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TOLNAI OTTÓ

Segantini Győrött

Nem hó volt, de szövétnek…
Gottfried Benn: Sils-Maria 

(Eörsi István fordítása)

A győri napok szépen elkülönülő, képzőművészeti vonatkozású pillanatai 

mind fontosabbak számomra.

A rendszeres látogatások Kolozsváryéknál. Rögtön, ahogy belépsz: Vajda 

szénrajzai. Majd ahogy tovább lépsz, jóllehet örökre ott maradhatnál besző-

ve a kis előszobában, a tágas nappali jobb oldali falán Nagy István ikonér-

tékű képei: a hajtogatás keresztvonalaival – az egyik valós kereszt számom-

ra (a másik, a zágrábi Meštrović-műterem egyik teljesen félreeső, kis mel-

lékhelyiségében található, igen, majdhogynem a partvisok között), Ferenc 

öcsém Antal fia, meg a Nő bögrével, meg hát tömör sötétségével „A Bamba”, 

amely, Farkas Szirakúzai bolondjával, a magyar festészet még nagyrészt érin-

tetlen tartománya felé mutat. És tényleg itt van Farkas István is, Viharával. 

Meg Egry, meg Veszelszky is. És Román György szinte teljes életműve. Ez a 

tömény anyag, valamint a betegeskedő hegedűs, a sanghaji cukrász és az élet-

erős bokszoló, az író regényes élete tényleg szinte bokszkesztyűvel üt gyomor-

szájon bennünket, egy olyan életműre figyelmeztet, ami messze túlnőtt kere-

teinken… Meg Vaszkó Erzsébet Kőbékája. Meg Kornis Gondolkodója, aho-

gyan végtelen nyugalmával (csehovszürkéjével) „A Bamba” és a Szirakúzai 

bolond felvetette kérdésekkel józanul szembefordul. Meg a külön traktusban 

Nádler és El Kazovszkij...

És akkor az én képem: Tóth Menyhért 67-es fehér csendélete, a 79x58,5 

cm-es Virág. Fehér fehéren, ahogyan egy szál lehajlik, letörik. Azért nem 

írtam róla eddig, mert nem lehet lefényképezni. Ugyanis, ha írni próbáltam 

róla, mindig, századszor is úgy éreztem, előbb még egyszer el kell utaznom 

Győrbe, még mindig szükségem van egy pillantásra… És aztán, hosszú idő 

után végre megoldottam a kép fényképezésének a problémáját. A kép szintjén. 
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Sőt. Ugyanis egy napon a fejemben egymás mellé került, egymásra másoló-

dott: Kertész Tulipe mélancolique című ismert fotója és Menyus virágcsend-

élete. És azóta elég, ha előveszem Kertész fotóját. Két szuverén kép, ame-

lyek szintén valami még nem tapasztalt viszonyba kerültek, amiképpen a 

Szirakúzai bolond és „A Bamba” például.

A Vastuskós házban Kondor kis Darázskirálya. 

Az Átjáró alatt, Kurcsis New Yorkja. Ahogyan egy cunami végigömlik a 

felhőkarcolók üveghegyei közötti kanyonban, de valamiféleképpen – talán 

mert fekete-fehér a kép – már úgy, ahogyan Tesla szerette volna a Niagarát 

is befogni… Különös mód, Kurcsissal és Villányival egyszer találkoztunk is 

volt New Yorkban. Együtt mentünk fel például az ikertorony egyikére, s néz-

tük alant a repülőket.

Valamint Lévai Ádám mappája, súlyos, sötét harangzenéje; rokonsága Gaál 

Jocó oly fontos művészetével. 

És ne feledjem megemlíteni, hiszen éppen ez a kép visz el tulajdonképpeni 

témánkhoz, a MEDIAWAWE nagy kínai hiperrealista-szocrealista festményét, 

Wu Jiang képét (a magas fennsíkról, birkái közül ránk tekintő, retkes kezű kis 

pásztorlányt), ami számomra, igaz, ez egy kicsit bombasztikusan hangzik, jól-

lehet éppen nem annak szántam, szerény megfigyelésem közlésének csupán, 

az egyik legfontosabb képzőművészeti eseménye volt az ezredvégnek.

És hát persze mindenek előtt: a Segantini-kép. A Városi Múzeum hűs, 

homályos kis irodáinak valamelyikében: az 1890-es Visszatérés az erdőből. 

Először még 93-ban vezetett át bennünket Pusztai Zoli, restauráto-

ri műhelyéből Villányival, Szalkay Károllyal (akitől már előbb kaptam 

volt egy „A műhely simogató érintése” című dörzspapír-kollázst, ahol a 

két paszpartu-ablakban, két szakított dörzspapíron szabályos, geometri-

kus nyom, horzsolódás, geometrikus horzsolódás, rongálódás, geometri-

kus rongálódás; igen, ez a kép is hozzá tartozott a restaurátor- és az asz-

talosműhely, mert Károly meg az asztalosműhelyt vezette, csendjéhez: 

simogató érintéséhez – nem tudom, hogyan is áll Szalkay Károly informel-

művészetének recepciója, én mindenesetre még tartozom neki egy írással, 

hiszen műhelye dörzs-, illetve naxoszi üvegpapírjának érintését folyama-
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tosan érzem) a titokzatos kép elé. Az évek folyamán kis szekta alakult ki a 

Segantini-kép körül. Hat-hét, tíznél biztosan nem több ember. 

Ahogyan, immár Villányi, egyenként átvezet bennünket a szomszéd épület-

ben lévő szerkesztőségéből. Hogy tényleg majdhogynem titokban, nagy áhí-

tattal, egy Segantini-képet nézzünk. Jó, nagyon jó Villányival képet nézni. 

Lecsendesít. Künn erős fény. Benn kellemes homály. Emlékszem az első láto-

gatásra, valójában mindig is azt a képet látom: az volt az érzésem, még az 

erdőben vagyunk, illetve az, hogy már az alkony szürkéje átvonta, átszitálta a 

kinti vakító fehérséget. És csak az utolsó fénysugár világítja meg a fagy csíp-

te, már-már maszkszerűen világító arcrészt. 

 

Isteni kis zsánerkép, ilyesmiket gondoltam. Valójában majd minden 

Segantini-kép zsánerkép. Millet közelsége, hatása. Mindenesetre egyfajta 

Millet-parafrázisként is értelmezhető az életmű. Ahogyan különben másik 

eszményképe, Van Gogh művészete is. A Millet-áhítat két arca.

Segantini egy pasztás, téli Millet. Téli Angelusok; ilyesmiket írtam volt 

akkor, az első „titkos” szeánsz alkalmával papirosomra. Van az Angelus 

legzseniálisabb értelmezőjének, Dalínak egy megjegyzése arról, hogy 

elképzeli, egy tejjel teli vödörbe mártja a képet… Hát Segantini hóba már-

totta. A havas Segantini-képek és Manet Szarkájának közelsége. A képen 

átnyomuló általános fehér – egy minimális akcentussal, a szarka feketé-

jével feltartóztatva. Fixálva. Különben betemetné a képet, minket is bete-

metne. Ha nincs a szarka, eszkimókká kellene lennünk A zsáner erős 

újraépítése-tapasztása, felmerülése Balthusnál például. A kitartott, meg-

erősített, szinte tapasztott zsáner ahogyan metafizikussá lesz. Balthus élet-

módja, kivonulásai, Chassy-i ciklusa, maga Rosiner, Courbet-hommage-

ként is értelmező nehéz tájképei, tehenei különben is megkerülhetetlen-

né teszik Segantinit. Igaz, akkor Piero della Francesca és Van Dyck és 

Georges de la Tour is zsáner, csak náluk erősebb a spektákulum, amiről 

oly szépen beszél Malraux. Valójában De Chirico érti meg ezt, vállalja fel, 

kiképezve a puha zsánert, az ún. metafizikus festészetet. Balthus ebből 

a puha metafizikumból törekszik visszafele a nagyok zsánere, súlyossá, 

kristályossá szilárduló zsánere felé.
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Érzelmes zsánerek új, pasztás-szálas technikával megfestve. Csontváry 

biztosan jól ismerte Segantinit. Talán éppen Segantinihez áll legközelebb. A 

Taormina és az Elmúlás felhője bizonyítja ezt leginkább, noha igaz, alig néhány 

év választja el őket. Ahogy kiválasztja – megéli a kép helyszínét. Illetve aho-

gyan megszövi geológiáját, szféráit. Belehal a kép helyszínébe. A szó szoros 

értelmében belehal a zsánerbe. Én jártam Balthus fenti világában, megéreztem 

kivonulásának-felhúzódásának mibenlétét, láttam posztócsizmájában a halálra 

készülni Rosinerben. Még most is kezemben erős, száraz keze.

 

A pap ahogyan megy fel a széles templomlépcsőn. És váratlanul vissza-

néz az üres városkára. Talán éppen azt nézi, érkezik-e már a nyáj. És a másik 

hasonló képen tényleg ott is a birkák, egy harmadikon meg a ministránsok 

kis csoportja. A lépcsőn visszaforduló pap kalapjának különös formája. (Ez 

a kalap különben Marko Čelebonović és Józef Czapski apácáinak különös, 

már-már jelszerűen elszabaduló fejfedőit juttatja eszembe.) Olyanok ezek 

a lépcsős képek, akárha egy olasz bűnügyi film szekvenciái, amelyekben 

a bűntény előtti percekben hirtelen kiürül a tér, a városka. Igen, ez az áhí-

tat már-már bűnüggyel felérő szenzációként hat. Éppen ez a furcsa üresség 

vacogtatta meg Nietzschét is e kisvárosokban. És ebből a vacogásból szüle-

tett a metafizikus festészet.

A csónakban utazó birkák csöndje, alkonya, az Ave Maria-képeken, rajzokon. 

A csónak sátra bordaívében a képünkről ismert látkép, felszúró, vékony torony.

Legkevésbé érdekesek tán éppen a szimbolista-szecessziós képek. 

Mondanom sem kell, számomra a leredukált zsánerek az értékes, nagy alko-

tások. A birkaistállók, a birkanyírás templomi csöndje. Rajzosan szőtt anyaga, 

akár azt is állíthatnánk, a rajzokon lesz igazán egyanyagúvá ez a szövétnek. 

Csak a rajzokat nézve látjuk, miféle szövétnek, miféle armatúra is tartja a hó 

tömegét. Az áhítat élő szövétneke. Armatúrája. 

És akkor a mi képünk (egy képet nézünk, de a másik változat, a Téli este 

Savignóban is be-bevillan, például ahogyan előbb is már erről a képről vil-

lant be az arcrészlet), a messzi behavazott falu lapos házsora, hegyesen fel-

szúró templomtornya előtt nagy, fehér színtérrel. Muszáj utalnunk, lám, más-
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ból sem áll az írásunk, mint utalásokból, a Delft látképére is, hiszen például 

az Elmúlás című kép házsora előtt is hasonlóan álldogál néhány fekete ruhás 

asszony, mint a holland mesternél. Muszáj, ugyanis első alkalommal látva a 

képet, valami hasonló élményem volt, mint a Delft látképe előtt, mert csak 

ezen a két képen ennyire merészen kiürített az előtér, a színtér. Azt is mondhat-

nánk, hogy Vermeer felizzó (Proust által felgyújtott) kis felületének Segantini 

képén az asszony izzó arcrészlete felel meg. 

 

És nagy, nehéz szánján tüzelőt, szecessziósan kígyózó, ám itt, a győri vál-

tozaton teljesen visszafogott, rövidre vágott iszamós testű rönköt, rövidre 

darabolt, összeigazgatott ágakat húzó asszony. A rakomány különös formá-

iban visszavonva ott mind a szecessziós képek kacskaringós, görcsös, sze-

lek által összevissza hajlítgatott fái. Igen, akárha pontosan azok a fák – kel-

lékek daraboltattak volna fel. Ez egy arrafelé minden bizonnyal fontos fafaj-

ta. Ami kivágásának, felaprításának biztosan megvolt a kialakult eljárása. 

Mindenki megfigyelte már, az északiak, nálunk a szlovénok, hogyan készí-

tik be a tüzelőt (az Uralkodó csúcsban írtam erről). És éppen így állnak össze 

az egyik legkülönösebb, az erdők – a lét minden titokzatosságát, titkát össze-

foglaló, még nem látott, intenzíven örvénylő formává. A nagy, tiszta fehér-

ségben, amit éppen puhítani-tompítani kezd az alkony – és immár talán az 

idő finom szürkéje is, illetve utoljára még felragyogtatni, izgató-ijesztő pírba 

vonni az asszony arcát. Ez a már-már elhanyagolható, ám a számunkra vala-

miért váratlanul a központba nyomuló, központivá váló maszkszerű vörös 
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arcrészlet, a nehéz szán, a furcsa, nehéz rakomány súlyáról is beszél, de vala-

mi másról is. Itt egyértelműen egy nő pillant vissza ránk. Pillant rakományá-

ra. Pillant, lép ki a vontató állat szerepéből. Egyik festményén valóban állat 

húzza ezt a szánt.

Van Farkas Bélának, a mi nagy szecessziós festőnknek, Balázs Béla és Sinkó 

szabadkai-palicsi társának egy rőzsét cipelő nénikéje. Barátom lakásán láttam évti-

zedekig. Sáfránynak köszönve akkor már tudtuk, hogy ez a pesti operaénekes-

nő (Fiumében született) fia, egyik legnagyobb festőnk, de mindenki a szabadabb, 

Nagybányához kötődő, avagy szecessziós vonásait szerette, nem értették, hogyan 

van az, hogy mi éppen a legelhasználtabb zsánert bámuljuk ekkora áhítattal. 

Már Palicsfürdőn éltem, amikor felfigyeltem egyik ismerősünk szelíd, idős 

édesanyjára. Jóllehet ismerősünk állandóan duzzogott rá. Idő kellett, megért-

sem, miért. Azért, mert kijár a határsáv messzi erdejébe, rőzsét szedni. Jóllehet 

ők nem szorulnak rá. Noha persze kicsit rá is szorultak, jól jött a ropogó gyúj-

tós. Aztán egyszer ismét láttam édesanyját. És megdöbbentem a látványtól. 

Pontosan az a zsánerkép volt. A zsánerkép nénikéje. Hátára kötött rőzsekévé-

vel ahogyan botorkált haza a homokban, az árvalányhajas pusztán át. Később 

új ismerősünk ismét panaszkodni kezdett. Édesanyja még mindig kijár az 

erdőbe. Jóllehet már teljesen vak. 

Persze a Millet Angelusához is vissza-vissza kellene térnünk még. Úgy 

tűnik, mintha – Dalí módjára, a dupla oldallal – kettévágta volna a képet. És 

csak a női oldalt festette volna meg. Hiszen ugyanúgy áll a tragacs mellett, 

mint a mi asszonyunk ahogyan áll a szánkó előtt. A nagy, nehéz szán leírá-

sához Mészöly Lesiklásának műhelyébe kellene visszatérnünk, ami akár 

Segantini apjának asztalosműhelye is lehetne ugyanakkor… A szán szarván a 

fekete kesztyűs erős kéz. Lám ez a momentum is a másik képről való. Az igaz-

ság az, a mi festményünkön jobban látszik az asszony arca, ám egyáltalán nem 

izzik. Izzani az asszony keze izzik a mi képünkön, ugyanis itt nincs rajta az a 

fekete kesztyű… És akkor vessünk még egy pillantást külön a mi képünkre. 

Rakományára. Ami különös mód egybe van festve (egybe úgy és olyannyira, 

hogy akár az eredetiség kérdése is felmerülhetne, nem tudom)…

 

És még mindig kellettek, kellenének fogódzók. 
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A felfelé kapaszkodó, menekülő (deleuze-i kategória) Segantini a fes-

tészet Zarathustrája. Annál is inkább, mivel mintha illusztrálta is volna 

a Zarathustrát. Ez egy szépíró mondata. Műkritikus ilyesmit nem írhat-

na le. Jóllehet én foglalkoztam volt a Nietzsche-illusztrációk kérdésé-

vel, még Walazza, az ismert Nietzsche-illusztrátor bolzanói műtermé-

ben is megfordultam. Az EX Nietzsche-számába pedig magunk is raj-

zoltattunk művészbarátainkkal Nietzsche-portrékat, amelyek között, ma 

is úgy gondolom, akadt néhány jelentős munka, nyugodtan élhetnének 

velük a Nietzsche-kiadványok. Mert noha egyfajta inkarnációt kell lát-

nunk Segantini alakjában, fenti életében, halálában, de ugyanakkor talán 

az sincs kizárva, Nietzsche és Zarathustrája egyik legjobb tanítványát, 

értelmezőjét is kellene látnunk benne.

Nietzsche nagy Engadin-, Sils-Maria-élménye. De ő a tavasz és a nyár elől 

megy fel arrafelé, és a tél elől jön le. Nem a vakító havat, még szobája falának 

fehérjét sem bírja elviselni; lakásadói át is festik falait zöldre. 

A vándor, Segantini, illetve hát Zarathustra-Nietzsche érkezik a városka, 

Savognino határába, képünkön. Különös poggyászával. Húzza. Vonszolja. Azt 

a valamit… A legbelsőbb hangokat… Amiket valamiféleképpen, és minden- 

áron, ki kellene mondania. 

Édes, öreg barátom, írja Nietzsche, most megint itt vagyok az Oberengadinban, 

már harmadízben és megint érzem, hogy itt van az igazi szülőföldem és termő-

talajom. Ó, mi minden rejtőzik bennem, ami arra vár, hogy szó és forma lehes-

sen! Sehol se lehetek olyan csöndben, olyan magosan és olyan egyedül, hogy 

kivehessem magamban a legbelsőbb hangokat.

Az én múzsáim itt tanyáznak: már „A vándor meg az árnyéká”-ban megmond-

tam, hogy ez a vidék „vérem szerint rokonom, vagy tán még annál is több nekem”.

Lám, itt az Engadinban van Zarathustrám szülőotthona. Nemrég megtalál-

tam a belefoglalt gondolatok első vázlatát; ez áll az alján: „1881. augusztus 

elején Sils-Mariában, 6 000 láb magasságban a tenger fölött és még sokkal 

magosabban minden emberi dolgok fölött…”. (Találomra idézek a Documenta 

humana Fr. Nietzsche levelei című, Strém István és Beke Margit fordította 

kiadványából.)
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Segantini azzal, hogy fennmaradt, hogy egyre feljebb kapaszkodott, már-

már tényleg „földöntúlivá” lett, szecessziós-szimbolista kompozíciói minden 

bizonnyal, ám a többi képei, vagy mondjuk így, egyes képei, mint a mi képünk 

is példának okáért, fájdalmasan bátor és vigasztaló zenére hasonlító, valósá-

gosan ide tartozó tárgyakként maradtak utána. Mi éppen egy ilyen tárgy körül 

topogunk. Egy ilyen tárgyat tanulunk nézni.

Nietzsche említi a „földöntúliságot”, amikor arról beszél, hogy néhány 

zenei hang emlékezetébe idézett egy telet és egy házat, meg a szigorú remete-

életet és azt az érzést, amelyet akkoriban élt át, akkor ugyanis azt hitte, örökké 

így fog élni. De most, írja, már megértem, hogy ez teljességgel pátosz és szen-

vedély volt és arra a fájdalmasan bátor és vigasztaló zenére hasonlított – olyan 

szenvedély, amely nem tarthat évekig vagy akár örökké: mert a végén még túl 

„földöntúliak”  leszünk e bolygó számára. (Romhányi Török Gábor fordítása). 

Igen, több irányba is elindulhatunk e képet/képeket szemlélve – hallgatózva. 

Az erdő, a rakomány különlegessége, már-már ijesztő, misztikus volta, avagy a 

hó, a festészet metaforájává lett hó (Barthes mondja, hogy Manet-nál a víz lett 

a festészet metaforájává) irányában. De ugyanakkor a fenti munkák szép rit-

musú körforgása felé, a nyáj terelése, nyírása, a tehenek, borjak világa, dele-

lése, metafizikája, mert itt is, mint ahogyan Ciorannál, illetve az általa meg-

figyelt holland festőknél, nem a füvet, a mindenséget (határtalanságot, a vég-

telent) legelik a tehenek (a Könnyek és szentek e kis fejezeténél nem ismerek 

szebb sorokat a holland festészetről, talán ezért is élek velük olyan gyakran), a 

szántás (Brueghel szántóvetője az Ikaruszon). Itt annyira közel az ég, hogy min-

den mozdulat, minden munkálkodás egyfajta celebrálássá, a teremtővel való 

kommunikálássá lesz… A harmadik irány, a már említett vándor, Zarathustra-

Nietzsche felé mutat. 

De Segantini világát igazán mégis a két stampai festő hozta közel hoz-

zám. Giovanni és Alberto Giacometti. Igen, Alberto apja szintén festő volt. És 

Segantini híve. Tanítványa tulajdonképpen. Aki portréját is megfestette. Igaz, 

azt nem tudom, milyen is volt a viszonyuk, milyen körülmények között tör-

tént a kép elkészítése. Milyen kultusza is volt akkortájt a családban. Voltak 

idők, amikor engem jobban foglalkoztattak Alberto rajzai, festményei, mint a 
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szobrai. A 91-es párizsi nagy retrospektíván is például. A szobrai valamiféle-

képpen már értelmezve voltak. Különösen szerettem havas tájképeinek inten-

zíven feldobált, össze-vissza, ám mégis fegyelmezett ritmusú vonalkázása-

it, vonalkötegeit, ahogyan Krleža Képzőművészeti enciklopédiája (és mind a 

többi kézikönyv is) írja Segantini kapcsán, saját divizionizmusát. Mert való-

jában ő is egy saját divizionizmust hozott létre. Ő is onnan fentről való. Nem 

tudom, Alberto beszélt-e valaha is Segantiniről. Terjedelmes tanulmányában 

Bonnefoy az életrajzi jegyzetekben egyszer megemlíti Segantini nevét, aho-

gyan más tanulmányírók is, de nem feltételez semmiféle kapcsolatot, csak a 

legjelentősebb festőkhöz közelíti. A nagy Cézanne-hatás aztán valahogy kitör-

li Segantinit az apa és a fiú, de az értelmezők érdeklődési köréből is. Jóllehet 

Giacometti képeinek kifehéredése, vad vonalkázása, saját divinizmusa egy-

értelműen errefelé mutat. Az ő fehér tájképei valójában gyerekkori tájké-

pek, a gyerekkori tájak pedig Segantini-tájak, Segantini-emlékek, tudatalat-

ti Segantini-hommage-ok is ugyanakkor. Segantini-képek röntgenfelvételei 

pontosabban. Vad vonalkázása honnan is származhatna, mint Segantinitől, 

csak közben Cézanne által felszabadítva és ugyanakkor leredukálva, a szülő-

föld által újrakötve? 

Egyszer Dél-Tirolból Walazzáékkal, Oskar Pastiorral, Herta Müllerrel, 

Buda Gyurival, meg vak fríz barátommal, Hettingával, kirándultunk a hegyek-

be, majd átlátogattunk az egyik svájci kolostorhoz is. Emlékszem, Buda 

Gyurival siettünk sört venni, amikor egy Giacometti-festette csúccsal szem-

ben megpillantottuk Hettingát. Hirtelen lefékeztünk mellette. Kérdeztük, mit 

csinál ott? Azt mondta, nézi a havas csúcsot, érzi jeges ereit, vacogtató huza-

tát… Mi is megálltunk mellette, mi is vele néztük a havas csúcsot, már-már 

mi is éreztük jeges ereit, vacogtató huzatát, ami nem kis dolog, hiszen Buda 

Gyuri geológus eredetileg… Miközben a látó vak bárddal és a tanult geoló-

gussal a gleccserek vájta, hó tömítette, vonalkázta csúcsokat szemléltem, hir-

telen belém hasított, hogy én valójában már majdnem Engadinban vagyok, 

már közel Sils-Mariához, közel Stampához, Malojához. Mindenesetre sosem 

jártam hozzájuk közelebb… 

Krleža említett Képzőművészeti enciklopédiájának Segantini-szócikke 

egyrészt értelmezési pontjai miatt fontos számomra, másrészt azért, mert 

muhely_16.indd   35muhely_16.indd   35 2013.10.01.   14:46:332013.10.01.   14:46:33



36

egyik kedvenc festőmet, a Velencében tanult, nagy spliti remetét is fel-

emlegeti, akinek utolsó, sötét, kaparászott fázisát én különben is mindig 

Giacomettivel összefüggésben tárgyaltam. Magányosan élve, mondja az 

Enciklopédia, Segantininek nem voltak tanítványai, se iskolát nem ala-

pított, de technikai eljárását sok tehetséges festő követte a XIX. század 

végén, korai korszakában a horvát festő, Emanuel Vidović is. Igen, e fix 

ponton, Segantini és Giacometti között lett számomra Vidović olyan fon-

tossá, jóllehet különösségét az adja, hogy e két északi festő déli oldalát 

növeszti külön festészetté.

Elfelejtettem megemlíteni, hogyan is találkoztam Segantini nevével, hogyan 

is fedeztem volt fel már korán magamnak. Valahol írtam e találkozásról, ami 

ugye évtizedekkel megelőzte volt a nagy győri élményt. Ami nélkül számomra 

nem lett volna ilyen hirtelenül intenzívvé a dolog. Ami nélkül talán létre sem 

jött volna a kis szekta, a kép körüli kultusz. 

Dobó Tihamér barátom Újvidéken és Nišben tanult. Különösebben nem fog-

lalkozott a modern festőkkel. Igaz, nagyon jó tanárai voltak. Ács és például 

Ankica Oprešnik, a kitűnő, kissé már elfelejtett – felfedezésre váró szlovén-

cseh grafikus satöbbi. Én próbáltam modern festőkkel traktálni, magyarokkal, 

Konjović-tyal is. Ő nézegette az albumokat, de különösebben egyik sem keltet-

te fel az érdeklődését. Akkor egy napon váratlanul azt kérdezte tőlem, tudod-e 

te, ki az én kedvenc festőm? Meglepett a kérdése. Azt hittem, én mindent tudok 

vele kapcsolatban. Zavarba jöttem. Hát, mondtam. Akkor elkomolyodott. És 

azt mondta:  SEGANTINI.

Én ezt a nevet addig egyszer sem hallottam. Még jobban zavarba jöttem. 

Gyerünk, mondtam, bemegyünk a városba, keresünk tőle valami kiadványt. 

Akkortájt még sok jó albumot lehetett vásárolni Újvidéken. És tényleg talál-

tunk is egy Segantini-albumot. Mutogatni, magyarázni kezdte. Csak akkor 

értettem meg barátom önarcképét, önarcképeit, mert kettő van. Én a szén-

nel rajzolt későbbi képet szerettem jobban, noha mindenki az olajért lelkese-

dett. Domonkos szépen elemezte. Koncz István pedig végül meg is vásárol-

ta. Én túl romantikusnak találtam. De akkor, Segantini önarcképét nézve, hir-

telen megértettem. Egyfajta tisztelgés, meg program is volt az a kép. A visz-

szavonulásé, a kivonulásé. Meg furcsa árvaságukban való rokonságukra való 
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utalás is persze. Jóllehet én mind határozottabb meggyőződéssel, a geometri-

kus tendenciákat is rejtő szénrajzot helyezem előbbre, annál is inkább, mivel 

Segantini önarcképe is szén. 

És attól kezdve igyekeztem tájékozódni. Ahogyan a győri élmény után is. 

De még mindig nem eléggé. Még mindig nem kerültem közelebb Engadinhoz, 

mint ama említett kirándulás alkalmával, nem jártam Sils-Mariában, nem jár-

tam a St. Moritz-i Segantini Múzeumban, hogy lássam a másik változat ere-

detijét is. Marcel Montandon, 1906-os, gót betűs monográfiájában, mint az 

egyik ismertebb képéről szól a Winterabend in Savignino-ról, és azt is meg-

említi, hogy később több variációja készült, az egyik pasztell-változatának szí-

nes nyomata például megjelent a Graphische Künste című bécsi kiadványban 

is, amit bizony szintén látnunk kellene nekünk is.

És ha már a régi könyveket említem, említsük meg Berzeviczy Albert A táj-

képfestés a XVII. században című könyvét is, amit különben is forgatni szok-

tam a marinafestészet, illetve Millet kimagyarázhatatlan forrásokból szárma-

zó fennkölt hangulatai, Munkácsy aszfaltos tónusai satöbbi kapcsán, annál is 

inkább, mivel Berzeviczy egy Kosztolányi-hős is valamiféleképpen (lásd az 

Esti Kornél kritikai kiadását).

Osztráknak is, olasznak is tekinthetjük a nagy tehetségű, korán elhunyt 

Giovanni Segantinit, írja Berzeviczy, „ki önfeláldozó fanatismussal adta 

magát a havasi világ szín- és fényhatásainak tanulmányozására s a színeknek 

apró vonalakban egymás mellé rakásával igyekezett a hómezők ragyogásá-

tól káprázó szem csalódását idézni elő vásznán. Segantini gondolkozóba ejtő, 

rendkívüli jelenség a modern tájképfestés terén; modora az impressionismust 

a stylizálásba, fölfogása a realizmust a symbolizálásba viszi át.”

 

Még mindig keveset fordítottunk a Segantini-irodalomból, semmit önélet-

rajzából. Jóllehet most, a Műhely Segantini-számával valami kezdetét veszi 

majd. Talán még a Zarathustra-illusztrációkból is tudunk közölni néhányat, ha 

valóban léteznek Zarathustra-illusztrációk. 

A napokban Berlinben jártam, most is, mint mindig, siettem a Savigny-Platzra, 

a Bücherbogenba. Sokszor megaláztattam ott, ugyanis szinte soha sem tudtam 

megvenni a fontoskodva előhozatott nagy, súlyos kiadványokat. Mit kívá-
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nok?, kérdezték most is. Mondtam, minden Segantinivel kapcsolatos kiad-

ványt megnéznék. Keresgélni kezdtek, a komputerben is kúpászkodtak, de saj-

nos semmit sem találtak. Semmi, mondták. Semmi Segantini?, kérdeztem. Azt 

mondták, semmi. És az agárképű, kusztoszi manírokkal teljes főnöknők nem 

értették ajzottságomat. Fontos, mondtam, fontos, hogy megtalálják nekem 

bár a Zwischen Eis und Süden: Auf den Spuren von Nietzsche und Segantini 

című kiadványt. Reggel utazom haza és egy-két napon belül le kell adnom 

Segantini-jegyzetemet a győri Műhelynek. Amiben közzé szeretném tenni fel-

ismerésemet. Milyen felismerését?, kérdezték. Mondtam, majd megküldöm 

önöknek a győri Műhely Segantini-számát, hogy olvashassák, hogy árulhas-

sák. Egyfajta elégtétel lett volna ez a jelenet számomra, ha tényleg nem kelle-

ne leadnom írásomat. 

Izgalmas lesz követni, hogyan tud élni egy város egy képpel. Akárha meg-

ismételve A harmadik aranyvonat című tárlatot. Egy aranyvonat, amelyen csu-

pán egy kép érkezne most számunkra ismét Győrbe. 

Máris elképzelem a szám bemutatóját – a kép előtt: a kis, 43x43 cm-es kép-

pel szemben. Amelyen lefűrészeltettek a másik kép, a másik rakomány farok-

ként, lábakként kilógó, hosszú ágai. Amelyen egészen a durva vászonig tapos-

tatott az út. Közülünk Villányi figyelte ezt meg először, ő inzisztált ezen a 

momentumon, hiszen a másik képeken hóba taposott, a havon (szent testének 

vérrel folyó kékjeivel) megjelöltek az utak. És így, a vászon és a hó fehérsége 

között (ezzel is utalva arra, hogy az első informel-festőt is tisztelhetnénk benne 

akár, ahogyan Csontvárynál is már informel-jellegű az anyagfelhordás), ez az 

út is része lett, ki hitte volna, hogy ennyi útból szövődik össze egy semmis út 

– az én legfontosabb utamnak, úgymond Taomnak… 

És tényleg, első alkalommal azt írtam volt egy borítékra, apró vörös pöty-

työk, mintha festés – a fa, a kígyózó ágak méretre szabása – közben megvág-

ta volna a kezét. 

De végül is, mit látunk, mit húz a szánon? Mit is ellensúlyoz a nyugodt 

fehérség végtelenje? Nem tudjuk. Ide-oda mozgunk. Netán anamorfózisról 

van szó. Ha a képet mozgatjuk, mert mozgathattuk a kis, homályos irodákban, 

illetve hát két változatot is viszonyíthattunk, igaz, a másik változatot csak rep-
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rodukció formájában, miközben az asszony kissé balra fordítja arcát, már-már 

tényleg rakományára pillant, jóllehet nem pillant oldalra, hátra, csak annyi-

ra izzik az a kis része arcának, amit látnunk adatott a fehérségben-szürkeség-

ben, hogy szinte ránk mered. Talán, mondom megszeppenve, igen, megszep-

penve és még véletlenül sem állítva, valóban alapvető Nietzsche közelsége, 

lehetséges, hogy errefelé kereshető a válasz, mert én nem csak megszeppen-

tem, valóban meg is ijedtem az egyik szeánsz alkalmával ettől a rakománytól, 

furcsamód, akárha valami kirakósdiban, ördöglakatként összeillesztgetett for-

mától, a szinte tetemszerűvé darabolt, vagdosott, illesztgetett rakománytól, a 

lefűrészelt lábakat olykor visszahelyezem, olykor ismét elveszem a reproduk-

cióról, egy hullával bajlódom, riadok fel, akárha valami kínos álomból, azóta 

(– mióta?, kérdem magamtól, hiszen pontosítani kellene a pontosíthatatlant, 

azóta, amióta eljutott hozzám a hír, életem, talán így kellene mondani, az iro-

dalomban eltöltött életem egyik legmegrázóbb híre: meghalt magyartanár-

nőm, majd később a rémhírek is, hozzátartozója, hogy minél tovább élvezhes-

sék nyugdíját, nem jelentette a hatóságnak halálát, elrothadt, de ugyanakkor e 

pontosítással ellenkező irányba is mozdulnék, szeretnék kifordulni e jegyzetek 

közül, jóllehet már nem enged a szöveggé szövődő szövétnek, aláereszkedni 

az Alpokból, visszatérni Győrbe, ugyanis éppen most hallottam Villányitól a 

hírt: megszüntették Pusztai Zoli állását a Múzeumban, mi lesz, ha megszűn-

nek a műhelyek – a Műhely, mi lesz, ha nem lesz honnan indulni a kép felé, 

hiszen majd még csak most kell elindulni feléje, eddig csak titokban celebrál-

tunk?! ) szinte már rá se mertem pillantani a rakományra, jóllehet mind inkább 

úgy gondolom, lehetséges, hogy valóban Nietzsche halott, iszamos Istenét (a 

halott Pánt?) vonszolja ez az izzóképű, fekete kesztyűs asszony az erdőből…
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