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ALMÁSI TIBOR

A szín és fény mestere:
Giovanni Segantini

Önarckép. Rajta a dátum nagy fekete számokkal: 1895. Kissé zilált öltö-

zetű, mellényes, zakós férfi makulátlan fehér ingben. Dús, csigákba rendező-

dő szénfekete haj, mellig érő ritkuló szakáll. Ráncba húzódó homlok, egyenes 

vonalú szemöldökök és alattuk a figyelmet vonzó, magukkal ragadó szemek. 

Mindennél kifejezőbbek. A távlatok rejtélyeit fürkészik rendületlenül, megin-

gathatatlan céltudatosságot, minden akadályon rést verő, törő akaraterőt, jel-

lemszilárdságot, magába zárkózást sugallva. A háttérben kora esti égkivágás, 

sötétbe burkolózó magas hegyormok ritmusos képletbe rendezve. Minden, ami 

lényeges és jellemző az önmegidézett alakra, egész életére és művészeti hagya-

tékára, ott van sűrített formában a kisméretű szénrajzon. Nyitott könyvként lehet 

belőle olvasni. „Lapjai” egy zaklatott élet, a halandó testen látható és jól érzé-

kelhető, árulkodó nyomokat hagyó eseményeiről regélnek kivételesen meggyő-

ző képi eszközökkel. A kétségtelen, vitathatatlan elhivatottság szembeötlő jeleit 

felvonultató mű meggyőző ereje nem véletlen, hiszen alanya, szerzője nem más, 

mint a különc-talányos Giovanni Segantini, akinek élet-esemény-sorjázása iga-

zolja, érthetővé és megfoghatóvá teszi mindazt, amit az önarckép tükröz. 

Segantini Észak-Olaszország, a természeti szépségeiről ismert Garda-tó 

melletti Arco szülötte, ahol 1858. január 15-én látta meg a napvilágot egy sze-

gény kézműves mester családjában. A korán árvaságra jutó, érzékeny és már 

ebben a zsenge korban öntörvényű fiú előbb mostohatestvére felügyelete alá, 

majd a milánói javítóintézet zárt közösségébe kerül. Mesterséget Tettamanzi 

mester zászló- és cégtábla műhelyében próbált szerezni, ám őt jobban vonz-

za az alkotó munka, aminek szinte törvényszerű következménye, hogy beirat-

kozik a híres-neves milánói Brera festőiskolába. A művészi szabadság nevé-

ben ott is lázad, agitál a rég túlhaladott, megcsontosodott akadémikus tanítási 

módszerek ellen. Diáktársai mellé állnak. Vakon követik megszállott szélma-

lomharcában. Eltávolítják. A Comói-tó partján, Leccóban tengeti életét ritka 

képeladásokból. Visszatér Milánóba, önerőből tovább küzd immár elkerülhe-
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tetlen művészléte kiteljesítésén. Fogcsikorgatva tanul, képezi magát, végigjár-

ja kora művészeti törekvéseinek iskoláját. Küzd a festékkel, a mindent átható 

fény megörökítésének szakmai problémájával. Nyughatatlan természete újabb 

és újabb helyekre, vidékekre űzi-hajtja. Fiatal feleségével egy ideig a lombar-

diai Pusianóban időzik, majd elhagyja Olaszországot és Svájcban telepedik 

le. Itt a magas hegyek között talál végre időleges megnyugvást, lelki békét és 

hajlamainak leginkább megfelelő képtémákat, tájélményt. Ezek képezik ihle-

tő forrását annak az új képi látásmód szellemében alkotott kompozíciónak is, 

amellyel Segantini 1886-ban az amszterdami nagyszabású nemzetközi tárlaton 

aranyérmet nyer. Ettől az évtől fényes csillaga, karrierje meredeken ível felfe-

lé. Bár ő maga ritkán hagyja el hegyi búvóhelyét, művei eljutnak Európa nagy 

kulturális központjaiba, ahol méltó, jól kiérdemelt szakmai és közönségsiker-

ben részesülnek. Utolsó éveit Giovanni Segantini a magashegyi Sovigninóban 

és végül Malojában éli le, ahol pótolhatatlan űrt hagyva maga után, amilyen 

váratlanul és elemi erővel tört be a művészeti köztudatba, olyan hírtelenül és 

váratlanul távozik az élők sorából 1899. szeptember 28-án. 

Annak ellenére, hogy viszonylag fiatalon szakadt meg élete folyása, 

Segantini rendkívül gazdag hagyatékot örökített az utókorra. Zsenge korban, 

szinte gyermekfejjel kezdte pályafutását, és egész életét a nap-nap utáni kitar-

tó munkának szentelte. Keze alól rendre-másra kerültek ki az új és újabb alko-

tások, amelyek ma a világ nagy múzeumainak féltve őrzött kincsei. Amíg 

az elismerés e magas fokát ostromolta az alkotó, jókora kacskaringókkal, 
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kitérőkkel tarkított keserves önmegismerő és fejlődési utat járt be, tett meg. 

Kezdetben nagy ívű elképzeléseinek testöltését a festői eszközök korlátolt bir-

toklása gátolta. Később a szakmai tudás teljes vértezete is kevésnek bizonyult 

az egyre határozottabb kontúrt öltő szándék megjelenítésére. Az áhított és kín-

keserves munkával kicsikart összhang az akarás és tudás között akkor terem-

tődött meg és alakult harmonikus egységgé, amikor a hegyvidéki tájban, fény- 

és színviszonyok közepette megtalálta azt az inspiráló közeget, amelyet addig 

hiába is keresett, kutatott lázasan. Ettől az időtől műveinek szinte kizáróla-

gos szereplői a végtelen ég felé törő hegyormok, a magas sziklafalak szorítá-

sába kényszerült zárt völgyek, színes virágmezőkkel, üdén zöldellő legelők-

kel, barna szántókkal, az alacsony falusi házakban szerény létüket élő puritán, 

szorgos, karakán földművelők, pásztorok, és mindenekfelett a tájat átható tisz-

ta levegő, a vakító kék ég és szerteömlő napfény. A különleges, egyedi atmosz-

férikus hatások megragadására Giovanni Segantini egyetlen járható utat látott, 

a keveretlen színek egymás mellé sorjázását olyan módon, hogy azok a néző-

ben, a néző szemében összeállva, vegyülve egymással érzelemdúsan és har-

monikusan tükrözzék vissza a kiragadott tájrészletet és az ebben zajló, megje-

lenő eseményeket, szereplőket. A színes-pontozásos képalkotást ugyan a kor 

festészete Georges Seurat, Paul Signac és a pointillizmus vagy divizionizmus 

más képviselői jóvoltából ismerte és alkalmazta is széles körben, ám Segantini 

ezt a fajta munkamódszert egyéni módon gazdagította és fejlesztette tovább. 

Az ő kompozíciói nem apró foltok, hanem vastag rétegekben felvitt színsávok 

végtelennek tűnő sokaságából építkeznek. A jól meghatározott irányt és moz-

gási dinamikát követő sávokkal megőrződik a színek eredendő hatóereje, de 

ugyanakkor feloldhatóvá válnak a formák éles kontúrjai, ami nagymértékben 

fokozza a művek látványkisugárzó és hangulatteremtő képességét. A tizenki-

lencedik század végére bensőséges világnézetével, az ember és természet har-

monikus, már-már idilli kapcsolatának sajátos festői módszerekkel való meg-

idézésével Segantini a kor képzőművészetének egyik vezető, meghatározó 

fontosságú mestere, egyénisége lett, akinek alkotásai kihagyhatatlanok voltak 

a századforduló reprezentatív tárlatainak anyagából.

Segantini recepcióját a magyar képzőművészeti közéletben több tényező 

is befolyásolta. Ezek sorából említhető a szimbolizmus és szecesszió egyre 
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nagyobb mértékű hazai térnyerése, de olyan szubjektív kötődések is, mint 

amilyen az, hogy a művész legjobb barátja, alkotásainak népszerűsítője és 

forgalmazója a magyar felmenőkkel büszkélkedhető milánói műkereskedő 

és festőművész, Vittorio Grubiczy volt. Többek között neki köszönhető pél-

dául, hogy az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat 1901-es Tavaszi 

Nemzetközi Kiállításán Segantini negyvennégy – nagyrészt az A. Rasini és a 

saját gyűjteményéből származó – műve kapott helyet. A reprezentáció fő att-

rakciója Giovanni Segantini utolsó nagy vállalkozása, az élet állandó körfor-

gását megidéző nagyméretű triptichonjának (Születés-Élet-Elmúlás) bemuta-

tása volt Budapesten. Segantini látványos, erőtől duzzadó festészete amúgy 

is nagy népszerűségnek és megbecsülésnek örvendett Magyarországon. A 

Nemzeti Múzeum már 1901-ben megvásárolta két („Az élet angyala” és 

„Életkép”) művét, a Szépművészeti Múzeum gyűjteménye pedig a nyolcva-

nas évek végén gazdagodott alkotásával („Tájrészlet”). Küzdelmes életéről a 

budapesti Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. 1941-ben nyújtotta át olva-

sóinak Raffaele Calzoni „A hegyek fia” című regényes összefoglalását. Az 

élet és életmű fontosabb állomásainak bemutatását pedig Fóthy János 1967-

ben a Corvina Kiadó gondozásában megjelentetett kismonográfiája adta. 

Kevésbé ismert tény, hogy a budapesti Szépművészeti Múzeum kis Segantini-

kollekcióján kívül a mester egy festményét az egyik hazai vidéki közgyűjte-

mény, jelesül a győri múzeum is őrzi. A viszonylag kisméretű alkotás (olaj, 

vászon, 43x58 cm) történetéről alig-alig tudni valamit. Ami bizonyos, az a 

következő: 1945-ben a Győri Városi Múzeum féltve őrzött kincseit az ún. 

harmadik aranyvonaton Ausztriába hurcolták. A gyűjtemény a második világ-

háború végét az Alt-Ausee-i sóbányában érte meg, ahonnan 1964-ben került 

haza Győrbe. Az akkor készült átadási listán Segantini műve – annak ellenére, 

hogy a kompozíció bal oldalán jól kivehető, olvasható a szerző neve – ismeret-

len művész alkotásaként tűnik fel „Parasztasszony szánkóval” címen. A fest-

mény hátoldalán – mint minden egyes visszatért műtárgyon – ma is ott látható 

az osztrák műemlékhivatal kiviteli pecsétje. A világégés utáni években, évtize-

dekben a mű egyetlen alkalommal került a nyilvánosság színe elé, mégpedig 

a 2005-ben a Xántus János Múzeum időszaki kiállítótermeiben megrendezett, 

„A harmadik aranyvonat” összegző címet viselő tárlat keretében. 
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Giovanni Segantini munkamódszeréhez, szokásához hozzátartozott az a 

művészek körében nem ritka jelenség, hogy egy-egy figyelmét, érdeklődé-

sét felkeltő, különös módon foglalkoztató témához többször is visszatért. Az 

ilyen esetekben nem arról volt szó, hogy az alkotó több példányban megfestet-

te ugyanazt a művet, hanem arról, hogy az adott tartalom keretein belül vari-

álta – gazdagította vagy éppen leegyszerűsítette – kompozíciójának mondani-

valóját, kísérletet tett új, az előzőektől eltérő formai vagy éppen festőtechnikai 

megoldások alkalmazására. A téli tájrészletbe helyezett, szánt húzó nő alakját 

tudomásunk, ismereteink szerint Giovanni Segantini két alkotásban örökítet-

te meg. Az egyik ezek közül a már említett győri, a másik a magántulajdon-

ban lévő, de a St. Moritz-i Segantini Múzeumban letétbe helyezett és ugyan-

ott látható festmény. Ez utóbbi címe: „Visszatérés az erdőből”, születési éve 

pedig 1890. A készítés dátumának azért van jelentősége, mert Segantini mun-

kásságának utolsó évtizede egybeesett művészetének csúcspontjával, festé-

szeti törekvéseinek kiteljesedésével. Ekkor jutott arra a magaslatra, amelyről 

elérhetővé, megvalósíthatóvá vált a világos, szabatos célkitűzés: „Azt akarom, 

hogy … a kép színekben izzó gondolat legyen.” A „Parasztasszony szánkó-

val” és a „Visszatérés az erdőből” egyaránt jól példázza, illusztrálja a szavak-

ba sűrített szándék festői testöltését. Bár a két kompozíció nagy vonalakban 

és első ránézésre megszólalásig hasonlít egymásra, figyelmesebb elemzésük 

mégis lényegbe vágó különbségeket mutat. Ilyen pontos számadatokban rög-

zíthető, kimutatható eltérés példának okáért a festmények más és más mére-

te, de olyan részletváltoztatások, átalakítások is, amelyek már mélyebb alko-

tói rétegekből, a felfogás és képi tükrözés időbeni módosulásaiból fakadtak, 

következtek. A kompozíciók méretének megválasztása nem egyszerű művész-

szeszély, hanem a jövőbeni alkotás egész felépítését és ezen keresztül tartal-

mát és nemegyszer kisugárzó erejét meghatározó első tudatos, jól átgondolt 

lépés, vállalás az alkotó részéről. Meggyőződésünk szerint esetünkben a győri 

„Parasztasszony szánkóval” látványfelületének szűkítése a mű intimitásának, 

bensőségességének fokozása szándékával történt, esett meg. A két festmény 

narrációs oldala nem tartogat semmiféle különösebb szellemi kihívást a néző 

számára: a hófedte tájban magányos nő húzza súlyos farönkkel terhelt szán-

ját a közeli falu házainak irányába. Az egyszerű, banálisan hétköznapi téma 
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azt sugallja, hogy látszólag a művész az ember jelenlétének a képen nem szánt 

kiemelt, meghatározó fontosságot a kompozíció egészének szempontjából. És 

mégis: ha szemügyre vesszük a „Visszatérés az erdőből” figuráját, a maga után 

vonszolt ácsolt szánt és a testes farönköt, jól kivehető, hogy ezek megfestése 

aprólékos gonddal, a részletek precíz kimunkálásával történt meg. A natura-

lisztikus anyagszerűség hangsúlyozása aztán oda vezet, hogy a festmény jobb 

oldalát uraló, a szemlélőhöz legközelebb eső jelenet – megbontva a kompo-

zíció egységét – túlzott hangsúlyt kap, vagyis nem olvad szervesen a tájba, 

hanem, elveszítve kapcsolatát környezetével, szinte önálló életre kel. A kívül-

állóság érzetét az alakot körbeölelő – a nő, a szán és a farönk sötétebb színská-

lájával szöges ellentétben álló – vakító hórengeteg elementáris fehérsége fokoz-

za fel és teszi még nyilvánvalóbbá. Az egység megbomlását Segantini is érezhet-

te, mert az eredeti alkotás replikáján, a „Parasztasszony szánkóval” kompozíción 

már nem csupán arra tett sikeres kísérletet, hogy színben, formai rendtartásban 

és egyáltalán érzelemkeltő és közvetítő kisugárzásban helyreállítsa a mű egyen-

súlyát, de arra is, hogy – talán az eredeti szándékkal összhangban – mélyebb tar-

talommal ruházza fel egész képi mondanivalóját. A győri „Parasztasszony szán-

kóval” – mondhatjuk teljes joggal – a Giovanni Segantini-életműbe szervesen 

illeszkedő, megszokott és elvárt magas színvonalú alkotás. Formai felépítése, 

struktúrája pontosan nyomon követhető, világos, és mint minden esetben, a tar-

talmi, a lényegi kifejeznivalónak alárendelt. A festmény egészét a háttér hegy-

vonulatának, az egymásba érő apró falusi házak és sötét fák sorának, illetve a 
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mű mintegy felét elfoglaló, vastag hóréteggel borított területének vízszintes irá-

nyultsága uralja. A térnyitó horizontális, túlzottan is szemfuttató hatását a házak 

és hegy közé ékelődött magas, csúcsos templomtorony, a női alak függőleges és 

a hóba vájt út átlós vonalvezetése ellensúlyozza. A kompozíció alaphangulatát a 

hegyormok fölött megjelenő síkhatású, felhőtlen, tiszta kék ég és az ennek alján, 

a lemenő nap utolsó sugarait visszatükröző sejtelmes fény szabja meg. A kora 

este szürkesége áthatja, bevonja az egész tájat. A fagyos dermedtséget Segantini 

egyes-egyedül a színek hatóerejével ragadja meg és ölti vizuális formába. A kék 

ég reflexei beborítják a pasztózus festékrétegből széles ecsetkezeléssel meg-

formált, kialakított rettentő hótömeget, amely ezáltal maga is a mindent átható 

csend- és hidegérzet megtestesítőjévé és kifejezőjévé válik. A zord és kietlen táj-

ban az élet jelenvalóságát az otthona felé igyekvő asszony képviseli. Nyugtató 

barna színével, színárnyalataival a szán, a masszív fatömb és a hátulról ábrázolt, 

tagolatlan formájú női alak – ellentétben a „Visszatérés az erdőből” szereplőjével 

– harmonikusan simul a tájba. Egyes szakértők véleménye szerint a hazatérő nő 

a magány és tágabb összefüggésben a halál szimbóluma, allegorikus megteste-

sülése. A kompozíció tökéletesen kiegyensúlyozott kromatikai világát, bravúros 

formaképzését, de elsősorban érzelmi töltését figyelembe véve azonban, mi úgy 

hisszük, gondoljuk, hogy ez a festmény nem az elmúlás, hanem éppen ellenke-

zőleg – a rideg, embert próbáló körülmények közepette is –, az élet megmaradá-

sának és állandóságának ritka szép példáját, apoteózisát nyújtja.

muhely_16.indd   46muhely_16.indd   46 2013.10.01.   14:46:342013.10.01.   14:46:34


