, miként azt az itáliai és flamand reneszánsz, később a
manierizmus és a barokk alább sűrűn idézett példái mutatják.

A szinoptikusokkal ellentétben János evangéliumában nem
annyira a vacsorán, inkább a szolgáló szeretet lábmosás-példáza
tán an 13, 2-20) és az apostoli közösség alapításán an 13, 31-35)
van a hangsúly. Bár szórványosan korá bba n is felbukkan (lásd:
Giotto), mindkét motívum a 16. századi ábrázolásokban önálló
sul, mint sajátos utolsó vacsora-értelmezés. (Az előbbire Macíp,
az utóbbira Dürer képét idézhetnénk markáns példaként.)

Mind közül persze az áru lás-motívum tűnik fel leggyakrabban
s a legváltozatosabb formában. Az evangéliumi leírást követve itt
akár mondatonként illusztrációk végtelen sorát idézhetnénk az
"Egy közületek. .." bejelentésétől az "Amit tenni akarsz, tedd meg
hamar!" Júdáshoz intézett végszaváig. A reneszánsz előtti meste
rektől persze még idegen az áldozati vacsora mélyebb, belső drá-
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Leonardo:
Júdásfej-tanulmány

májának megjelenítése, ők egy-egy külsődleges jeggyel eleve
megbélyegzik az árulót. Ebben aztán - sokban akorlelkület ön
kivetítéseként - ugyancsak nagy a lelemény: a glória megvonása
vagy elfeketítése, sárga köpeny, kihasadó erszény, kígyó, ördög,
skorpió Júdás alakja körül, az asztalról elcsent hal hátratett kezé
ben stb. A szentírási helyek közül "A falat után mindjárt belé
szállt a sátán" an 13, 27) tűnik fel legtöbbször e középkori ábrá
zolásokon. (Külön figyelmet érdemel Júdás ülésrend általi stigma
tizálása. Ez a hetedik századtól a tizenötödik végéig követhető

nyomon: előbb csak félre, majd az asztal innenső felére ültetik át
- mint arra még kitérünk.)

Az árulás árnyaltabb teológiai és lélektani megjelenítése s ek
ként egyetemes passiódrámává emelése Leonardóval kezdődik, és
alighanem máig a téma legfőbb művészi próbatételének számít.
Itt az evangéliumok sajátos eltérései kulcsszerepet kapnak asze
rint, hogy a "leleplezés" mennyire marad rejtett vagy áttételes.
Márknál Júdás árulásáról már a vacsora előtt értesülünk, ugyan
akkor magánál a vacsoránál Jézus kitér a válasz elől, mintha va
lójában nem is a bűnös személye, hanem az árulás ténye volna
fontos ("Egy a tizenkettő k özül, aki velem együtt mártogat a tál
ba."). Lukácsnál az árulás - és ezt leginkább a bizánci kánon ve
szi szó szerint - szintén általános tény marad: ("De íme, annak
keze, ki elárul engem, az enyémmel van az asztalon."), Jánosnál
előbb általános, majd diszkréten beavató jellegű: "Bizony, bizony
mondom néktek, közületek egy elárul engem" és: "Az, akinek én
mártom be a falatot, és odaadom." (Ezt a mozzanatot látni egye
bek közt Verduni Nicolaus zománcképén is.) Az árulás motívu
mához kapcsolódik még a tanítványok értetlenségének (Márk) és
vetélkedésének (Lukács) megjelenítése is, ami főként a késő rene
szánsz és a barokk rezignált Krisztus-alakjaival szemben jelenik
meg éles kontrasztként.

A tér tanúságtételei

Példáink összehasonlíthatósága persze nagyon is kérdéses, hiszen
nyilvánvaló, hogy a ravennai mozaikokat, a bizánci vagy orosz iko
nográfiát világok választják el a reneszánsz, a manierizmus és a
barokk hasonló tárgyú műveitől-aminthogy ez utóbbiakat is szá
zadunk modern példáitól. Mégis ellenállhatatlan a kihívás, hogy e
merőben eltérő képvilágokat szembesítsük - mindenekelőtt tér
szemléletük és térábrázolásuk markáns különbségeiben.

A tér, mint Hauser Arnold A modern m üo észet és irodalom erede
te című művében írja, valójában csak a reneszánsz válsága, a ma
nierizmus óta válik problémává a művészetben. "A középkor sze
mében a tér nem-létező volt, irreális vagy irreleváns, képei híján
voltak a térbeli mélységnek. A klasszikus ókor s a reneszánsz
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nem tesz elvi különbséget a műalkotás és a szemlélő tere között,
e két teret a struktúra tekintetében mi sem különbözteti meg sze
mükben, ám az elválasztó határ mégis áthághatatlan, a műalkotás

megközelíthetetlen a maga immanenciájában. E két szférát első

ként a manierizmus különbözteti meg hidat építve közéjük elő

térfigurák és más motívumok segítségével - de csak azért, hogy
még inkább aláhúzza az áthidalt szakadék mélységét."

Tér és szakralitás Témánk szempontjából mind a "szakadék", mind az "áthidalá-
si kísérlet" világos jelentést nyer: a szakrálissal való azonosulás
vágyát s annak folytonos meghiúsulását jelzi. A hit, a transzcen
dencia legvégső paradoxona ez, ami annál élesebben kiütközik,
minél közelebb kerülünk a mához. A beavatásélményhez pedig
egykor még képek sem kellettek - hisz magát az utolsó vacsorát
egészen az ötödik századig nem is ábrázolták. Az őskeresztények

- Szent Pál szavaival - még "hitben éltek, nem látásban", s
gyülekezeti helyeiken legfeljebb az Eucharisztia absztrakt jelképe
it: a halat, a kenyeret és a Krisztus-monogramot tüntették fel 
egyebekben "csak" az Igére hagyatkoztak, amint Jézus emlékeze
tére esténként agapéra gyűltek.

A keresztényüldözések elmúltával azután bazilikák épültek, s
az egyházi tanítás, a liturgikus kánon - keleten és nyugaton
egyaránt - mindinkább kivetült a templomfalakra s az oltárra is.
Jézus és apostolai (csakúgy mint a szentek, próféták, angyalok
stb.) síkszerű, ornamentális figuraként tűnnek elénk e bizánci
vagy román kori ábrázolásokon, ám ez korántsem jelenti, hogy
mint idéztük: "a középkor szemében a tér nem-létező volt". Egy
részt: a mélység és magasság tekintetében ez a képvilág - és vi
lágkép! - nagyon is tagolt és jelentésgazdag volt, másrészt a har
madik dimenziót maga az architektúra adta: az apszis, a kupola,
a falsíkok, ablakmélyedések és oszlopsorok, amint azt az ortodox
templomfestészet sok helyütt máig élő kánonja kijelöli. Mindez
persze nem a naturális térillúziót - inkább az isteni világrend
ben, a Szentírásban és az alapvető hitelvekben való eligazodást
szolgálta.

Messzire vezetne annak elemzése, hogy a reneszánsz perspek
tíva miféle új ablakot tárt a világra - miközben másokat sorra
becsukott... Mindenesetre magáért beszélő térjelkép. hogy Leonar
do Utolsó vacsoráján Krisztus dicsfényét egy távoli tájra nyíló ajtó
világos foltja adja (főként, ha tudjuk: a négyszögű glória hagyo
mányosan az élő személyek attributuma). Az a tágasság, égi derű

és harmónia, ami a reneszánsz legnagyobbjai: Botticelli, Raffaello
vagy Leonardo képeiről visszaragyog, csakhamar végleg elenyé
szik. Az egyensúly felborul: a nemrég még oly magabiztosan bir
tokba vett teret már sem Krisztus alakja, sem az utolsó vacsora
asztala nem uralja többé.

A reformáció kora Vajúdó, átmeneti kor következik: a polgárosodás, a reformáció,
a földrajzi felfedezések, az Európát feldúló zsoldoshadak, a járvá-
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nyok és tűzvészek ideje. A művészet mindinkább szekularizáló
dik, külön útjait keresi. A manieristák legjelesebbjei ugyanakkor a
spiritualitás hajdani bensőségére vágyva sorra visszanyúlnak az
örök témához. De mindhiába: Veronese, Tintoretto, Barocci vagy
Greco vásznain minduntalan ellebeg, elcsavarodik az asztal, s a
huzatos, nagy terekben maguk a széltépte, lobogó figurák alkot
nak nyugtalan új teret, amelynek immár alig van köze a közép
kor vagy a reneszánsz univerzális térképzeteihez. Afféle "pas
sage"-jelenetek ezek, tele megannyi furcsa térbeli abszurditással,
melyek alapján még azt sem tudhatni: vajon hol is zajlik a vacso
ra - a szabadban, egy csarnokban, netán egy antik díszletváros
sikátorában? (Kiváltképp szembetűnő ez Greco egyik közismert
lakoma-jelenetén: a Krisztus Lévi Simon házában című képen!) A
"kint" és "bent" mindegyre összemosódik, felcserélődik, az inti
mitásvágy klausztrofóbiába vagy heves tériszonyba torkollik.

A barokk Mindez a barokk misztikus célzatú tér-illuzionalizrnusában éri
el tetőfokát, azzal, ahogyan Rubens az antwerpeni Szent Ignác
székesegyház mennyezet-freskóján szédítő bravúrral égbe ragadja
a jelenetet. (Maga a festmény száz év múltán egy tűzvészben el
pusztult/ így csak a Rubens által készített eredeti olajvázlat és a
későbbi másolatok alapján rekonstruálható.) Ezen egy pantheon
szerű áttört kupola alatt bizarr alulnézetből látni az asztalt,
amelynél Jézus a kenyérrel és kehellyel kezében maga végzi az
Eucharisztiát. Az apoteózis teljes - a jelenet elfoglalja a bizánci
kánon "pantokrátor Krisztusának" legfőbb ikonográfiai helyét -/
csak épp az úrvacsoraközösség mélyebb értelme foszlik szét, elér
hetetlen magasba emelve a Megváltó mindenkit személyes sors
közösségbe szólító gesztusát.

Ugyanakkor a holland barokk másik óriása, Rembrandt egy
kivételes életmű erejéig ismét összebékíteni látszik a spiritualitást
az emberi esendőséggel. Rembrandt bibliai látomásaiban a fla
mand festészet realista, életképszerű vonulatát lelkesíti át a maga
fájdalmasan szép, katartikus mélységeivel, méghozzá úgy, hogy
eközben egészen sajátos térvilágot hoz létre. Bár az érett rene
szánsz letisztult konvenciójához maga is előszeretettel nyúl vissza
- így Leonardo: Utolsó vacsorájáról is számos tollrajzot készít -/
képein a térhatást nem annyira a kompozíció, a perspektivikus
arányok, inkább a szín- és fény-ámyék-kontrasztok adják. És
persze az a hipnotikus erőtér, ami a tekintetek és gesztusok ke
reszttüzében láthatatlanul felizzik.

A modern művészet A képteret utóvégre a modem művészet relativizálja az abszur-
ditásig a maga végletes önkényével, akár úgy, hogy feloldja, ré
szeire bontja és tetszőlegesen újraépíti, akár úgy, hogy látványo
san semmibe veszi. Emile Nolde századelőn festett Utolsó vacsorá
ját látva végső soron ugyanazt mondhatni, amit a koraközépkori
ábrázolásokról: a mélységi tér itt ismét irreális és irreleváns lesz,
mi több, már közeg sincs: a durva foltokként felvázolt arcok és
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alakok maradéktalanul kitöltik a képfelületet. Magáért beszélő, le
sújtó látlelet ez. A tér, a lét mélyebb, transzcendentális dimenzió
jaként íme, újra kiürült, "ellaposodott", akárcsak az önmegváltás
ra képtelen ember, aki - mint Nolde képén az apostolok - ide
genül réved a lehunyt szemmel érte fohászkodó, fájdalmas Krisz
tusra. Az már csak további paradox bizonysága mindennek, hogy
Jézus életéről épp ez idő tájt forgatják az első nagyszabású szu
perprodukciókat Németország és Amerika egymással versengő

filmgyárai, hogy aztán pár év múlva a látványos evangéliumi tö
megjelenetek statisztái Ypernnél és a Somme-nál gyilkolják ha
lomra egymást.

Az égiek szemével

Nemescsói
úrvacsoralerílö

Étkezési rítusok

Ravenna

Iménti példáink az utolsó vacsorát sokféle látószögből mutatták 
egyet kivéve: vajon miként fest mindez odafentről, az "égiek sze
mével"? A kérdés korántsem blaszfémikus, hisz jónéhány illusztrá
ció akad, amely, ha nem is egészen felülről, mindenesetre erős rá
látással mutatja a jelenetet. (Ez főként a köralakú asztalok naivabb
ábrázolásain - a kódexiniciálékon, metszeteken, úrvacsoraterítő

kön - szembetűnő.) Hasonló "rálátásunk" pedig másutt is lehet
- ha az eredeti látvány kellőképp életszerű a transzponáláshoz. Az
ily módon nyert felülnézeti modellek reményeink szerint sokmin
dent felfedhetnek az asztalformák s a köréjük szerveződő csopor
talakzatok metamorfózisaiból. "Égi mustránk" előtt azonban tarto
zunk még egy kultúrtörténeti kitérővel.

A Bibliából és az antikvitás irodalmából (Platón, Plutarkhosz,
Plinius stb.) számos lakoma-leírást ismerünk, és tárgyi emlékek,
ábrázolások is szép számmal maradtak ránk. Ezek alapján csak
nem az egész Mediterraneumban feltérképezhetők a kultikus és
profán asztalrendek: a közösségi étkezés egyiptomi, asszír, zsidó,
föníciai, görög és római szokásai. Témánk szempontjából legin
kább a hellénista hagyomány s a Jézus-korabeli zsidó gyakorlat
mérvadó, mely ez idő tájt Jeruzsálemben - legalábbis az asztal
rend tekintetében - mindinkább hasonult egymáshoz. A kis lét
számú családi vendégségeken még többnyire ültek, ám a na
gyobb, szertartásos lakomákhoz már nekiheveredtek a résztvevők

(Mt 8, 11 vagy 22, 10-11, Mk 2, 15 vagy 14, 3). A görög-római
minta: a triclinium szabályos, háromoldalú fekvésrendet jelentett
egy alacsony asztal körül, három - egyenként háromszemélyes
- klinéve1, azaz kerevettel. (Ezt az alaprendet persze a vendégek
száma és az alkalom jellege sokban módosíthatta.)

Mindezt azért kellett előrebocsátani, mert a későbbi ábrázolá
sokon is erős nyomot hagyott. Korai példáinkon (lásd a 6. száza
di ravennai, római mozaikokat) még rendre hevernek az alakok,
mi több, még egy 1450 körüli észak-itáliai kódexlap (Vita della
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Észak-itáliai kódexlap
(1480 k.)

Avacsoraközösség

Veronese

Vergine) is alacsony, földközeli asztal körül, térdelő sarokülésben
mutatja őket ("al modo anticho" - amint azt a kísérőszöveg ki
emeli). Ugyanez az antik modell ismerhető fel a bizánci félkör
íves-díványos lakomajelenetekben vagy a nyugati kereszténység
szögletes, U-alaprajzú asztalaiban is. (Ez utóbbi talán az észak
itáliai quattrocento műhelyeiben: Ghirlandaio, Perugino, Lucanto
nio és mások képein a legmarkánsabb.) A variánsok persze végte
lenek. A fentiek mellett majd minden korban találunk négyzetes,
zömök vagy nyújtott téglalap formájú asztalokat is (utóbbiak a
gótikus katedrálisok kapujelenetein s a számyasoltárok faragott
predelláin kívül szintén a kései reneszánszban jönnek divatba a
reprezentatív udvari, köztéri ünnepek nyomán - lásd Andrea
Del Castagno, Leonardo vagy utóbb Veronese hosszan elnyúló
"bankettasztalait"). Miként az ősi körforma is mindegyre vissza
tér (Verduni Nicolaus, kódex-iniciálék, fametszetek, Greco, Ru
bens stb.).

A csoportalakzatokat vizsgálva elsőként az tűnik fel, hogy a
művészek korántsem tisztelik megkérdőjelezhetetlen szabályként
az evangéliumi aritmetikát (1+12). Az ábrázolt vacsoraközösség
ennek némelykor alig a fele, míg máskor akár két-háromszorosa
is lehet. A tanítványok látványos "megfogyatkozása" - legkeve
sebb négy vagy hat mindig marad - többnyire a helyszűke,

vagy a takarás rovására írható. Előbbire példa a cambridge-i Cor
pus Christi College evangeliáriumának illusztrációja (1+8), Verdu
ni Nicolaus zománcképe (1+8) vagy a naumburgi dóm faragott
kapujelenete (1+5) - míg a takarásos "fogyásra" egyebek közt az
ortodox ikonokat, Rubens olajvázlatát (1+7) vagy Nolde képét
(1+lO) idézhetnénk. Persze a kódexillusztrátorok, fametszők jám
bor igyekezete közben egy-egy alak akár véletlenül is elsikkad 
Dürer ezzel szemben, az apostoli közösséget ábrázolva, nagyon is
tudatosan "várja ki" Júdás távozását.

Nem kevésbé érdekes az ábrázolásmód másik: "túlreprezentá
ló" válfaja sem, mely további valóságos vagy allegorikus szemé
lyekkel bővíti az asztaljelenetet. Erre ismét bizonyos késő rene
szánsz, manierista és barokk iskolák mesterei a leginkább hajla
mosak. Jellemző korai példaként idézhetjük a 15. század végéről

Dirk Boots öt részes oltárképének központi jelenetét. melyen
nemcsak a Mester és a tizenkettek markánsan egyénített alakját
látni, ám a bontakozó németalföldi realizmus jegyében immár a
vendéglátó házigazdát - lásd Máténál és Márknál -, sőt oldalt
és a tálalóablak résén át a szolgákat, a kívánesi háznépet is. Az
elkövetkező másfél században a mellékalakok még inkább meg
szaporodnak, amint azt Verenese. Tintoretto, Barocci és mások
zsúfolt tablóképei példázzák. A "szolgák szolgálója" helyett hova
tovább a "személyzet" kerül előtérbe, az ajtóban egymást tiporják
a kíváncsiskodók, s amíg az asztal felett szeszélyes angyalfüzérek
lebegnek, a padlószintet hancúrozó kutyák és gyerekek népesítik
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János, Péter, Júdás

be. A k öz épkor alkonyának e mozgalmas képei - kihívón vagy
kegyes ürüggyel - már inkább saját koruk családi, társadalmi
eseményeit reprezentálják. A felülnézeti modelleken jól követhető,

ahogy az aszt alrend felbomlik, s a tanítványok és Krisztus benső

séges cornrnuniója menthetetlenül elvegyül az egyre népesebb kö
zegben.

A belső erőtér változásai leginkább a teljes (1+l2-es) ülésrend
példáin követhetők nyomon. Az asztaiformák csoportszervező

funkciój áról már szóltunk - így itt csak a fel űlnézéti modellek
további tanulságait emeljük ki. Mind a bizánci, mind a korai nyu
gati illusztrációkon feltűnő a szoros csoportrend. A tizenhárom
alak (olykor csak félalak, sőt fejfüzér) egyetlen homogén testet al
kot/ akár sorban, akár körben vagy félkaréjban ülnek az asztalnál.
A szétlazulás és elkülönülés a szögletes asztalok mind gyakoribb
feltűnésével kezdődik. Ennek, mint jeleztük, legkirívóbb momen
tuma (a hetedik századtól egészen Leonardóig) Júdás átültetése
az innenső oldalra. Az asztal ekként már nemcsak egyesít, ám el
is választ - méghozzá többszörösen is, hisz az "áruló közbeéke
lődése" magát a szemlélőt is megfosztja a háborítatlan spirituális
élményközösségtől. Ám Júdás kiemelése az apostolok között is
további skizrnákat támaszt. János/ a legkedvesebb tanítvány a
többiektől különválva egyre közelebb kerül Jézushoz (kezére
vagy keblére hajol, a naivabb ábrázolásokon egyenesen ölébe ül),
Péter - többnyire Jézus jobbján - úgyszintén közelebb húzódik
Mesteréhez. A többiek egymáson áthajolva, a széleken felugrálva
kisebb csoportokra szakadnak. A nyugtalanság, az asztalrend
bomlása Krisztustól távolodva mindinkább szembetűnő.

Leonardo - bár maga is a botrány pillanatát festi meg 
messzesugárzó mintaként lényegében helyre állítja az eredeti, eu
charisztikus jelentésű ülésrendet azzal, hogy Júdást visszaülteti a
többiek k öz é, Jánost leválásztja Jézusról és a hosszanti asztal mö
gött kiegyensúlyozott, laza szimmetriát épít. Persze nem teljes re
habilitáció ez, inkább újrafogalmazás, amelynek kánonbeli újításai
éppoly jelentősek. Mindenekelőtt a magára maradó Krisztus köz
ponti alakja, mely hullámtörőként magasodik a tőle jobbra és bal
ra végiglüktető csoportok között. Ez utóbbiak a reneszánsz ked
velt hármas tagolását követik (lásd például Botticelli angyalait),
mely néhány korábbi U-alakú asztaljelenetnél is szembetűnő. Kü
lön figyelmet érdemel az a Jézus jobbján látható szoros - felül
nézetból még inkább a jelenet sűrűsöd ési pontjának tűnő - cso
port/ melyet a mester János/ Júdás és Péter alakjaiból épít. H.
Gombrich érzékletes leírása szerint: "Péter (.oo) hirtelen Jánoshoz
hajol, fülébe súg valamit, és heves mozdulatával akaratlanul
előbbre löki Júdást." Akire - hogy teljes legyen a leírás - ily
módon sötét árny vetül... Mindez jól jelzi, hogy Leonardo e befe
jezetlen/ félig elpusztult remekművel nagyon is egyszeri, kényes
egyensúlyt teremtett. Mi sem bizonyítja ezt, mint a freskó meg-
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annyi másolata és adaptációja, melyen az eredeti (1+4x3-as) cso
portrend élettelenül elmerevedik vagy felszívódik az olajnyoma
tok realista zsánerképszerűségében. Akadt persze néhány hozzá
méltó, szuverén követője is: Rembrandt vagy a filmrendező Bu
nuel, aki a Viridiana koldusvacsora jelenetében szándékosan a Le
onardo-képet parafrazálja. Ök tisztán értették, miféle örök ellentét
feszül a vacsoraszerző szótlan magánya és a mindenkori asztal
társak zajgó hullámzása közt.

A vacsora "kellékei" Ami a vacsora "kellékeit" illeti, hol kevesebb, hol több van be-
lőlük, a legfeltűnőbb mégis, hogy időről-időre jön valaki, aki me
részen .Jetakarítja" az asztalt. A bor és kenyér mellett nemegy
szer a bárány is terítékre kerül - olykor elevenen, mint Jézus-jel
kép, máskor a mózesi szertartás pászkabárányaként, egyéb ószö
vetségi rekvizítumokkal (mártás, keserű saláta) s az ugyancsak
Krisztus-szimbólumnak számító halakkal (ICHTIOS). Ezek azután
koronként jelentésüket vesztvén közönséges "menüvé" válnak, és
más étkekkel, kellékekkel együtt elborítják az asztalt. Az életkép
szerűség, a "dúsan megrakott asztal" csábításának legkevésbé az
érett itáliai és flamand reneszánsz tudott ellenállni, de találunk jó
néhány hedonistát a manierizmus és a barokk mesterei között is
(Veronese, Daniele Crespi, Tmtoretto stb). A nagy puritánok sorá
ból kiemelkedik Dürer, Rembrandt és velük együtt néhány mo
dem művész: Emil Nolde vagy Gustave van de Woestyne, aki az
utolsó vacsorát egy végletekig lecsupaszított, sivár konyhajelenet
ként festi meg. Végül a barokktól máig él az a mindinkább elna
turalizálódó hagyomány, mely a liturgia visszfényeként csupán az
ostyát és a kelyhet jeleníti meg egy oltárszerű asztalon vagy Jézus
kezében. (Ennek megfelelője az ortodox ikonográfiában az utolsó
vacsorától különvált "Apostolok áldozása" című jelenet, amely
rendre az apszis oltár mögötti részén, az Istenanyát avagy a földi
egyházat megszemélyesítő trónusos Mária-kép alatt tűnik föl.)

Triptichon ösmíntákkal

Az ábrázolt alakok sokféle halmazában voltaképp három, rendre
visszatérő archaikus modellt találni. Az első a triclinium és az U
alakú asztalok történeti mintája, amint arról a fentiekben bőven

szóltunk. Noha balgaság lenne azt hinni, hogy az evangéliumi ese
ményt valaha is tényszerűen rekonstruálni lehet - miként azt szá
mos amerikai teológus és kultúrtörténész reméli -, vélhetőerrez a
formátum felel meg leginkább a történeti igazságnak.

Velence, San Marco
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Az ülésrend jelentése Másik két modellünk ugyanakkor bátran felülbírálja ezt -
részben bizonyos közvetlen tapasztalatok, részben a szakrális
funkció nevében. Eszerint egy ilyen méretű közösség számára a
legtermészetesebb s ennélfogva legősibb ülésrend bárhol, ahol
kellő tér van, és merev tárgyak ezt nem gátolják: a kör alakú el
helyezkedés. (A kerekasztal is alighanem ezen archaikus csoport
alakzat idővel tárgyiasult rekviziturna, amint azt a mítoszok és
mondák - egyebek közt az Artúr-mondakör - sokfelől igazol
ják.) Esetünkben emellett szól a közös tálból való étkezés, s az al
kalom (a kovásztalan kenyér ünnepe) rituális jellege is, főként pe
dig a Jézus által kihívón demonstrált egyenrangúság, az áldoza
tos szeretet tanítványaira hagyott példája, ahogy azt valamennyi
evangélium, de főként Jánosé az "új paranccsal" kiemeli.

A harmadik archetípus már inkább az ábrázolásmódhoz s álta
la a jelenet szakrális funkciójához kötődik, Eszerint a legkorábbi
bizánci művektől felismerhető annak tudatos jelképisége, hogy az
"Úr asztala", az oltár előképe a néző felé rendre nyitott (az ala
kok akár sorban, félkörben vagy U-alakban helyezkedjenek is el
mögötte), nyilvánvalóan sugallván, hogy bennünket is vár, ne
künk is helyünk van innenső oldalán - mi több a spirituális asz
talközösséget valójában csak az élő egyház; a hívek összessége te
heti teljessé. Nyitott asztalok persze korábban is voltak. Csakhogy
a már említett antik minták: a föníciai, görög és római lakomák
asztalai legfeljebb formális kultúrtörténeti előzményeknek tekint
hetők, mivel maga az asztalközösség - szemben az evangéliumi
val - származási, vagyoni, vallási, politikai vagy szellemi kritéri
umok szerint nagyon is exkluzív volt.

E két utóbbi ülésrend: a köralakú és a nyitott, bár látszólag na
gyon is eltér, lényegében ugyanazt a jelentést hordozza. Mi is ez
a lényegi azonosság? A Jézusi asztalközösség egyetemessége, a
keresztény világfelfogás koronként fel-feltámadó univerzalizmusa.
Hogy az Úr asztala - legyen bár kerek vagy szélesre tárt - vég
sősoron maga a Világ, miként ama áldozati vacsora sem egyéb,
mint újabb Genezis, amelynek aktusát a Teremtő váltig kész meg
osztani az emberrel...

"Vágyva vágytam arra, hogy elfogyasszam veletek e húsvéti
vacsorát.,"

Az asztal terítve, Húsvét van - immár vagy kétezer éve. Va
jon él-e bennünk is ugyanez a vágy?
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