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MÁTHÉ ANDREA

Malojánál a hegyek
„Voglio vedere le mie montagne.”

Beállítódás

Mivel látásunk korlátozott, arra vagyunk beállítódva, hogy részletekből rak-

juk össze az egész látványát – elölnézet, oldalnézet alulnézet, felülnézet hátul-

nézet –, közben pedig hierarchiát állítsunk fel a nézetek között. Általában 

azt gondoljuk, hogy elölnézetből a legelőnyösebb látni, ezért onnan szeret-

jük nézni a dolgokat, akkor kezd ismerőssé válni számunkra, ha ezt a legjobb-

nak vélt oldalt látjuk. Mennyire így van ez, ha emberre tekintünk: rögtön az 

arcát nézzük, mert megközelíthetővé szeretnénk tenni, ismerőssé, akivé/amivé 

akkor válik, ha arcvonásait távollétében is fel tudjuk idézni. Ha hátulról látunk 

valakit, akkor az nem nézet számunkra: személytelen, futólagos, elenyésző, 

felejthető. Az arc megmutatása, a szembenézés bátorság, nyíltság, közeledé-

si szándék, míg a hátat fordítás nem más, mint rejtőzés, elfordulás, elutasí-

tás. Nem véletlen, hogy a festészetben (és a fotózásban) is az elölről ábrázolt 

emberalaknak (portrénak, csoportképeknek) van folyamatosan végigkövethe-

tő hagyománya, míg a hátulról megfestett ember- (főként női) képmás sokkal 

ritkább. Bár az elsők között említhetjük a pompás pompeji falfestmény vilá-

gos fátyolszerű ruhájú, félig hátulról ábrázolt Tavasz-istennő alakját.1 A XIX. 

század végén a posztimpresszionista festők – például Edgar Degas, Henri de 

Toulouse-Lautrec, Paul Gauguin, Gustave Courbet – előszeretettel választot-

ták a hátulnézetű beállítást, feltehetően ezzel nemcsak a női hát szépségére 

szándékoztak felhívni a figyelmet, hanem az ábrázolás elölnézetű hagyomá-

nyának is szándékoztak hátat fordítani. 

Segantini két festménye mindehhez hasonló, mégis valami más: bár a 

hátulnézetben ábrázolt nő alakja rendkívül hangsúlyos a képen, legalább 

annyira erős hangsúlyt kap a szánra nehezedő súlyos és hatalmas farönk, de 

a téli táj is. Mondhatni hármas hangsúlyú a festmény, és a három téma külön-

1 Primavera istennőről nevezett kép (de a táncosnők között is van meztelen háttal ábrázolt), Pompeji.
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választhatatlanul egyensúlyban van. Talán éppen emiatt egyszerre több min-

denre utal és emlékeztet Giovanni Segantini két, ugyanazt a témát hasonló-

an megjelenítő festménye.2 Megkerülhetetlenül arra, hogy a táj a XIX. szá-

zadtól lesz önálló témája a művészetnek – képzőművészetnek, irodalomnak, 

zenének egyaránt –, hiszen ez a korszak reflektál nagyon élesen arra, hogy 

az ember elválasztódott természetes környezetétől, kivált a tájból, levált róla, 

már nem benne van, hanem ránéz. Kívülről kezd rápillantani. Emiatt a képen 

az ember alakja a megfigyelő pozíciójában jelenik meg, vagyis hátulról lát-

tatja a festő, amint (a nézővel együtt) figyeli az előtte feltáruló tájat. Elsőként 

Caspar David Friedrich festményein válik mindez egyértelműen láthatóvá, és 

nem véletlen, hogy a művészettörténet C. D. Friedrich, Vincent van Gogh és 

Mark Rothko közé állítja Segantini festészetét.

A Szánt húzó nő című festményének hátulnézeti beállítása arra a beállító-

dásra szólítja szemlélőjét, hogy együttnézővé váljon azzal az ismeretlennel, 

aki a képen a szánt húzza, hiszen ekként egy irányba néznek: a néző és az 

ábrázolt nőalak tekintete így ugyanabba az irányba esik; és ez az, ami old egy 

kissé azon a feszültségen, amit az okoz, hogy idegen marad számunkra a kép 

nőalakja, akit a festő hátulról festett meg. Követjük őt, de eléje kerülni nem 

tudunk. Ez a nézőpont azonban elősegíti azt, hogy ne csak együtt nézzünk, 

egyfelé tekintsünk, hanem együtt is érezzünk vele: a hatalmas farönk súlyát 

ugyanis ő nem látja, de érzi, a néző azonban – a kép előterében – nagyon is 

látja, és ekképpen közvetve a teher nehézkedését is képes átérezni. A festmé-

nyen ábrázolt női alakkal együtt látjuk Maloja távolból feltűnő házait, temp-

lomtornyát, és – a nehézségek sűrített (jel)képeként ábrázolt rönkkel együtt – 

közeledünk hozzá. 

2 Visszatérés az erdőből (Ritorno dal bosco), olaj, vászon, 64,5 x 95,5 cm, 1890, Segantini Museum, St. Moritz és 
Szánt húzó nő, olaj, vászon, 43 x 58 cm, keletkezési évszáma ismeretlen, Rómer Flóris Művészeti és Történeti Mú-
zeum, Győr. A Győrben őrzött festmény attribúcióját kiegészítendő felvettem a kapcsolatot a 2011-es bázeli kiál-
lítás szervezőjével, a Fondation Beyelerrel. A Beyeler a St. Moritzban lévő Konservator Segantini Musemhoz irá-
nyított, onnan dr. Beat Stutzertől kaptam választ, aki tájékoztatott, hogy St. Moritzban eddig még csak a kép léte-
zéséről sem tudtak, és így az nem szerepel az 1982-ben kiadott milánói Segantini-katalógusban sem. Jelenleg le-
velezést folytatunk a festményről, szerzőségének kizárólagos bizonyítása a legfontosabb kérdés. (2013. április 29.) 
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Ugyanaz másként

2011-ben egy válogatott, majdnem harminc jelentős(nek tartott) Segantini-

műből álló kiállítást rendezett Bázelben a Fondation Beyeler. A Visszatérés az 

erdőből, a Szánt húzó nő változata – valószínűleg előképe – a kiállítás ikonikus jel-

képeként a katalógus címoldalára is felkerült. Úgy tűnik, ez a bemutató nemcsak 

Segantini festményeinek újraértékelését és a XIX. század ismert festői – Vincent 

van Gogh, Paul Cézanne, Claude Monet – közé történő elhelyezését kísérelte meg, 

hanem képei átértékelését is jelentette, vagyis a késői (utolsó), 1894–1899 közé 

eső, ún. engadini korszak3 előtérbe helyezését. Kétségtelennek látszik, hogy ezek a 

magas Alpokban, nagyrészt plein air készített festmények tartoznak Segantini leg-

letisztultabb, egyéni festés- és festészeti gondolkodásmódját egyértelműen mutató 

alkotásai közé. A két, farönköt szánon húzó nőalakot ábrázoló festmény pedig fel-

fogható mindennek sűrített változataként is: mintha az alpokbeli képek kivágásai, 

,tömörített’ változatai lennének. 

A Szánt húzó nő nemcsak beállításában, de festési módszerében is ellentettje-

ként tűnik fel a korábban készült – a Szépművészeti Múzeum tulajdonában lévő 

– A nap utolsó fáradalmai4 című festménynek: a hagyományos ecsetkezeléssel, 

egységesen sima felületű festményen egy oldalnézetből ábrázolt, hátán nagy, 

összekötött szénaköteget hordozó férfialak látható, mögötte bárányok. Mindkét 

kép az előrehajló, kissé lehajtott fejjel éppen lépő mozdulatot mutatja, csak ellen-

tétes nézőpontból: a cipekedő férfialak közeledik a néző felé, a szánt vonszoló 

nő alakja távolodik. A nap utolsó fáradalmai mintha fordulópontot is mutatna: 

a közvetlenséggel ábrázolt szakrális téma megjelenítésének ellehetetlenedését; 

hiszen a férfialak és a bárányok ,imitatio Christi’ utalása nyilvánvaló, és csak 

Segantini mértéktartó – és valószínűleg a szakrális téma ábrázolásának prob-

lémájával tudatosan szembenéző – megoldásán múlik, hogy ez a kép a korrekt 

ízlés(ítélet) határait nem lépi túl. Az 1890-es évektől az Alpokban készült festmé-

nyeit ezen a problémán – nem a gondolat és a hit szintjén, de – festészetileg már 

túllendülve készítette: közvetett, távolabbi utalásokkal a transzcendensre, techni-

kailag pedig saját festészeti nyelvére rátalálva. 

3 Engadin területén található Maloja is.
4 A nap utolsó fáradalmai, olaj, vászon, 117 x 82 cm, 1884, Szépművészeti Múzeum, Budapest.
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A Szánt húzó nő meglep változatos faktúrájával, azzal az ecsetkezelési mód-

szerével, amellyel létrehozza határozott, mégis erőteljesen variáns színmezőit: 

semmi pentimento, a határozott apró szálkás kis színvonalak bámulatos színfelü-

letté alakulnak. Az eget jelentő színkezelés még utal a korábbi (főként Brianza-) 

korszakbeli festményekére, de a havas talajfelület több rétegű, vastag festékré-

tegű, sok színt alkalmazó megfestése már sajátosan az utolsó korszaké. Amit 

Segantinivel kapcsolatban divizionizmusnak (kontraszt színhatású festészetnek) 

neveznek, az ezen a festményén egyértelműen megjelenik. A legszembetűnőbb 

azonban talán az, ahogy a Visszatérés az erdőből és a Szánt húzó nő című fest-

mények hasonlítanak és különböznek egymástól. Nem a téma ismétlése a külö-

nös, hiszen például Cézanne is ismétlődően festette Saint-Victoire hegyét, Van 

Gogh az Arles-i kávéházat, a nagybányai festők Máramaros tájait. Segantininél 

az ugyanazság különbségei és hangsúly-eltolódásai tűnnek fel és gondolkodtat-

nak el: a Szánt húzó nő esetében még egyértelműbb a drámaiság, az egyszerűsí-

tés vonásai, a megkérdőjelezhetetlen emberi jelenlét a tájban, de ennek a tájnak 

a kíméletlensége is. A bázeli kiállítás rendezőinek értelmezése szerint5 a farönk 

a változó évszakok jelképe, a hátat fordító női alak nemcsak a magány szimbó-

luma, hanem a halál allegóriája is. Lehetne vitatkozni ez utóbbi megállapítással, 

de érdemesebb a festmény egyszerű, letisztult festői megfogalmazásait figyelni, 

amely csupán megmutat egy – igaz, nem mindennapi – élethelyzetet, felmutat-

5 Information Sheets/Saalheft Segantini, 01 16–04 25 2011, Fondation Beyeler, 13. o.
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ja – igaz, szokatlan beállításban – egy nő alakját, akiben a festő elsősorban nem 

a szokásosan ábrázolt külsődleges női attribútumokat emeli festménye tárgyá-

vá, hanem a küzdelemnek, nehézségeknek, tehetetlenségnek kitett emberi erő-

feszítéseit festi meg és hangsúlyozza. Mondhatni valamiféle androgün-mivoltot 

jelenít meg az alpesi téli tájban, de nem a platóni, hanem a nietzschei értelem-

ben, úgy, ahogyan A tragédia születésében6 a szilénoszi válasz mondja: jobb 

lenne az embernek – „a gond és a véletlen gyermekének” – meg sem születnie, 

de ha már megszületett, jobb lenne minél előbb meghalnia. A szenvedésnek ezt 

a szélsőséges felfogását azonban a falu, Maloja házainak a festményen háttér-

ben, de az odatartó alak előterében megjelenő látványa oldja: van iránya, célja 

a vonszol(ód)ásnak, az erőfeszítés nem remény nélküli. A festészeti változtatá-

sokon túl talán emiatt is vonzhatta Segantinit a téma többszöri feldolgozásának7 

vágya vagy kényszere.

„A hegyeimet akarom látni.”

Ezek voltak 1899-ben Giovanni Segantini halála előtti utolsó szavai. „Voglio 

vedere le mie montagne” (1950–71) címmel Joseph Beuys 2009. január 25-én 

14:00-kor Berlinben a Hamburger Bahnhofon megnyitotta egy kiállítását, 

amellyel Segantinire emlékezett.8 Beuys ifjú kora bútorait gyűjtötte össze, 

ezek képezték a kiállítás tárgyait. A bútorokra krétával egy-egy – az Alpokra 

és a Segantini-festményekre utaló – kelta szót írt fel: a jég megfelelőjét a szek-

rényre, a szirtfal/sziklafal szóét a ládára, az ágyra az egyik alpesi völgy nevét, a 

tükör hátfalára a csúcs jelentésű kelta szót. A falra függesztett vadászfegyverre 

pedig a gondolkodni szót írta rá. A belső és láthatatlan világok közötti kapcso-

latra irányította ez a szobányi installáció a figyelmet: ahogyan Segantini szá-

mára a hegyek, úgy Beuys számára ez a szoba jelenítette a belső világ kivetí-

tődését. Kétségtelennek látszik, hogy Segantini 1890-től az Alpokban élve, és 

a hegyeket, az ottani életet megfestve találta meg igazán saját világát nemcsak 

témájában, hanem festői stílusában, módszerében is: letisztultabbá, szikárab-

6 Friedrich Nietzsche: A tragédia születése, Európa, Budapest, 1986, 37–38. o.
7 Ezt a témát két rajzon is megörökítette szintén Ritorno dal bosco címen; egy 17,7x26,7 cm-es szénrajzon (1890–

92) és egy 22,5x30,5 cm színes rajzon (1892). (Dr. Beat Stutzer, Konservator Segantini Museum, St. Moritz, 
szíves közlése alapján).

8 http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/joseph-beuys-actions-vitrines-environments/joseph-
beuys-actions-2 (2013 04 28)
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bá, szellősebbé, összefogottabbá lettek képei, amelyek nagy részét a szabad-

ban, a helyszínen készítette. Valószínűleg nem kis megszállottsággal. A rövid 

vonalakkal felvitt festékrétegek is erre utalnak. Szálkásan, de sűrűn egymás 

mellé viszi fel a különböző színű festékeket, amelyek megnevezhetetlen, de 

erőteljes egységű színné változnak. A Szánt húzó nő színeinek felvitelét érde-

mes megfigyelni: a rózsaszínes-lilás ég még a korábbi korszak festői megol-

dását idézi, de a kép többi részén a különböző irányú vonalkás, vastag rétegű 

felvezetés érvényesül. A legszembetűnőbb az, hogy az egyértelműen téli fest-

ményen nincsen fehér szín – ami egyébként a Visszatérés az erdőből címűn 

megvan –, inkább halványan lilák, acélosak, barnák, rózsaszínesek uralják, a 

havas táj is szürkébe hajlik. 

Amiképpen Monet számára a vízililiomok, Gauguin számára Tahiti, van 

Goghnak a napraforgók, Cézanne-nak a Saint-Victoire-hegy, Degas-nak a szín-

ház és a táncosnők világa, azonképpen Segantini számára az Alpok jelentet-

te azt az életteret és témát, amelyhez vonzódva és kapcsolódva festészetének 

egyediségét megteremthette, képeinek mélységet teremtő felületi dinamizmu-

sát létrehozhatta, valódi sajátosságaira és festői önazonosságára rátalálhatott. 

Mindehhez azonban az alpesi tájnak szentelt élete, teljes odaadása és önátadá-

sa – úgy tűnik – mindenképpen és megkerülhetetlenül szükséges volt.
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