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Leonardo da 
Vinci: Ágaskodó 
ló, 1503-1504 
körül, piros kréta, 
toll és barna tinta, 
153×142 mm

A folytatódó 
disputa

Leonardo da Vinci és a budapesti Lovas
v é g H  j á n o s

Szépművészeti Múzeum, 2018. X. 31. – 2019. I. 6.

kétséget kizáróan Leonardo munkája, de a szobrok 
három dimenziójából adódó rangjánál fogva előbbi 
királyként uralkodik a teremben, a grafikák pedig kész-
séggel töltik be a kíséret szerepét. Együttesüket persze 
úgy is fel lehet fogni, mint a középen levő problémát, és 
körülötte a megoldás felé vezető utak kiindulópontjait.

A reneszánsz rajztechnikájának pazar változatosságát 
bemutató lapok – némelyek tollal, mások ezüstvesz-
szővel, ólomvesszővel, vörös-, illetőleg fekete krétával 
készültek – többsége, a tizenkettőből nyolc, a windsori 
királyi gyűjteményből való. Nem kis elismerés a 
Szépművészeti Múzeumnak, hogy a királynő, ponto-
sabban a gyűjtemény nevében eljáró vezető tisztviselők 
hajlandók voltak ilyen mértékben előmozdítani a 
kiállítás létrejöttét; örömmel érzékelhetjük, hogy az 
utóbbi évtizedekben egyre nő legjelentősebb művészeti 
gyűjteményünk nemzetközi tekintélye. Az angliai, főként 
a királyi gyűjteményekbe eljutott Leonardo-rajzköteg 
leszármazása egyébként pompásan nyomon követhető, 
ezek hiteles, garantáltan sajátkezű munkák: a mester 
egyik tanítványától egy milánói ötvös, Pompeo Leoni 
örökölte őket, az ő révén kerültek a spanyol királyi 
gyűjteménybe, majd onnan egy angol főúrhoz, végül 
pedig Windsorba. A rajzokat a tulajdonosok mindig 
nagy becsben tartották, mindenféle károsodástól 
gondosan óvták, így mindmáig rendkívül jó állapotban 
vannak a grafikai alkotások finomságaira fogékony 
nézők, jelen esetben a Szépművészeti Múzeum 
látogatóinak nagy gyönyörűségére.

Leonardo a művészetek történetének egyik legkiválóbb 
alakja, ám munkásságával kapcsolatban meglepő 
módon mindmáig rengeteg a homályos pont. Ezek 
egyike szobrászi tevékenysége, amelyről írott források 
segítségével sokat tudunk – a milánói Sforza-emlékmű 
még csak részben elkészült modelljéhez verseket írtak 
–, de a mester elkészült munkái közül egyetlen egy sem 
maradt ránk. Van három, arasznyi lovasszobormodel-
lünk, amelyek közül kettőről az elmúlt évtizedekben 
elvégzett anyagtani vizsgálatok kiderítették, hogy 
19. századi öntvények – a Szépművészeti Múzeum 
példányáról ugyanakkor az bizonyosodott be, hogy a 
16. század elejéről való, méghozzá mind a ló, mind pedig 
az arról leemelhető lovas.

A budapesti Lovas származásáról semmit sem tudunk. 
Ferenczy István, aki 1820 körül Rómában megvásárolta, 
még ókori görög munkának hitte. Amikor aztán 
gyűjteménye a Szépművészeti Múzeum tulajdonába 
került, az ottani szakértők egyből reneszánsz szoborként 

Nagyszerű kiállítással örvendeztette meg 
közönségét a régi szépségét visszanyert 
Szépművészeti Múzeum egy, az intézmény 
talán legismertebb, nemzetközi tárlatokra 
mostanában legtöbbször kikölcsönzött tárgya, 
a Leonardótól vagy körétől származó lovas 
szobor köré szervezett grafikai bemutatóval. 
A viszonylag kicsiny teremben, amely az 
átépítés előtti években adminisztratív 
tevékenységet folytató alkalmazottak 
munkahelyéül szolgált, mostantól kamaraki-
állításokat fognak rendezni, de a mostanihoz 
hasonló kvalitásúra alighanem sokáig kell 
majd várnunk. Középen foglal helyet a Lovas, 
amelyet a vele kapcsolatba hozott rajzok, 
illetőleg azokéval azonos méretű keret 
által összefogva egy jó tucatnyi ókori pénz 
(mindegyiken ló- vagy lovasábrázolás) és egy 
kis méretű dombormű, továbbá néhány kicsiny 
figura félkörben vesznek körül. A lovas szobor 
feltételezhetően, a rajzok többsége minden 
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elfogadhatjuk, hogy a köztudat ugyan az 1500 körüli éveket az aranykornak, az 
ünnepélyes derű és magától értetődő harmónia időszakának szokta tekinteni, de 
– különösen a 16. század második évtizedében – nem egyszer az erőteljesség, 
a felfokozott mozgalmasság megnyilvánulásait figyelhetjük meg. Egyetlen példa: 
ekkor készültek a Sixtus-kápolna mennyezetének freskói, ami miatt (és az utána 
kibontakozó munkásságára tekintettel) Michelangelót még a két világháború 
közötti években is szívesen nevezték a barokk atyjának. Ez a manierizmust 
megelőző dinamizmus nem kerülte el Leonardo figyelmét sem, ezért került 
a korábbi, ünnepélyesen lépkető lovak helyére Trivulzio emlékművénél egy, a 
legyőzött ellenséget képviselő, összekuporodott figurácskát legázoló, ennélfogva 
szinte ágaskodó paripa.

A budapesti szobron a ló, ha nem is mondhatjuk, hogy tombol, de erőteljesen 
ágaskodik. (Ez kis méretű szobor, itt könnyebb volt a lovat két hátsó lábán 
kiegyensúlyozni, mint egy életnagyságon túllépő, tehát sokkal nagyobb súlyú 
emlékművet.) A csata részvevőjéhez illő elszántságot jól mutatja a ló harapásra 
tárt szája; a gazdájával együttműködő paripának ezt a gesztusát az Anghiari 
csatából ismerhetjük. A ló ráadásul jobbra lendül balra forduló lovasa hatásos 
ellentéteként. A férfi energikus arckifejezése mutatja, hogy már célba vette 
ellenfelét, és pajzsát is balra tartja, hogy elhárítson egy onnan várt csapást. 
Eredetileg kardot tartott kezében, de minthogy azt csak utólag illesztették 
az öntésnél kihagyott lyukba, az az évszázadok során el is veszett. Úgy tűnik, 
térdének határozott nyomásával éppen most kell lovát a másik irányba fordítania, 
hogy ott található ellenségére lesújthasson vagy csuklójának tartását figyelve 
talán inkább beledöfjön. Ha nem is kavargást, de különös feszültséget érzünk, 
ám az egész tökéletesen áttekinthető: a szobrász ura maradt a bonyolult 

Leonardo da Vincinek tulajdonítva: Lovas, 16. sz. első fele, bronz, 298×212 mmtekintettek rá, egyikük, Meller Simon az addig 
ismeretlen szobrot publikáló 1916-os cikkében1 
pedig már Leonardót tartotta szerzőnek. 
Ő akkor még a művész első milánói tartózko-
dásának idejére keltezte, a Sforza-emlékművel 
kapcsolatos tanulmányok egyikének vélte, az 
utána következő évtizedekben azonban az a 
nézet terjedt el, hogy amint Leonardo több 
tucatnyi lovat ábrázoló rajza között a későbbiek 
a mozgalmasak, ez a mű a francia király 
hadvezérének, Trivulziónak 1508–1510 körül 
tervezett emlékművéhez kapcsolható, és aligha 
sajátkezű, bár mindenképp Leonardo közvetlen 
közelében keletkezett. Aggházy Mária 1972-es 
könyvében2 még későbbre, a művész életének 
legutolsó, a francia király udvarában töltött 
éveire teszi az öntvény keletkezését, az 
ábrázoltban is I. Ferencet látja, és visszatér arra 
a nézetre, hogy a Lovas Leonardo sajátkezű 
munkája. A mostani kiállítás viszont megint 
eldönthetetlenként tárja elénk ezt a kérdést.

A látogató mindenesetre nyugodtan helyez-
kedhet a szerzőség kérdésében egy átlagos 
néző álláspontjára, aki nem akar részt venni a 
szakértők vitájában, és megelégszik azzal, hogy 
gyönyörködik az együttesen bemutatott remek-
művek látványában, bár persze elgondolkozik 
a pro és kontra érveken. Azt természetesen 
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Leonardo da Vinci: Lovak, Szent György és a sárkány és egy 
oroszlán, 1517-1518 körül, toll, tinta, feketekrétanyomok, 
298×212 mm

szoborcsoportja – amely jól láthatóan az anghiari csata hatása 
alatt készült –, annál jobban érzékelteti a harc tombolását. 
Egy reneszánsz kisbronz, egy feje fölött pajzsot tartó, ijedten 
kuporgó akt a Sforza-emlékmű előkészületi munkálatai során 
keletkezhetett; több feltételezés szerint ugyanilyen vázlatnak 
készült a budapesti szobor is.

A kiállításnak a lovas szoborral egyenértékűen fontos 
szereplői a rajzok, amint ez Leonardo egész munkásságáról is 
elmondható. Szobra nem maradt ránk, festményei közül alig 
van befejezett, az Utolsó vacsora állapota katasztrofális, mások 
nagy része munkatársainak a keze munkája, de a rajzok sok 
mindenért kárpótolják az utókort. Leonardo az ezüstvessző, 
a toll és a kréta csodálatos művésze volt, vonalainak minden 
centiméterét érdemes alaposan megfigyelni, pedig egyiket 
sem tekintette önértékű művészeti alkotásnak, mint a későbbi 
mesterek. Többségük kompozíciós vázlatként, részlettanul-
mányként, vagy hasonló módokon beleépült egy későbbi 
műbe, mások technikai (gyakran haditechnikai) gondolatait, 
valódi vagy elképzelt természeti jelenségeket szemléltetnek, 
de igen sok csak gondolkozás közben született, hirtelen 
jött ötletét örökítette meg azokat.

A lovak és lovasok jól láttatják Leonardo rajzművészetének 
különböző korszakait. A legkorábbiak még első firenzei éveiből 
valók, alighanem a Milánóba való hirtelen távozás miatt 
félbe hagyott Királyok imádása hátterében látható jelenetek 
előtanulmányai. Itt még ezüstvesszőt használt, majd tollal és 
tintával húzta ki a véglegesnek érzett megoldást. A továbbiakon 
nem egyszer látható vöröskréta rajzokat azzal a gondolattal 
nézegethetjük, hogy a művész úttörő volt ennek a technikának az 
alkalmazásában. Néha többféle tartásban is megrajzolta a lovak 
lábait, hogy megállapítsa az optimális pózt. Ezt mai szemünkkel 
filmszerűnek érezzük, hiszen a mozgóképen mutatnak ehhez 
hasonló apró eltérést az egymás után lejátszandó kockák. 
A Sforza-emlékművel kapcsolatos gondolatainak tisztázása 
céljából készült tanulmányok egyikén az ágaskodó ló stabilitá-
sának biztosítása érdekében egy faágat helyezett az egyik láb alá, 
ez egy, a közeli Paviában akkor még látható, azóta megsemmisült 
római császárszobornak, a capitoliumi Marcus Aurelius párjának a 
hatása. Tudjuk, hogy Leonardo emiatt utazott Milánóból Paviába, 
és nagy elismeréssel írt a műről. A későbbi lapokon heves 
sárkányküzdelmekben, pompás paripákban gyönyörködhetünk, 
közöttük egy olyanban is, amelyiknek mozdulata feltűnően 
hasonlít a budapesti Lovaséhoz. A legkésőbbiek közül – amelyek 
keltezését nemcsak stíluskritikai megfontolások támasztják 
alá, hanem az is, hogy francia gyártmányú papírra készültek – 
többet akár azonnal kiválaszthatnánk a Trivulzio-emlékhez, 
de a mindennél tökéletesebbet alkotni akaró Leonardo újra és 
újra próbálkozott, újabb és újabb vázlatot készített, ám végül a 
síremlék nem valósult meg.

Végezetül a látogatottságról. A grafikai kiállításokra általában 
kevesen mennek be, a festmények a színekkel, a szobrok a 
plaszticitással mindig népesebb tábort mondhatnak maguknak. 
A vonalak finom játéka, hirtelen elvékonyodásuk vagy megvas-
tagodásuk, a sraffírozás különféle változatai, az azzal elérhető 
árnyékolás vagy plaszticitás megfigyelése csak keveseknek okoz 
élvezetet. Itt azonban mindig vannak nézők, bár tülekedésre, 
a terem előtti sorban állásra nem került sor. Leonardo neve 
biztosan nagy erő, talán a „sajátkezű vagy munkatárs kezétől 
való” találgatása is vonzerőnek számíthat, de ez a végeredmény 
szempontjából mindegy is. Örömmel regisztrálhatjuk, hogy az 
újra megnyílt Szépművészeti Múzeumnak egy grafikai kiállítása 
egyértelműen vonzza a közönséget.

Jegyzetek

 1 Meller Simon: Die Reiterdarstellungen Leonardos und die Budapester Reiterstatuette, 
Jahrbuch der Preussischen Kunstsammlungen 37. 1916, 213–250.

 2 G. Aggházy Mária: Leonardo lovas szobra, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 
Budapest, 1972.

helyzetnek. A felszín, például a ló bőre, 
hosszan, alaposan nézegetve azonban 
nem látszik ehhez méltónak. A lovas 
feltűnően kicsiny voltát, pontosabban 
az állati és emberi figura szokatlan 
arányát szintén nehéz megmagyarázni. 
Talán azoknak kell igazat adnunk, akik 
a jó kompozíciót a mesternek, a kivite-
lezést, esetleg egy kicsiny viaszmodell 
megnagyítását valamelyik közvetlen, de 
mégsem az ő tehetségével rendelkező 
munkatársának tulajdonítják.

Ahogy erről volt már szó, a kiállított 
római pénzérmék mindegyikén 
lovasábrázolásokat látunk, egy 
ágaskodó ló még Krisztus születése 
előtt készült: természetes, hogy 
a reneszánsz korának műkedvelői 
odaadó figyelemmel nézegették 
az ilyesfajta plasztikai alkotásokat, 
Leonardónak is az lehetett a legfőbb 
törekvése, hogy ezekhez méltó lovas 
szobrot hozzon létre. Egy nyilván nem 
véletlenül harcoló lovast ábrázoló 
dombormű egyik munkatársának, 
Giovanni Francesco Rusticinak a 
vésője alól került ki. (Egyébként az ő 
neve is felbukkant a budapesti lovas 
szobor lehetséges alkotói között.) 
Domborműve nagyon szép darab, 
de semmiképp sem árasztja azt a 
fékezhetetlen energiát, amelyet a 
kiállítás főszereplőjénél csodálhatunk. 
Rusticinak egy itt kiállított kerámia 
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