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FOGARASSY MIKLÓS

Segantini: 
némely svájci–olasz festmény meg én

Esszé, memoár-fragmentumokkal 

Ha a gyönyörű alpesi ország nevét hallom, melegség áraszt el belülről. 

1947-ben – hétévesen – gyermekkorom legjobb, talán legboldogabb idősza-

kát töltöttem Svájcban. Történt ugyanis, hogy a svájci Vöröskereszt (Rothen 

Kreutz) a háborús traumákat szenvedett magyar kisgyermekek számára több 

hónapos vendég-gyerek utakat szervezett. Anyám (özvegy lévén) engem 

is felíratott. Megjött a „behívó”, értesítés arról, mikor, milyen poggyász-

szal kell az indulásnál a Keleti-pályaudvaron jelentkezni. Kis hátizsákot vit-

tem; anyu fogta a kezemet. Sok-sok, szürke ruhás, fejükön piros kereszttel 

jelzett, kissé apácás külsejű asszony volt ott. Én ugyan egy kukkot se tud-

tam se németül, se franciául, se olaszul, de anyám német szakos tanárnő 

(is) volt, mindent elintézett. Ami azzal is járt, hogy minden gyerek nyaká-

ba egy kis kartonlapot akasszanak (névvel, adatokkal, vallási hovatartozást 

is jelezve), amit mi, gyerekek kicsit megszégyenítőnek is éreztünk, mert fur-

csán lefegett a hűvös tavaszi szélben. Ez még csak hagyján; állatvásárokra 

viszik így a jószágokat… Kupékban kislányok, kisfiúk zsúfolódtak a nyolc-

személyes helyeken. Egyeseket irigyeltem; nagyszájú kölkök dumáltak a már 

ismert haverjaikkal. Indult a szerelvény, én is integettem. A „Schwesterek” 

végigjárták a kocsikat… Éjjel robogtunk át Bécsen; a halványsárga közvi-

lágítási lámpák fényében látszó romos, külvárosi épületekre emlékszem. A 

svájci határon, Buchsban mindenkit leszállítottak és barakképületekbe vezet-

tek – fiúkat, lányokat külön állítva sorba. Nem tudtuk, miért. Tisztálkodás, 

fertőtlenítés következett. Testünket, hajunkat fürdőruhás „nénik” zuhanyoz-

ták, csutakolták le, sok-sok szemet csípő szappannal. Zavart az idegen, fel-

nőtt nők előtti meztelenségem; meg is próbáltam eltakarni ágyékomat. Amíg 

ez a procedúra tartott, csomagjaink egyfajta fertőtlenítő szalagon mentek át. 

Visszaszálltunk a vonatra; dél lett, amikor szerelvényünk begurult Zürich 
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főpályaudvarának hatalmas csarnokába. Tágas, nagyablakos, szélein pam-

lagokkal szegélyezett pályaudvari terembe vezették a gyermekállományt és 

ültették le sűrűn egymás mellé. Jöttek a vendég-gyereket vállaló nők, házas-

párok. Emlékszem: volt olyan kisfiú, kislány, akit hamar, kézen fogva elvit-

tek – rokonok? vagy családi barátok, még a háború előtti időkből? Már alko-

nyodott, kevesen maradtunk a teremben. Azt hittem, hogy én senkinek se 

kellek, amikor egy korán őszülő hajú hölgy állt meg előttem, és mosolyogva 

tanulmányozni kezdte a nyakamba akasztott cédulát. „Du bist Klausli, nicht 

war?” Bólintottam – a Miklós névnek ez a svájci becézett változata. „Ich bin 

Maria, Maria Neugart” – mutatkozott be kedvesen és megfogva a kezemet. 

„Komm mit mir.” És mentünk vasúttal, biciklivel a Bodeni-tótól nem mesz-

sze eső faluba, Volketzwillbe. Maria, aki nem ment férjhez (35 körül járt), 

az idős szüleivel – Vati, Mutti – élt, varrónő volt, aki zürichi ruhaszalonok-

nak varrt itthon női ruhákat… Biciklizni (wellofahren) ott tanultam meg. Volt 

egy nagy fészer az udvaron. Az idős papa ott tartotta a szerszámait és a nyu-

lait. Néhanapján kihúzott onnan egy szép, gyerekméretű, négykerekű, fából 

ácsolt, húzható, kis szekeret, beleültetett és – mint „férfiak” – kimentünk a 

dombos határba, ahol még megvolt a birtokából maradt kis legelő. Nyulai 

voltak; nekik hoztunk egy nagy zsákkal lekaszált ennivalót. Nagyon szeret-

tem ezt a hetenkénti utat. Kitaláltam egy játékot: amikor még nem volt telje-

sen teli a füves-zsák, belebújtam és a dombtetőről legurultam. Sikítás, kaca-

gás. Életemben nem volt más ily gyönyörű játékom… 

Felnőtt koromban, egyik utazásom során meglátogattam egy kisvárosi 

Altersheimben Máriát (oda jártunk vasárnaponként misére). Egy szép kis 

apartmanban élt – hetvenvalahány évesen, sohasem ment férjhez, szüleit 

rég eltemette, buzgó katolikus életet élt; arra gyűjtögetett, hogy évente részt 

vehessen a lourdes-i kollektív zarándoklaton. Süket volt. Picike. Kis, ősz 

kontya volt. Meleg tejjel kínált. Két órát ültünk, egymás kezét fogva, a nyel-

vi kommunikációval is meg-megpróbálkozva. Amikor elbúcsúztam svájci 

Muttimtól, mind a ketten tudtuk, s ezt könnycseppjeink is jelezték: nem csak 

sok év után (Maria és „kisfia” Klausli) először és utoljára… 

Gyerekként switzerdütsch német tájszólást tanultam meg (még a helyi osz-

tatlan iskolába is jártam rövid ideig; külön ültettek és palavesszővel a vona-
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lazott palatáblán a gótikus német ábécét írogattam). Noha nem felejtettem 

el egészen magyarul, a hazavivő Vöröskeresztes-vonatban, a nálam kiseb-

bek csak németül meg franciául karattyoltak és igen csinos ruhákat hordtak 

– közbe-közbe magyar káromkodásokat, disznó magyar szavakat kevertek 

a karattyolásukba. Ilyen szavakat (fogalmakat) a jó svájci nevelő-szülőktől 

nemigen tanulhattam. Mikor anyámmal, aki a pályaudvaron várt, majd ott-

hon a konyhában ebédeltünk, ő virslit tálal fel nekem. Ekkor ott a viaszos-

vászonnal borított konyhai asztal mellett ülve azt mondtam: „Ne haragudj, 

anyu, nem tudom, hogy mondják magyarul: „Senft” (mustár). 

 

Segantini életét tanulmányozva kimértem: a dimbes-dombos Bódeni-tó 

körüli kedves, ligetes táj, ahol vendéggyerekségem hónapjait töltöttem, lég-

vonalban kb. 120 kilométerre van a Svájc dél-keleti részén magasodó rideg, 

magashegyi vidéktől, a Rhaetiai Alpoktól, a festő működésének valós tájaitól. 

Képei helyszínétől, illetőleg a St. Moritz-i Segantini Múzeumtól. Meg a sír-

jától. 

Miután akkor - vadászkalandokat olvastam, bár idővel egyre nehezebb lett 

magyarul olvasni, inkább csak a könyvek illusztrációit nézegettem – se iro-

dalomról, se festészetről nem volt fogalmam. A switzerdütsch lágy dallama 

iránti vonzalmam azonban nem apadt el; ha buszon, villamoson meghallom 

ezt a német tájbeszédet, feldobog a szívem, hallgatózom. Olaszul, Segantini 
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anyanyelvén is tanultam valamennyit, de amit tudok, az igen gyatra. Igaz, 

egyszer nekiláttam, hogy az isteni Dantét eredetiben próbáljam megérteni. 

Abbahagytam; elég nekem a Babits-fordítás. 

 + 

 

Lyka Károlynak, a 20. századi művészet és művészettörténet nagy alakjának 

„Kis könyv a művészetről”1 című, sok kiadást megélt kötetéből idézek: 

„Némely képnek szín-emlékét sohasem felejtjük el, hanem magunkba temetve 

hordozzuk egész életünkön át. A modern művészek közül például … Segantini 

teremtett ilyen műveket. Egy alkalommal, 1901 májusában Segantininek negy-

venkét képe volt a Műcsarnokban kiállítva. A tiszta szín nagy mestere volt, s 

hozta a tudományát és ezt az érzést az Alpesek tiszta levegőjéből. Egyebekben 

is rendkívüli egyéniség, érdemes, hogy ezen a helyen, amennyire a magyarázat 

megkívánja, kissé foglalkozzunk festészetével és művészi hitvallásával. Élete 

kristálytiszta volt; ha híven leírnánk: a legszebb regény lenne belőle. Olyan tiszta 

a művészete is. Fönn lakott Sogióban, hétezer lábnyira a tenger szintje felett. Ott 

az Engadin szakadozott sziklái, hóval fedett ormai fürdenek napfényben, friss, 

párátlan levegőben. Buja zöld bársonyos pázsit a völgyek takarója. Viharedzett 

fák emelik a magasba bronztörzsüket. Vékony szalagban hozza a forrás a glecs-

cser jeges, tiszta vizét. A föld itt másként formálódott, a flóra más színt és ala-

kot öltött, mint az alsó régiókban, ahol az emberek nyüzsögnek. Néhány tónus-

sal tisztább minden. Hangot csak a bóra orgonálása ad, az architektúra egymásra 

omlott hegyóriásokból áll elő, a dekoráció pedig kilométerekre tovahúzódó hóle-

pel és pázsitlepel. Nagy, széles minden. Összeolvad a dimenziók közepette a geo-

lógia, az állat- és embervilág.

Segantini ilyen vidéken élt és festett. Más festők is megtették ugyanezt, de 

nagyobbára csak azért, hogy értékes motívumokat találjanak. Egy romantikus 

sziklaegyveleg vagy a jégcsúcs csalogatta őket oda. Nekik ez a hatalmas geoló-

giai világ csak ,érdekes eset’-számba ment. Turisták voltak, akik e magasságból 

festett jegyzeteket vagy kirándulási illusztrációkat vittek haza, Makart-csokros2 

1. Gondolat, 1964., 23–25. p. (Elõször a Singer és Wolfner Irodalmi Intézet adta ki 1927-ben.)
2.  A 19. század végén divatos, Makart bécsi festőről elnevezett művirág- és pálmalevélcsokor.
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műtermekbe. Segantini életében azonban nem puszta epizód volt a hegy, mert 

e sziklákban gyökerezett a filozófiája, vallása, apró babonái és nagy művésze-

te. Ő is mélyen a föld salakjából jött oda föl, de egészen áthasonult. Élete végén 

olyan volt, mint a külön nyelvű, külön fajú engadini nép, amely odafönn fárad-

ságosan szántja kis földjeit. Jóformán a szemétdombról került e hegyóriásokra. 

Kondásgyerek volt, elhagyott árva, akire egypár paraszt irgalomból bízta a disz-

nai őrzését. Őrá igazán ráillik az Odüsszeának híres jelzője: isteni disznópásztor. 

Volt ezenkívül más foglalkozása is, amit ide jegyzünk, mert kevesen tudnak róla. 

1870 decemberében a rendőrség bedugta az ,elhagyott és kényszernevelésre szo-

ruló gyermekek’ milánói intézetébe. De augusztusban megugrott, s csak a követ-

kező évben sikerült őt ,kézre keríteni’. Az intézetben a fiatal Segantinit beosztot-

ták a cipőfoltozó műhelybe. Kondás és suszterinas – ezzel a kettős „minősítés-

sel” lépett a nagyvilágba. Harmadik pályáját a milánói Brerában kezdte. Oda járt 

az estvéli rajztanfolyamra, ami bizony sovány művészi táplálék.

Első képét vászon híján egy kikopott kályhaellenzőre festette. Valaki meg-

vette, mert megtetszett neki ,az ablakon beözönlő levegő igazsága’. Tehát 

jó korán megsejtette benne a levegő páratlan festőjét. Az ösmeretlen műba-

rát bizonyára többet értett a művészethez, mint a milánói professzorok, akik 

visszautasították „Ave Maria átkelés közben” című képét. (Ugyanez a mű 

1883-ban nagy aranyérmet szerzett neki Amszterdamban.)

 A sokféle nyomorúságot íme tetézte az emberek ostobasága. És talán vala-

mennyi megaláztatása között ez bántotta leginkább. Mit keressen idelent, 

ahol oly kevéssé értik meg, ösmerik föl, hogy karhatalommal cipőt foltoztat-

nak vele, holott művészi ideálok hajtották már akkor a vágyait! Otthagyta az 

embereket, s ment az Alpok magaslataira.

 És az Alpok nemcsak hogy újjáfürösztötték a lelkét, de átformálták a festő-

mesterségét is. A mi tárlatunkon volt néhány képe a nyolcvanas évekből, az egyik 

a ,Reggeli mise’, a másik a ,Csendélet’(1886). Az is, aki sohasem foglalkozott a 

festési technikával, rögtön észrevette a nagy különbséget e darabok s a többi fest-

mény közt. Sem a ,Mise’, sem a ,Csendélet’ nem mutat valami különleges techni-

kát: eléggé jól megfestett képek, magasabb igény nélkül. De a többi festmény előtt 

a laikus is rögtön kimondja: így nem fest más, csak Segantini. Csupa színrovát-

kákból van a kép összeállítva: kék, piros, zöld, sárga rovátkákból, amelyeket sűrűn 
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s vastagon húzott egymás mellé. Ahelyett tehát, hogy a palettán keverte volna: itt 

szépen egymás mellé húzogatta, s rábízta a szem recehártyájára, hogy az egybe-

olvassa a festékdarabkák hatását. Kisebb képein három-négy milliméter hosszú-

ak s körülbelül fél, vagy egy milliméter vastagok és nagyok. Legnagyobb munká-

ján, a ,Természet’ címűn, a látóhatárról magasra szálló napsugarakat s a ragyogás-

sal általszőtt levegőt másfél méter hosszú festékvonalakkal festette meg. Közelről 

nézve úgy hat, mintha sok ezer aranyzsinórt húztak volna legyezőformán széjjel 

egy közös központból. A képek szövete ezáltal ripszszerűvé lett.

Ezt a különleges festési technikát nagy gonddal végzett tanulmányok előz-

ték meg. Segantini úgy érezte, hogy a világosság a szín éltetője (ugyanez az 

érzés adta egykor az impulzust az impresszionistáknak és a plein air festők-

nek), s hogy a szín világító erejét megrontja a festékek összekeverése. Lassan 

belemerült az optikai tanulmányba, festés közben, amidőn a hómezők men-

tén a makulátlan gyöpöt és a kristálytiszta levegőt szemlélte. Hogy a sohasem 

tökéletes festékanyaggal ugyanezeket a színeket kihozza, azzal fokozta vilá-

gító erejüket, hogy a színvonalkák mellé sűrűn odafestette a kiegészítő szí-

neket. Például a gyöp zöld festékrovátkái közé sok cinóberpiros festékrovát-

kát ágyalt be. E két színnek a szem recehártyáján való összeolvadása világos-

ságot ad. Így van festve legtöbb képe. Sőt, a legújabban még egyéb fortélyok-

hoz is nyúlt. Aki figyelmesen megnézte a ,Élet-Természet-Halál’ című hármas 

képét, rájött, hogy a festő olyan helyeken, ahol hatalmasra akarta fokozni a szí-

nek világítóerejét, a festékrovátkák közé még arany-, ezüst-, bronzrovátkákat 

is helyezett. Ez talán mesterkéltnek fog hatni, ha egyszer rájöttünk, de vele tel-

jesen elérte célját Segantini. Hatalmasabb, nagyobb világosságokat talán még 

nem adott festő, mint ő. Fény- és világosságszomjából magyarázható ki ez az 

előadási stílusa. Ilyen volt festészetének grammatikája, mondattana. 

Képeinek hangulatát, tartalmát az ő alpesi életfolyása magyarázza meg.

Az egykori szegény, üldözött árva a világot átjáró szeretetet szomjazta, s 

mint egykoron az assisi ,poverello’, ő is testvéri szeretettel tekintett a kék 

égre, a magasba meredő sziklákra, a locsogó forrásra, az állatokra, amelyek a 

magános alpesi embernek barátai. S az egykor keményen üldözöttnek szeren-

cséje volt: szerették odafönt az emberek, szerette gyönyörű felesége, donna 

Beatrice Bugati és viruló négy gyermeke.
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Ez a szeretet szimbolizálódik több képén, ember- és állatképeken.

A szín e nagy mestere nem utánzott senkit. Hogy ő is tiszta, keveretlen fes-

tékkel festett, mint a francia pointilisták, ez nála pusztán technikai fogás, ame-

lyet önállóan fejlesztett. Nem a festékfelrakás dönt a képen, hanem maga a 

megfestett kép.”

Lyka Károly a magyar művészet-értés utánozhatatlan mestere volt.

 

Nézem a győri Segantinit (reprodukcióban), ezeket a különleges téli ezüst 

fényeket, de nem is a különleges esztétikumára koncentrálok, hanem a fával 

megrakott szánját húzó asszony kissé meghajlott, megfáradt alakjára. Ismerős 

a mozdulat: amikor fiatal szülőként gyermekünket húztuk szánkóval, mi is így 

hajoltunk meg. A rideg, téli alpesi táj meg a jelenet azonban nem szórakozás, 

nem játék. Az élet alapját képező tűzre valóért, a meleg tűzhelyért küszködik 

ez a parasztasszony.

Ma is élőben láthatok valami hasonlót. Idős nyugdíjas asszonyok – nagy-

anyák, özvegyek (?) – húzzák így a kerekes kocsijukat maguk után, amikor a 

betevőkkel teli kocsijukat cipelik haza. 

A Szépművészeti Múzeum Segantinijét – a győri kép párdarabját – több 

órán át néztem. „A nap utolsó fáradalma” (1884) a kép címe. Itt ragyogó az 

alkonyati ég, a tájnak is jelentősebb a szerepe; ragyogó alkonyati fények van-

nak az égen (napnyugta után vagyunk). A felhőcsíkok céliránya a horizontról 
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eltűnt Nap felé mutat. A kép bal oldalán egy férfiember, aki mintegy a kont-

rasztja ezeknek az áttetsző égi magasságoknak, hatalmas farönköt cipel haza 

a hátán. Szinte amorf ez a hatalmas gyökér, mintha egy hatalmas sündisznó 

lenne – nagy és sötétbarna. Ha távolról nézem a képet, szinte absztrakt. Úgy is 

lehet venni, hogy valami hatalmas púpja van ennek a parasztembernek, aki a 

súly terhe alatt lehajtja a fejét. (Jézus cipelte tán így a keresztjét…) Bár nyers 

realitás ez, de a szimbólumot sem lehet kizárni.

 *

1951–53-ban – 12–14 éves voltam – politikai okokból kitelepített falusi 

gyerekként Szirákon (Nógrád megye) éltem. Nyaranta jártam napszámba a 

Sziráki Állami Erdőgazdaságba. Szegények voltunk, mint a templom egere. 

Nővérem a csemetekertben kapált egy asszonybrigádban. Fiúpajtásaim kita-

nítottak, hogyan kell a kisfejszét rendesen kiélezni. Hatra jártunk és egy 

erdész irányításával erdőt ritkítottunk, ami azt jelentette, hogy a megjelölt 

tíz-tizenöt cm átmérőjű akácokat, cserfákat fejszénkkel kivágtuk a tövük-

nél. Aztán nagy halmokba összehordtuk őket. Mivel anyám és nővérem mel-

lett otthon én vágtam a fűrészbakon a (vett) fát (majd a tuskón feldarabol-

tam gyújtósnak, vagy sparhertbe, kályhába való hasábokra), éltem a legális 

lehetőséggel, hogy esténként kinek-kinek szabad volt egy szálfát hazavinnie. 

Kiválasztottam egy – lehetőleg egyenes – törzset, legallyaztam, és – bár cin-

gár kisfiú voltam: mint valami növendék Toldi Miklós – vállamra vetve a fa-

sudarat, büszkén hazaporoszkáltam.

*

Szeretem, csodálom Segantini festészetét. Alázattal hajtok fejet képei és 

egykori személye és szellemalakja előtt. 
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