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GIOVANNI SEGANTINI

Két önéletrajzi töredék
    

Nem tudom, mi történt születésem előtt. Tudom, hogy volt apám és volt 

anyám, és nekik úgy tetszett, hogy Trentinóban, Arcóban rakjanak fészket, 

a Sacra jobb partján, és ott alapítsanak családot. Én vagyok a második és 

egyben utolsó gyerekük. Az elsőszülött elpusztult, lángok martaléka lett, én 

pedig születésemkor valamilyen betegséget okoztam anyámnak, amely miatt 

öt évvel később kénytelenek voltunk Trentóba költözni, de a gyógykezelé-

sek nem használtak.

Jól emlékszem anyámra, s ha lehetséges volna, hogy újra megpillantsam őt, 

most, harmincegy év múltán is minden további nélkül felismerném. Lelki sze-

meimmel látom magas, törékeny alakját. Szép volt, nem úgy, mint a hajnal 

vagy a déli verőfény, hanem mint a tavaszi alkonyat. Nem volt még huszonki-

lenc éves, amikor meghalt. Ahhoz a középkori, hegyvidéki nemességhez tar-

tozott, amelyből valamikor zsoldoskatonák kerültek ki, ma pedig jó földmű-

vesek. Apám viszont polgári származású volt: vagy huszonöt évvel idősebb 

anyámnál, aki a harmadik felesége volt.

Anyám halála után apám úgy döntött, hogy Milánóba költözünk, ahol  az 

első házasságából származó fia és lánya élt. Bátyámnak volt egy kis parfüm-

üzeme, abból éldegélt, nővérem pedig a háztartást vezette. De nem jó pillanat-

ban érkeztünk; az üzlet rosszul ment, és nem sokkal később be kellett zárni a 

parfümüzemet, el kellett adni a berendezés nagy részét. Apa és fia elköltöztek, 

és engem a nővéremre bíztak. Ekkor kezdődik az én személyes, külön életem, 

hol jó, hol rossz fordulatokkal, de sosem volt egyhangú, mert sem a szomorú-

ság, sem a fájdalom nem tett teljesen boldogtalanná.

Hatéves voltam akkor, és egy S. Simone utcai ház legtetején laktam a nővérem-

mel. A nővérem korán reggel elment otthonról, hagyott nekem valami ennivalót, és 

csak sötétedéskor jött haza: a szomszédainkat sem láttam napközben soha.

A két szűk szobának, amelyekben laktunk, nagyon magasan volt egy-egy 

kis ablaka, még ha felálltam is az asztal tetejére, onnan is csak az eget láttam. 

Így nem szerettem ott lenni; gyakran megnevezhetetlen félelem tört rám, bele-

borzongtam, ilyenkor kiszöktem a lakásból, végigfutottam egy szűk folyosón, 
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amely a lépcsőházba vezetett, oda, ahonnan egy négyszögletes ablakból házte-

tők és harangtornyok hosszú sorára láttam, valamint odalent egy zárt udvarra, 

amely olyan mélynek tetszett, mint egy kút. Hónapokon át hosszú napokat töl-

töttem el ennél az ablaknál; egy darabig apámat vártam, mert azt ígérte, hama-

rosan visszajön, de sosem láttam többé. Esős és napsütéses napokon egyaránt 

szomorú, beletörődött lélekkel álltam ott, még nem tudhattam, hogy ez a léte-

zés vajon végtelen sokáig tart, vagy hamarosan vége szakad. Amikor a köze-

li templomokban ünnepre harangoztak, a szorongás kétszeres erővel tört rám, 

és valóságos lelki gyötrelmet éltem át. Gondoltam valamire? Nem tudom: de 

erős érzelmeim voltak; szenvedtem, de nem ismertem a fájdalmat.

Egy napon, magam sem tudom, hogyan, jó sok papír akadt a kezembe, azt 

hiszem, valami könyv lehetett; eljátszogattam vele egy darabig; aztán elkezd-

tem lapjaira szedni, majd egyre apróbb darabokra tépkedtem, ezek olyanok 

voltak, mint valami hatalmas hópelyhek.

És ekkor támadt egy ötletem. Kimentem a lépcsőházi ablakhoz, és papírda-

rabkáimat leszórtam az udvarba. Tetszett a játék. Azok a fehér valamik táncol-

tak, örvénylettek a levegőben, puhán leszálltak az ablakpárkányokra, lassan, 

súlyosan ereszkedtek le a kövezetre, mintha eleven emberek volnának, akik 

félnek, hogy megütik magukat. Már egy ideje így szórakoztam, amikor oda-

lentről haragos kiabálás ütötte meg a fülemet. Férfihang volt, de nem értettem, 

mit mond, mert akkor még nem ismertem az ottani dialektust: de a hangnemből 

arra következtettem, hogy nem tetszik neki a játékom; és amikor elhallgatott, 

és azt hittem, el is ment, hirtelen egyszerre lezúdítottam az udvarra az egész 

papírdarabka-készletem, ami nem volt kevés. Csoda történt: a hópelyhek szét-

szóródtak a levegőben, és egy pillanatra belepték az udvart. Még jobban kiha-

joltam az ablakon, hogy élvezhessem a látványt, és tekintetemmel elkísérhes-

sem a táncoló pihe-förgeteget az udvar mélyéig tartó útján. Ekkor megláttam 

egy embert, kezében söprű, amint néz fölfelé, az én ablakom irányába.

Csakis ő lehetett, aki az előbb kiabált; de mivel most nem szólt egy szót 

sem, sőt, mintha inkább távozni készült volna, arra következtettem, hogy nem 

én váltottam ki a haragját. Közben néhány ablak kinyílt, egy-egy kíváncsi fej 

jelent meg a nyílásokban, engem pedig nem kis elégedettséggel töltött el, hogy 

én lehettem ennek a látványosságnak az előidézője.

Hirtelen azt érzem, hogy egy vasmarok ragadja meg a nadrágszíjamat, és 

felemel, én fejjel lefelé lógok, fejem a lábam között, a kéz úgy fog, mint egy 
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harapófogó, és erőteljes, ritmusos, heves mozdulatokkal porolja ki a nadrágo-

mat. Amikor aztán letett a földre, és visszanyertem normális pozíciómat, ret-

tenetem még az ütlegelés fájdalmát is felülmúlta, könnyeim mögül egy férfi 

alakja körvonalazódott előttem, ő volt az, a seprűs ember, rémisztő tekintettel 

nézett rám, felemelte a kezét, és még egyszer, utoljára megfenyegetett, s aztán 

hirtelen sarkon fordult, és morgolódva, jobbra-balra tekingetve elment.

Később tudtam meg, hogy ez a szörnyeteg a házmester volt. 

Este aztán nővéremtől megkaptam a többit, megtiltotta, hogy kimenjek a lép-

csőházba. Másnap reggel rám is zárta a lakás ajtaját, és elvitte magával a kulcsot.

Egy darabig sírdogáltam, aztán felfigyeltem a szoba sarkában álló nagy 

ládára. Kinyitottam, teli volt a legkülönfélébb dolgokkal: női ruhák, szalagok, 

használt kesztyűk, csak a szemet takaró álarcok, ezerféle kacat, és éppen a 

legalján egy halom nádpálca, nem is tudtam, mik ezek, de félretettem őket az 

álarccal együtt, hogy majd játszom velük.

Régóta minden vágyam egy álarc volt, már akkor szerettem volna egyet, 

amikor még Arcóban laktunk, de nagyot, olyat, ami az egész arcot eltakarja: 

festettet, elevent: mint azok, amelyeket korábban láttam már valahol, és ame-

lyek nagyon ijesztően hatottak rám. Mindenesetre elégedetten tettem föl a fél 

álarcot is, de nagy volt rám, és nem láttam ki jól alóla, odamentem egy kis 

tükörhöz: iszonyat! Azonnal letéptem magamról, és jól megnéztem. Bárcsak 

ne tettem volna! Visszahajítottam a ládába; megpróbáltam nem gondolni rá, 

és leültem, hogy a nádpálcákkal játsszam, de hamar eluntam, és mivel nem 

volt más szórakozásom, ami leköthette volna a figyelmem, különös félelem 

kezdett úrrá lenni rajtam. Egy egér szaladt át a szobán, még jobban megbor-

zongtam; felálltam és fogtam a pálcákat, hogy visszategyem őket a helyükre. 

Felnyitom a láda fedelét, és minő rémület! Az álarc eleven szemekkel mered 

rám! Lecsaptam a láda fedelét, nem kiáltottam, de kis szívem zakatolt, az ajtó-

hoz szaladtam. Gondosan be volt zárva. Ekkor odatoltam egy széket az asztal-

hoz, és felmásztam a tetejére, az ablak felé fordultam, az eget néztem, és tor-

kom szakadtából énekelni kezdtem.

Amikor abbahagytam az éneklést, iszonyúan egyedül éreztem magam; 

nagyon szomjas lettem. Erőt vettem magamon, és a vödör felé fordultam, de a 

szoba félhomályos volt, teli árnyakkal, megint az ég felé néztem hát, és meg-
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próbáltam énekelni, de nem volt már bennem sem elszánás, sem erő. Így marad-

tam jó darabig, szenvedtem a szomjúságtól meg a félelemtől, és arra gondol-

tam, amikor apám sétálni vitt a városban, a ligetbe, és gyümölcsöt vett nekem. 

Ezektől az emlékektől sírva fakadtam, és sokáig szipogtam. Alkonyodott; már 

nem bámultam az eget, hanem fejemet a falnak támasztva elszunnyadtam. 

Amikor ismét jól kivehető neszeket hallottam a szobában, csöndben marad-

tam, nem mozdultam, erősen behunytam a szemem, de egy hangosabb nesz 

miatt akaratlanul is félrefordítottam a fejem, és valóságos egérhadat pillantot-

tam meg, amint a nádpálcákkal játszanak. Megint behunytam a szemem, és 

amikor nővérem hazaért, én az asztalon aludtam; ő felébresztett, az első pilla-

natban megrettentem, de aztán felfogtam, hogy ő az, a nyakába csimpaszkod-

tam, és sírva könyörögtem, ne zárjon be többé a lakásba.

Amikor nővérem fényt gyújtott, és meglátta a rendetlenséget, jól összeszi-

dott, majd kinyitotta a ládát, hogy visszarakja a szerteszét heverő holmikat. 

Az én tekintetem rögtön az álarcra esett, amely eleven szemével bámult rám.

Nővérem fogta az álarcot, és az ágyra dobta, hogy rendet rakjon a ládában, 

ekkor vettem észre, hogy az álarc szeme, amely olyan iszonyúan megijesztett, 

valójában nem más, mint az alatta heverő öv fémcsatja, amelynek szegecsei 

éppen a szemkivágás alól villantak elő.   

Másnap a lakás ajtaja nyitva maradt, de nővérem megtiltotta, hogy kitegyem 

a lábam; ezt meg is ígértem, de nem tudtam betartani. Nem sokkal később már 

megint a lépcsőházban voltam, mint azelőtt; de most már nem dobáltam ki 

semmit az ablakon. A napok mind szürke egyhangúságban teltek. Mígnem egy 

napon, amikor hazafelé jöttem a szerény bevásárlásból – szinte mindig csak 

tejet meg kenyeret vettem, minthogy nővérem nem kis fáradsággal megtaní-

tott apróbb szolgálatokra –, a lépcsőfordulóban és a folyosón vödröket, dobo-

zokat, ecseteket és festékeket pillantottam meg. Ezeknek a váratlan, rendkívü-

li dolgoknak a látványa eleven benyomást gyakorolt rám; ijedtséggel vegyes 

örömöt éreztem. Az örömöt az újdonság okozta, ijedtségem az ismeretlen, az 

érthetetlen látványából eredt.

Egész délelőtt az járt a fejemben, vajon mi történik? Mire valók azok a 

holmik? Alig ettem valamit. Amikor aztán nővérem elment otthonról, rög-

tön kimentem, hogy szétnézzek, és kíváncsian megálltam az egyik sarok-
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ban, onnan figyeltem azt a magas embert, aki a kezében lévő vaskos festőke-

fét lágyan föl-le mozgatta a falon, és fehér csíkokat festett vele. Csak néztem, 

de a dolog egyáltalán nem szórakoztatott; a látvány nem állt arányban azzal 

az érzelemmennyiséggel, amelyet a rövid várakozás okozta szorongással fel-

emésztettem: csalódást okozott. Minthogy ott voltak a szemem előtt a már elő-

készített színes festékek a különféle edényekben és dobozokban, arra gondol-

tam, hogy azokkal sokkal érdekesebbet is lehetne csinálni. De a dolog ezzel 

még nem ért véget; a meszelés után a magas ember a fal alján és tetején víz-

szintes csíkot húzott, és másnap egy fél vödör vízben oldott vörös földfesték-

kel, melybe időnként egy nagy szivacsfélét mártogatott, gyors mozdulatok-

kal elkezdte kenni a falakat, csak a mennyezetet hagyta fehéren, a csík alatti 

alsó részt sötétebb színnel festve be. Élénk érdeklődéssel figyeltem a munká-

nak ezen részét; kis idő elteltével megszoktam a festékfoltos felületet, mivel 

be kell vallanom, hogy az első napokban egyáltalán nem voltam megeléged-

ve vele, és valóságos émelygéssel tekintettem rá. Ahogy vizsgálgattam a falon 

a foltokat, lassan megelevenedtek előttem; itt egy osztrák katona, felső testé-

vel előre hajol, hosszú-hosszú karjával egy ládát ütöget, amely egy hatalmas 

kutya által húzott szekéren áll; de nem, nem is szekér az, hanem egy híd, és 

egy ember áll a híd korlátjánál: ez az ember nem az apám, de nagyon hason-

lít rá… Aztán tekintetem visszatért a némethez meg a kutyához; már nem vol-

tak ott, és nagy meglepetésemre a helyükön nem láttam egyebet, mint alakta-

lan foltokat; még sokáig ott álltam elmerülve, elgondolkodva…

… Emlékszem, hogy azokban a foltokban fantasztikus állatfigurákat lát-

tam, nyüzsgő tarkaságot, torz alakokat, melyek pillanatról pillanatra változtak; 

egy-egy szomorú vagy melankolikus kompozícióból kikerekedett egy furcsa 

és mulatságos jelenet; ezeken a falfelületeken különös álmok kis világa nyílt 

meg előttem, de az az álom, amelyet kerestem, amelyre szűnni nem akaró, 

gyötrő szorongással vágyakoztam, az zöld mezőkből, áttetsző vizű patakok-

ból állt, amelyeknek medrében látszik a homok, az én arcói kertecském volt 

az, árnyas, hűs búvóhelyeivel, amelyeket úgy szerettem. Miközben így álmo-

doztam és ezekben a nosztalgikus víziókban ringattam magam, eljött a tél, 

és nem tölthettem már több időt odakint a lépcsőházban; be kellett zárkóz-

nom a szobába, volt odabent egy kis kályha, amelybe reggelente pár fillérért 
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vettem parazsat a péknél. Ennél a langyos melegnél, fény nélkül, égbolt nél-

kül töltöttem el szomorú napjaimat; és minden zöld gondolat, minden égszín-

kék remény elenyészett az elmémből: minden alakzat kitörlődött, kis fejem-

ben teljes sötétség lett; nem értettem többé, mi az öröm, és eltűnt a fájdalom 

is. A tavasz visszatértével ismét a lépcsőházban töltöttem napjaimat. Egy reg-

gelen ostoba módon kinéztem az ablakon, nem gondolva semmire, és a szom-

szédasszonyok beszélgetése ütötte meg a fülemet; egy illetőről volt szó, aki 

még fiatalon Milánóból elindult gyalog, megérkezett Franciaországba, és ott 

nagy tetteket hajtott végre; nem emlékszem a nevére, de azt hiszem, valami-

féle regényhős lehetett. Vagyis el lehet menni innen, ebből a lépcsőházból, el 

lehet menni innen messzire… Ismerem én az utat, apám megmutatta, amikor 

sétálgattunk a Castello téren. „Ott – magyarázta –, azon a kapun át jöttek be 

a győztes francia és piemonti csapatok; azt a kaput és azt az utat I. Napóleon 

építtette.” Az az út nyilván Franciaországba vezet a hegyeken át; a gondolat, 

hogy elindulok Franciaországba azon az úton, nem tágított tőlem többé. Újra 

megtermékenyítette szellememet, új, örömteli képeket ébresztett bennem, 

visszavezette gondolataimat a zöldhöz, az ég kékjéhez, a hegyekhez, a csillo-

gó patakokhoz, a szabad fényhez, a napsütéshez. 

Végre egy szép napon elhatároztam magam. Megvártam, míg nővérem 

elmegy otthonról, s aztán én is elindultam. Lementem a pékhez, vettem nála 

hitelbe egy darab kenyeret, és egyenesen a Castello térre mentem, ki a Pace 

kapun keresztül, neki az országútnak. Emlékszem, fülledt meleg volt aznap, 

de az a rengeteg fény, az a ragyogó napsütés, azok a mezők, azok a fák olyan 

mámoros örömet ébresztettek bennem, amely felemelt, mintha szárnyaim let-

tek volna; még azokban a pillanatokban is, amikor gondolataim akaratlanul 

visszatértek a lépcsőházhoz, és a szívem összeszorult a homályos lelkifurda-

lástól. De mentem tovább, mentem, mentem, majszolgattam a kenyeret, és 

csak akkor álltam meg egy-egy kis időre, amikor patakot vagy kutat láttam, és 

ittam; elhagytam néhány falut, nem túl jelentősek lehettek, mert egyetlen fon-

tosabb részlet sem maradt meg róluk az emlékezetemben.

Amikor alkonyodni kezdett, a közelgő éjszaka gondolata megrémisztett, a 

szívem elszorult, megborzongtam. Az éjszaka immár ólmosan nehezedett rám 

a fülledt nappal után, a látóhatár alján villámok cikáztak, elfáradtam, de men-
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tem tovább abban a reményben, hogy találok egy tanyaházat, ahová behúzód-

hatok éjszakára, hiszen az éjszaka máris olyan sötét volt, hogy az utat is alig 

láttam. Nagy felhőgomolyagok terjengtek az égen, és én egyszerre harcoltam a 

sötétségtől való félelemmel és a fáradtsággal; az egyik arra sarkallt, hogy addig 

menjek, amíg lakott helyre nem érek, a másik pedig arra, hogy álljak meg leg-

alább egy pillanatra, hogy egy kis erőt gyűjtsek. Végül a fáradtság győzött. 

Leroskadtam az út szélén, egy vaskos törzsű fa tövében, és onnan kezdve nem 

tudom, mi történt, de egészen bizonyosan azon nyomban elaludtam, mert sem-

mire sem emlékszem egészen addig, amíg sok idő után, amit átaludtam, azt 

éreztem, hogy valaki rázza a vállam, majd felemel. Kábultan ébredeztem, ki 

akartam nyitni a szemem, de valami lámpafény olyan közel volt az arcomhoz, 

hogy nem bírtam nyitva tartani a szemem; legelőször nem is értettem, mi törté-

nik, úgy éreztem, csurom vizes vagyok, mintha egy vizesárokból húztak volna 

ki. „Igen, igen, mondta egy dörmögő hang, nem látod, milyen grimaszokat 

vág? Ki akarja nyitni a szemét”. Abban a pillanatban minden eszembe jutott, 

kimásztam az engem fogva tartó karok közül, és jól megnéztem az illetőt.

Két férfi állt előttem, az egyik öreg volt, és a kezében egy nagy esernyőt 

tartott, a másik sokkal fiatalabb, és a kezében egy szekérlámpás volt, a szekér 

körvonalait az út közepén, a félhomályban láttam kibontakozni. Az öregember 

és a fiatal kedvesen kézen fogtak, és elhalmoztak kérdésekkel: ki vagyok, hova 

megyek, hogy kerültem arra a helyre. Azt feleltem, hogy Milánóból jövök, és 

addig akarok tovább menni azon az úton, amíg Franciaországba nem érek. 

Erre azt mondták, hogy azon az úton bizony sosem érek oda, hogy menjek 

inkább velük haza, majd náluk megszárítkozom, és alszom egyet a jó melegen. 

Ezt mondták, és közben a szekér felé vittek, föltuszkoltak rá, visszaakasztották 

a lámpást, ők is felszálltak, odakiáltottak a lónak, csettintettek egyet az ostor-

ral, és már indultunk is szaporán.

Az út fekete volt, fújt a szél és az eső majdnem teljesen elállt; a szekérlám-

pás gyér fényében egy sovány gebe látszott, amely nehezen bírta a galoppot, 

fehéres páraburok vette körül, mintha ködben járna. Én egy nagy kosár mélyé-

be fészkeltem be magam kényelmesen. Miután mindazt megjegyeztem, amit 

láthattam, az öreg arcát figyeltem, akit nagyon jól láthattam profilból, rög-

tön úgy tűnt nekem, hogy egy jólelkű öregember arca ez, és megnyugodtam, 
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biztosan nem bántanak. Emlékszem, ahogy így bámultam azt a fejet, amelyet 

alulról világított meg a gyenge fény, nagynak, rendkívül nagynak tűnt, mintha 

alig állhatna meg egy emberi testen, és ezen aztán elaludtam.

Amikor felébredtem, félig levetkőztetve találtam magam egy fekhelyen; egy 

alacsony, kövérkés asszony húzta le éppen a cipőmet. Tágra nyitottam a sze-

mem, egy nagy szobában voltam, középen asztal, és az asztal sarkánál az öreg-

ember meg a fiatalabb ült, akikkel a szekéren utaztam, egy fekete agyagtálból 

ettek, amelyben gőzölgött valami. Az asszony közben lehúzta rólam a csurom 

vizes inget, aztán odament a férfiakhoz, és ezt mondta nekik: „Nézzétek, fel-

ébredt a fiú, olyan sovány, megfogni is alig merem”. Aztán a tűzhely fölé kihú-

zott kötélről levett egy inget, és azon melegen ráhúzta dermedt kis testemre. 

Közben azt kérdezte tőlem, mi a nevem, hogy hívnak, majd mi-után rám adta 

az inget, a karjába vett, és azonmód odaültetett egy székre a tűz mellé, kitere-

gette a kötélre vizes ruháimat, aztán hozott nekem egy tálkában zöldséglevest, 

benne babbal meg rizzsel, amit azonnal felfaltam. Közben a férfiak befejez-

ték az evést: ők is odaültek a tűz mellé, és az asszonnyal együtt kedves han-

gon kérdezgetni kezdtek.

Lassanként megoldódott a nyelvem, és elmeséltem nekik az egész története-

met attól fogva, hogy Arcóban a mamával és a papával éltem, és emlékszem, 

egy balesetről is hosszasan, részletesen meséltem nekik, amely velem történt, 

és mély nyomot hagyott bennem. Egyszer, úgy három- vagy négyéves lehet-

tem, egy nagyon keskeny fahídon kellett átmennem, amelyen át az út egy gyap-

júfestő műhelyhez vezetett, amely egy felduzzasztott patak partján állt, hiszen 

a víz erejére volt szükség a számos vízikerék forgatásához, amelyekkel arra-

felé különféle üzemek működtek, főleg a vízimalmok. Egy nálam valamivel 

nagyobb fiúcska, aki az egyik kisajtón át jött ki, hogy vizet merjen valamihez, 

az ellenkező irányból érkezett. Ő lehajolt, hogy vizet merjen, a kis híd nagyon 

keskeny volt, úgyhogy én beleestem a patakba. Emlékszem, egy kőhíd alatt is 

átsodort a hevesen hömpölygő víz; a hídon túl mosóasszonyok álltak sorban 

a parton, még most is látom, amint égnek emelt karral, rémült arccal állnak 

ott, kiáltoznak, hadonásznak. Valahányszor nyitott szemmel előbukkantam az 

árból, láttam piros gyapjúsapkámat, melyet anyám kötött. Legutoljára kereszt-

apám malmának óriási vízikerekét láttam, amint közeledett felém. 
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Amikor ismét kinyitottam a szemem, nagy, fehér fény vakított el. Az égszín-

kék égen énekeltek a pacsirták; erre is jól emlékeztem, miképpen arra is, hogy 

egy nagyon hosszú lábú ember vitt a hátán hazafelé (később tudtam meg, hogy 

ez az ember egy vadász volt, aki véletlenül járt a hídnál, és a vízbe ugrott, hogy 

megmentsen, ezért a bátor tettéért az osztrák kormánytól pénzjutalmat kapott). 

Sok asszony vett körül. Otthon aztán gyapjútakarókba burkoltak, úgy fektet-

tek le. Este, miután jól kiizzadtam magam és aludtam is valamennyit, feléb-

redtem és körülnéztem; apám és anyám ott álltak mellettem, és amikor meg-

látták, hogy rájuk nézek, sírva fakadtak.

A két férfinak, miközben hallgatták elbeszélésemet, kivörösödött a szemük, 

az asszony az ölébe vett és megcsókolt.

Aztán arról tanácskoztak egymás között, másnap hogyan vigyenek haza. De 

én ellenkeztem, egyértelműen kijelentettem, hogy ha visszavisznek a nővérem-

hez, akkor másnap megint elszököm. Látván konokságomat, végül ezt mondták: 

„Itt maradhatsz nálunk, szegény kis árva, hiszen neked napsütésre van szüksé-

ged, de mi nem vagyunk gazdagok, ezért ha tényleg velünk akarsz maradni, meg 

kell szolgálnod.” Én megígértem, hogy mindent megteszek, amit csak akarnak.

Másnap az asszony megnyírta sűrű, göndör, hosszú hajam, amely a válla-

mig ért. Emlékszem, ezt mondta egy másik asszonynak, aki nézett bennün-

ket: „Ennek a gyereknek több haja van, mint valamennyiünknek együttvéve”. 

A másik asszony csak nézett, és ezt fűzte hozzá: „Így, oldalról nézve a francia 

király egyik fiára hasonlít.” Attól a naptól kezdve disznópásztor lettem: talán 

nem voltam még hétéves sem...

Ezt később írtam

Ünnepnap volt, és én padlásszobám ablakának párkányára könyökölve néz-

tem a lombard nagyváros háztetőit, tornyait, melyeket az alkonyodó nap utol-

só sugarai vontak fénybe.

Néhány napja már végtelen elszigeteltség-érzés uralkodott el rajtam. 

Tizenkilenc éves voltam, perzselő szerelemvágy égette a lelkem. Azon a 

napon hangversenyen voltam, és a zene felszabadította a lelkem, az szárnyra 

kapott és megfoghatatlan mámorral repdesett. Az örvénylő forgatagban ezer-
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nyi homályos alak ölelkezett egymással, finom ritmus szerint bontakoztak ki, 

aztán ellágyultak, elenyésztek, rózsaeső hullt a nyomukban, és a lelkem az 

élet valóságába visszahullva édesen szunnyadt egy szerelmes gondolatban. 

Amikor kimentem az utcára, úgy éreztem, mintha megnőttem volna, arco-

mon ragyogó mosoly, és az emberek, akik szembejöttek velem, mind jóságo-

san néztek rám. Ebben a lélekállapotban látogattam el egy modern művészeti 

kiállításra. A képeket jelentékteleneknek, némáknak találtam: a kiállított alko-

tások közül egyetlen egy sem kényszerített arra, hogy elgondolkodva időzzek 

előtte; mind olyan kép volt, amelyeknek a festője ránézett valamire, és aztán 

azt odamásolta a vászonra. Volt egy egészen nagyméretű kép, széles ecsetvo-

násokkal festették, egy tájat ábrázolt; a róla szóló beszédekből úgy vettem ki, 

hogy ez egy szép festmény: néztem a képet, de semmi különlegeset nem lát-

tam rajta, csak a széles ecsetvonásokat.

Levontam hát a következtetést: ezeknek az embereknek a számára egy fest-

mény szépsége abban áll, hogy kimódolt könnyedséggel valaki egy széles 

ecsetet használ a festéshez. De közben késő este lett, és az utcán elkezdték 

gyújtogatni a lámpákat.

Valaki kopogtatott az ajtómon: rögtön kinyitottam, tudtam, ki lehet az. Az egyik 

barátom, aki a képzőművészeti akadémián szobrásznak tanult, értem jött, hogy 

menjünk sétálni. Amint kiértünk az utcára, mindjárt mondtam neki, hogy láttam 

a kiállítást, és a kiállított képek közül egyik sem tett rám mélyebb benyomást. 

Szánakozó mosollyal ezt mondta: „Nem értesz te a festészethez!” Aznap nem is 

beszéltünk többet a témáról, és kissé hidegen váltunk el egymástól. Másnap beirat-

koztam az első évfolyam alakrajzgyakorlatára. Nem volt nehéz, mivel esti kur-

zuson már tanultam ipari rajzot: de csak pár hónapig folytattam, ennyi elég volt 

ahhoz, hogy megértsem, mennyire haszontalan az akadémiai oktatás azok számá-

ra, akik eleve művészi lelkülettel megáldva jöttek a világra, és megértettem azt is, 

mekkora kárt okoznak az akadémiák az igazi művészet terjedésében, hiszen festők 

sokaságát termelik ki, akik lehet, hogy festők, de nem művészek.

Az akadémiára jártam még, amikor elkészítettem első olajfestményemet: 

„A Szent Antal templom kórusá”-t. Egyáltalán nem az volt a szándékom, 

hogy remekművet alkossak, egyszerűen csak ki akartam próbálni a fes-

tést. Egy nyitott ablakból fénynyaláb áramlik be, amely megvilágítja a kórus 
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faintarziás stallumait: ezt a részletet festettem meg, és a fényre összpontosítva 

sikerült a kísérlet. Ekkor értettem meg, hogy ha a palettán keveri ki az ember 

a színeket, akkor nem tud sem fényt, sem levegőt vinni a képbe. Megtaláltam 

a módját annak, hogy a színeket tisztán, simán vigyem fel a vászonra, egymás 

mellé, ugyanabban az adagban, mintha a palettán kevertem volna ki, de így 

lehetővé tettem, hogy a szem retinája keverje ki magának abból a természe-

tes távolságból szemlélve a képet, amelyet az megkívánt. Így értem el a színe-

zőanyagok önálló mozgását, és sikerült több fényt, több levegőt ábrázolnom a 

képen, egyszóval igazabbat alkotnom. Ezt a tényt igazolja mára a tudomány is, 

és minden idők sok festője számos országban ösztönösen ráérzett erre az igaz-

ságra: bennem ez természetesen fejlődött ki, egyéni módon, természetes spon-

taneitással, a szín kifejezése közben. Ez a dolog technikai része.

Most azokról az érzésekről szólok, amelyek szellememet uralták művészi 

pályám során. Ezeknek az első technikai eszközöknek a birtokában, melyek a 

színre, az alakra, a rajzra vonatkoztak, és amelyeket magamtól sajátítottam el, 

elmentem az Alpokba, Brianzába, és vagy négy évet töltöttem ott. A Természet 

egyfajta hangszer lett számomra, amelynek zenéje elkísérte szívem énekét. És 

a szívem az alkonyati nyugodt harmóniát énekelte, a dolgok belső intimitását, 

így hatalmas melankóliával táplálta szellememet, amely a lelkemben végtelen 

gyengédséget ébresztett. 

Mindig fölfelé törekedtem: a dombokról felköltöztem a hegyekbe a hegyi 

emberek, a pásztorok közé, hegyi kunyhók és apró falvak közelébe, megfigyel-

tem az ottani embereket, az állatokat, a környezetüket, a földet, mígnem aztán 

száműztem magam Grigioni Kantonba, az ottani Alpokba, Savogninóban tele-

pedtem le, és nyolc évet éltem ott. De olyan időszakok is voltak, amelyeket 

2500 méter magasan fekvő legelőkön töltöttem, egész teleket éltem át alpe-

si szállásokon. Ezeken a helyeken sikerült rögzítenem legmerészebben a nap-

fényt, szerettem sugarait, meg akartam hódítani; itt történt, hogy a Természetet 

a legelevenebb formájában, a legragyogóbb színeiben tanulmányoztam, és itt 

írtam le először gondolataimat a művészetről.

Lukácsi Margit fordítása
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