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KARL ABRAHAM

Giovanni Segantini1

(részlet)

Segantinit 1899. szeptember 28-án alkotóereje teljében ragadta el a halál. 

Tíz nappal előtte megmászta a Schafberget Pontresinánál, hogy odafenn fejez-

ze be az „Alpesi triptichon” középső darabját.

Nagyszabású utolsó műve a csúcsok gyönyörködtető megörökítésénél töb-

bet jelentett számára. Felfogása szerint ugyanis a festészet feladata nem merül 

ki a valóság hű visszaadásában: úgyszintén kifejezésre kell juttatnia a művész 

legbensőbb eszméit és érzéseit. Ennek jegyében festette meg a jóságosan ada-

kozó természetet, az anyát keblén gyermekével, az emberanya mellett az állat-

anyát. Megfestette az éledő napvilágot, az éledő természetet, az emberi élet 

állomásait, megfestett minden élőt a létezés tetőfokán, végül pedig a hanyatló 

napvilágot, a megdermedő természetet és az ember elmúlását. Utolsó műve a 

legszívhezszólóbban mutatja fel, hogy minden teremtmény azonos viszonyban 

van a természettel, közös sors elé néz.

A felsorolt motívumokat – külön-külön, valamint sokféleképpen összekap-

csolva – addig is új meg új változatban formálta meg. Így keletkeztek halhatat-

lan remekei: az „Anyák”, a „Tavasz az Alpokban”, a „Szántás Engadinban”, a 

„Visszatérés a szülőföldre”. De ezek is csak továbblendítették ahhoz a művé-

hez, amellyel bevégezte pályáját. Az életnek ez a szimfóniája egységben feje-

zi ki mindazt, amit az élet legmélyebb értelmének és becsének tudott.  

Nem pusztán műve sugalmazza a művész szándékát. Szabatosan ki is fejtet-

te. Rendszeresen ragadott az ecset helyett tollat, hogy a művészet mibenlétéről 

vallott nézeteivel kiálljon más véleményekkel szemben. Halála előtt egy évvel 

megválaszolta Tolsztoj kérdését: „Mi a művészet?” Válaszában hangsúlyozza 

a műalkotás erkölcsi alapeszméjének jelentőségét. A művészi alkotótevékeny-

1 Karl Abraham: „Giovanni Segantini. Ein psychoanalytischer Versuch”. In: Schriften zur angewandten 
Seelenkunde. Hg. von Prof. Dr. Sigmund Freud. Elftes Heft, Leipzig und Wien, 1911.
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ség számára kultusz; a munka, a szerelem, az anyai érzés és a halál magaszta-

lására, átszellemítésére rendeltetett. Segantini maga nevezi meg itt a forráso-

kat, melyek kiapadhatatlanul táplálták művészi képzeletét.

Más művészek is merítettek ezekből, nem vitás. Segantininél azonban egye-

di, jellegzetes módon ömlenek mind e források egyetlen folyamba, elválaszt-

hatatlanul kapcsolódnak össze látszólag különálló eszmekörök.

Segantini életébe betekintve megállapíthatjuk, hogy ugyanazon erők szab-

tak ennek is irányt, mint művészetének. Honnan – kérdezhetjük – az alkotás-

ban, az életvitelben ez a következetesség? Példa vagy neveltetés előnyös hatá-

sa – bátran leszögezhetjük – nem játszhatott közre. Hiszen Segantini ötéves 

kisfiúként veszítette el szüleit. Korai éveinek környezete sem szellemi, sem 

erkölcsi fejlődését nem szolgálta. Hiszen szabályos iskoláztatás híján úgyszól-

ván analfabétaként nőtt föl, a mostohatestvérek közötti hányódás évei, majd 

a javítóintézetben töltöttek aligha nemesítették. Gyér reményű ifjúsága ellen-

séges hatalmakkal vívott szakadatlan harcban telt. Művészi eszményeit, jelle-

mét, világlátását szinte magára utalva, önerőből volt kénytelen megteremteni.

Ennek a fejlődési folyamatnak a rejtelmeivel egyedül a pszichoanalízis 

kutatói módszere birkózhat meg, mivel a gyermekkori ösztönéletből indul ki. 

S ezt az utat választva nem kisebb tekintélyre hivatkozhatom, mint Segantinire 

személyesen.

„Tudakolja tőlem” – írja egy levélben2 –, „hogy szinte vad, természeti lény 

mivoltomban hogyan tehettem szert gondolkodásmódomra, művészetemre. 

Erre magam sem tudom a választ igazából; a számadáshoz, meglehet, a gyö-

kerekig kellene leásni, a lélek minden benyomását a legkezdetlegesebb, legtá-

volibb gyermeki rezdülésekig visszamenően tanulmányozni, elemezni.”

A művész útmutatása szerint bocsátkozom gyermekkorába.

*

Segantini gyermekkorának legsúlyosabb hatású eseménye anyja korai halá-

la. Segantinit alig ötévesen érte ez a veszteség.

2 Bianca Segantini gyűjteménye (Giovanni Segantinis Schriften und Briefe. Hg. von Bianca Segantini. Leipzig, 
Klinkhart und Biermann), p. 82.
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Kijelenthetjük, nem sok fiúgyermek ápolta anyja emlékét olyan szeretet-

tel, mint Segantini. És ez a szeretet csak nőtt az évek múlásával; az anya 

fokról fokra ideállá, istennővé lépett elő; kultusza jegyében formálódott a 

fiú művészete.

A korán elárvult gyermek a gyöngéd gondoskodás minden válfajától meg-

fosztva cseperedett fel. Vajon ez a nélkülözés avatta az anyaság festőjévé? 

Eszménnyé magasztosította művészetében azt, amit a való élet megtagadott 

tőle? Bármennyire kézenfekvő e magyarázat, elégtelensége hamar kiütközik.

Nem egy gyermeket ér zsenge korában olyan csapás, mint festőnket. A gyer-

mek képtelen felfogni a veszteség horderejét, rövidesen megvigasztalódik, és 

a halottra nem gondol többé, csak ha a felnőttek élesztgetik benne az emlékét. 

Némelyeknél nehezebben halványul az emlék, a gyermeki érzés. Segantini 

más! Benne nem huny ki az anya képe – fantáziája kiteljesíti és eszmevilágá-

nak középpontjába helyezi.

Egy negatív mozzanat – az anyai gondoskodás nélkülözése – önmagában 

kevés az anyaideál ennyire meghatározó hatalmának indokául. Segantini maga 

tett félreérthetetlen utalást arra, hol keressük e hatalom gyökereit. Önéletrajza 

elején ezt olvashatjuk:

„Emlékezetemben hordozom édesanyámat; ha lehetséges volna, hogy most, 

ebben a szempillantásban elém toppanjon, én bizonnyal ráismernék harminc-

egy év elmúltával is. Lelki szemeim előtt lebeg sudár termete, fáradt lépte. 

Szép volt: nem mint a pirkadat vagy a delelő, hanem mint a tavaszi naplemen-

te. Halálakor még nem töltötte be a huszonkilencet.”

Az érett férfi meg sem említi a gondoskodó anyai szeretetet! És beszámoló-

jában a szomorú időkről, melyek anyja halálával köszöntöttek rá, hiába kere-

sünk olyan összehasonlítást, hogy anyja mellett milyen jó, később meg milyen 

rossz dolga volt. Egyetlen szót sem veszteget erre.

Egészen mást emel ki Segantini: anyja szépségét, termetét, mozgását, tartá-

sát, fiatalságát, anyja mindenkor előtte lebegő képét!

A fenti idézetből húzzunk ki gondolatban egyetlen szót – azt, hogy „édes-

anyám” – , értelmezzük eszerint a szöveget. Egyféleképpen lehet csak: így a 

szerelmes szól elvesztett kedveséről.  Csak ez a koncepció fedi a szavak érzel-

mi színezetét.
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A felnőtt szavaiból a gyermeki erotika csendül vissza. A pszicho-

analízis tudománya eljuttatott bennünket ahhoz a felismeréshez, hogy a 

fiúgyermek legkorábbi erotikus megnyilvánulásai rendszerint az anyá-

ra irányulnak. Ezek a szerelmi érzések, melyeknek jellege kisgyermek-

korban, azaz hozzávetőleg az ötödik életévig világosan megmutatko-

zik az elfogulatlan megfigyelő előtt, a gyermekkor későbbi szakaszában 

más formákat vesznek fel. A gyermek primitív erotikája merőben ego-

ista. Tárgyának korlátlan birtoklását célozza, mástól sajnálja a szeretett 

személlyel való együttlétből meríthető kielégülést. Gyűlöletet éppúgy 

nyilvánít, mint szeretetet. A még féktelen indulatok és ösztönök idősza-

kában a fiúgyermek szeretetének része az agresszív, mi több, kegyet-

len hajlam.

A neurotikus psziché tanulmányozása rávilágított, hogy bizonyos szemé-

lyeknél mind e megnyilvánulások rendellenes erővel jelentkeznek. E viszo-

nyulás legszélsőségesebb képviselői gyermekkorukban azon személyek, akik 

későbbi életük során úgynevezett „kényszerneurózis”-ban betegszenek meg; 

ösztönéletük sajátsága, hogy a szeretet és a gyűlölet érzései minduntalan 

keresztülhúzzák egymást és súlyos lelki konfliktusokhoz vezetnek. Náluk sza-

bályszerűen kimutathatók a szülők iránti túláradó szeretetmegnyilvánulások, 

amelyek minden átmenet nélkül váltakoznak a gyűlölet halálóhajtásban tető-

ző tanújeleivel.3

A gyermekkor soron következő szakaszában az egészséges embernél épp-

úgy, mint a neurotikusnál, az ösztönök gátak közé szorulnak az elfojtás és a 

szublimálás folyamata révén. Így jönnek létre a társaslét szempontjából jelen-

tős szabályok, amelyek korlátozzák az ösztönök mértékét, vagy bizonyos ese-

tekben teljesen kizárják érvényesítésüket, vagy pedig más, jelesül önzetlen 

irányba terelik. Az egyén szellemi adottságainak függvényében a szublimált 

szexuális energia egy része szellemi, például tudományos vagy művészi tevé-

kenységre váltódik. Minél nagyobb az ösztönök eredendő ereje, annál mélyre-

hatóbb, átfogóbb szublimálást követel az egyéntől az uralkodó kultúra köve-

telményeinek teljesítése.

3 Vö. Sigmund Freud: „Bemerkungen über einen Fall von Zwangsneurose”. Jahrbuch für psychoanalytische und 
psychopatologische Forschungen. Bd. I., 1909, különösen p. 413 f.
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A szülők iránti primitív érzések eredete, állítjuk mi szemben a hagyomá-

nyos nézetekkel, a gyermeki szexualitás, éppen úgy, mint a szeretet vagy a 

gyűlölet egyéb megnyilvánulásai. Az egyén a kultúra követelményeihez iga-

zodva „tisztelettel” tartozik apjának-anyjának: a parancs nem úgy szól, hogy 

szeresse a szülőket; ezzel ugyanis csupán a gyűlölet kimutatása esne tilalom 

alá. A parancsolat egyaránt irányul a szeretet és a gyűlölet ellen, mivel ereden-

dő lényege szerint mindkettő a nemi ösztön egy-egy formája. Mindkettő az 

incesztus tilalmának megszegése; párhuzamos szublimálásukból keletkeznek 

a szexuális felhangoktól mentes hódolat érzései.

Az anyaimádat, melynek legmagasztosabb átszellemítése úgyszólván védje-

gye Segantini alkotásainak, valóban szexuális alapvetésen nyugodhat?

A pszichoanalízis tapasztalatainak birtokában a kérdésre határozott igennel 

felelhetünk. Mivel e tapasztalatokat, mint már említettük, javarészt az úgy-

nevezett neurotikusok révén nyertük, rövid igazolásra szorul alkalmazásuk 

Segantini egyedi esetére. A művészek és a neurotikusok pszichés hajlamai sok 

tekintetben megegyeznek. Mindkettőnél eredendően rendellenes erejű az ösz-

tönélet, melyet azonban kivételes mértékű elfojtás és szublimálás alakít át tete-

mesen. A művészek is, a neurotikusok is kilépnek fél lábbal a valóságból a fan-

tázia világába. Az elfojtott fantáziák a neurotikusnál betegségtüneteket képez-

nek. A művésznél alkotásokban fejeződnek ki; de nemcsak azokban. A művész 

sem mentes ugyanis neurotikus jegyektől. Elfojtott ösztöneinek szublimálása 

neki sem sikerül tökéletesen; részben idegi jelenségek gyanánt jelentkeznek. 

Ez Segantinira is érvényes.   

Miként a neurotikusok pszichoanalíziséből leszűrhető, az elfojtás folyama-

ta nagy jelentőségű eltolódást idéz elő a fiúgyermek érzelmeiben. Tudatában a 
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gondoskodó anya iránti hálás, tiszteletteljes szeretet lép a túlontúl erős erotikus 

vonzalom helyébe. Az incesztusvágy erőszakos elfojtása közepette az anyaság 

vele arányban kap kiemelt  hangsúlyt.4 

Az anyaság kompenzáló túlhangsúlyozása Segantininél különösen sze-

met szúr, a neurotikusokra emlékeztet. E jelenségen túl még számos 

további, későbbiekben kifejtendő támasztja alá a következtetést, hogy 

Segantininél a gyermeki libidó a szeretet és a gyűlölet elsöprő indulatai-

val irányult az anyára, majd azonban kivételesen energikus szublimáláson 

ment keresztül. Feltételezésem szerint átszellemült az anyaság kultuszává: 

az anyatermészet, a minden teremtményre önfeledten, önzetlenül kiáradó 

szeretet előtti bensőséges hódolat lett.

Ahogyan a neurotikusból, Segantiniből is feltörnek időnként az elfojtott 

ösztönök. Az eredendő gyermeki erotika nem mindenestül enged a szublimá-

lásnak; időnként, habár természetesen nagyon enyhe formában, de eget kér. 

Segantini anyaábrázolásának erotikus eleme eltéveszthetetlen, noha végtele-

nül finomított. Bizonyára a művészet tette lehetővé számára, hogy az anya 

alakját minden földi érzést felülhaladva szellemítse át. Segantini legszebb 

munkái közül egész sor szerepeltet szopós csecsemőjére gyöngéden feledkező 

anyát.  Valamennyin elbájol ugyanannak a karcsú, fiatal nőalaknak az enyhén 

meghajló tartása, finom, kedves vonású arca.

Ezek a képek a művész harmincadik életéve táján keletkeztek, mikor 

Savogninban, Graubünden kantonban élt. Ekkoriban több, színtisztán képze-

letéből merített művet is festett. Közülük kettőnek a keletkezéstörténete merő-

ben sajátságos és számunkra módfelett érdekes.

Segantini maga számol be arról, hogy egy rózsa láttán olyan érzéki benyomás 

kerítette hatalmába, amely nem hagyta nyugodni. A virág szirmainak szétfejtésekor 

egy rózsás ifjú arc látomása tolult fel benne. Ez a látomás arra ösztökélte, hogy egy 

haldokló tüdővészes nőt ábrázoló régebbi képét átfesse rózsás, fiatal nővé.

A fenti eset könnyebben érthető egy másik fényében, melyet a Servaes-

életrajzból kölcsönzök.

„Egy napon Segantini – maga mesélte – épp egy magas sziklaperemhez ért 

fel az Alpokban, pár lépés hiányzott csupán a csúcsig, mikor egy nagy virág 

4 A folyamattal összefüggő egyéb következményekre később térünk ki.
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rajzolódott elé hamvasan, tisztán a ragyogó kék égboltra, élesen kiválva hátte-

réből. Fenségesen szép virág, olyan sugárzó, amilyent még sosem látott, vélte. 

A hegyoldalban hasmánt bámulta az ékes csodát, amint egy szál magában tün-

dököl az égbolton. És akkor ott a szeme láttára mintha óriásira nőtt volna, 

képzeletében csábos emberi formát öltött. A vastag szár hajló ággá változott, 

melyre szőke, rózsás fiatal nő támaszkodott, ölében egy meztelen gyermekkel; 

a gyermek pedig sötétvörös almát fogott a kezében, olyanfélét, mint a virágból 

kiemelkedő jókora bibe. Ezt a látomását meg is festette Segantini ,Egy alpe-

si virágtól’ címmel. Később más címet adott neki: ,A szerelem gyümölcse’ ”.

A virág szépségéről a művész azon nyomban rég halott anyjának szépségére 

asszociál! A virág és az anya az adott pillanatban azonosak számára. A virág a 

szeme láttára változik madonnaképpé.

Ennek a fantáziának az erotikus alapvetése kiváltképp világos, ha figyelme-

zünk bizonyos itt is előforduló, az emberi fantáziaképek összességében mind-

untalan visszatérő szimbólumokra.

Servaes találóan mutat rá, hogy a gyermek alakja „A szerelem gyümölcse” 

című festményen feltűnően erőteljes a törékeny anyáéhoz képest. Rendkívül 

érdekfeszítő a jeles képnek ezt a jegyét is elemeznünk.

A művész ebben a kicsattanóan eleven gyermekben vajon önmagát ábrá-

zolja az anya karján? Ellene szól látszólag a tény, hogy Segantinit sürgős-

séggel keresztelték meg, olyan gyönge volt születésekor. Egy másik körül-

mény azonban mégis megerősíti feltevésünket. Az önéletrajzban ez áll: 

„Születésemmel hoztam anyámra a betegséget, amely öt év után elvitte. A 

negyedik évben utazott Trientbe, hogy felépüljön, de a kúra nem használt.” 

A fiatal nő tehát nem épült fel, sorvadozott, miközben a gyermek, aki elszív-

ta erejét, fejlődött és túlélte őt!

Az idézet más szempontból is figyelemreméltó. A gondolat, hogy szerettünk 

halálát mi okoztuk, nagy gyakorisággal jelentkezik neurotikusoknál.

Mint már esett róla szó, a neurotikusok gyermeki libidójára jellemzők a 

gyűlölet heves felbuzdulásai. A szeretett személy haláláról való fantáziálás-

ban nyilvánulnak meg, az illető valóban bekövetkező halálakor pedig az elég-

tétel érzetében, sőt kegyetlen gyönyörűségben. Mikor aztán az elfojtás kere-

kedik felül, a bűntudat van soron, mely ellen hiába küzd a neurotikus, noha 
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tudatos emlékezete a meghasonlásra okot felhozni képtelen. Hibáztatja magát 

apja vagy anyja haláláért, holott gyermekfővel csupán tiltott fantáziákat, indu-

latokat koholt ellene. Ide tartoznak még a gaztett utólagos jóvátételére irá-

nyuló próbálkozások; térhódításuk különösen a kényszerneurózisnál számot-

tevő. A szeretett személy emlékét szertelen imádattal ápolják, glóriával öve-

zik. Netán kísérlet történik a halál tényének eltagadására, a halott életre kelté-

sére a fantáziában.

Arról, hogy az anyakultusz Segantini részéről is ellensúlyozás volt, mellyel 

gyerekkori ellenséges vagy kegyetlen hajlamait kompenzálta, napnál világo-

sabban vall egy gyerekkori esemény, melyet maga beszél el.5 

„Első ceruzarajzomra azért vállalkoztam, mert meghallottam, amint egy 

nő zokogva így szól a szomszédasszonyaihoz: ,Ha legalább egy képem 

maradna róla, olyan gyönyörű volt!’ Megrendülten pillantottam a kétség-

beesett ifjú anya szép arcára. Az egyik asszony felém mutatott: ,Bízd csak 

rá erre a fiúra, nagyon ügyes.’ A fiatal anya könnyes, szép szeme engem 

keresett. Nem szólt semmit, bement a kis szobájába, én meg utána. Ott 

feküdt bölcsőjében egyévesnél aligha idősebb pici lányának holtteste; az 

anya papírt, ceruzát adott, én meg dologhoz láttam. Órákig dolgoztam, az 

anya azt kívánta, élőnek rajzoljam le a gyermekét. A művészi eredményt 

nem ítélhetem meg, de emlékszem, hogy a nőt egy pillanatig olyan boldog-

nak láttam, mintha megfeledkezett volna fájdalmáról. De a ceruza hátrama-

radt szegénynél, én pedig csak sok év múltán folytattam a rajzolást. Mégis 

innen csírázott ki a gondolat, hogy íme az eszköz, mellyel képes vagyok 

érzelmeket kifejezni.”

Roppant egyszerű lenne a fiú első rajzolói teljesítményét a nemes lelkű rész-

vét megnyilvánulásaként értékelni, annál is inkább, mivel Segantini felnőtt-

ként kiváltképp hajlamos volt ilyen felbuzdulásokra. Ámde elsiklanánk afö-

lött, ami a történetben igazából figyelemreméltó.

Segantini ekkor legfeljebb tizenkét éves lehetett; számomra ennélfogva meg-

hökkentő, hogy a fiú órákat tölt egyedül egy hullával, mégsem érez félelmet, 

borzadályt. A félelem, a borzadály, az együttérzés lelki reakciói csupán a gyer-

mekkor előrehaladtával, fokozatosan, a kegyetlenség-komponens szublimálá-

5 Neera költőnőhöz írott levelében. Bianca Segantini gyűjteménye, p. 84.
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sa révén keletkeznek. Ha ez a komponens kivételesen erős, a mások szenvedése 

iránt rendkívül fogékony részvétbe, borzadó halálfélelembe fordul át. Mindkettő 

mértéken felül jelentkezett Segantininél későbbi életében. A halott gyermek leraj-

zolásakor a szublimálás ebben az irányban még feltűnően kevéssé haladt előre, 

tápot adva a következtetésnek, miszerint a nagyon erős kegyetlenség-komponens a 

tizenkettedik életéven túl is hathatósan szegült a teljes szublimálás ellen. 

Az elbeszélt jelenet során a kegyetlenség-komponens elégül ki a gyermek-

holttest szemlélésével, az anyai fájdalom látványával. A részvét sugalmának 

pedig azzal tesz eleget Segantini, hogy a rajzot a szép fiatal anya kedvéért, fáj-

dalma enyhítésére készíti.

A történteket elbeszélő Segantini kétszer is említi a fiatal nő szépségét, pon-

tosan úgy, mint mikor tulajdon anyjáról szól. A valóságosan előtte álló nő a fan-

táziájában „átvitel”6  révén tulajdon édesanyja helyébe lép és felébreszti művé-

szi énjét! Egy anya kedvéért válik művésszé. Ha itt feltámadt sejtésünk, hogy 

művészünk – a neurotikushoz hasonlóan – az idegen anyánál próbálja jóvátenni 

a bűnt, melyet sajátja ellen halálóhajtásokkal követett el, ezt a sejtést bizonyos-

sággá érleli az elbeszélésben egy másik hely. Segantini a halott mellett eltöltött 

több órát a gyászoló asszony kívánságával indokolja, hogy halott gyermekét ő 

élőnek ábrázolja. Vagyis a művészet hatalmával mintha csak visszaszólíthatták 

volna a halottat az életbe! Később aztán Segantini sokszor elevenítette fel anyjá-

nak emlékét művészetével. Ebben pedig immár világosan kimutatható a vezek-

lés aktusa a felnőtt részéről, mellyel gyerekkori vétkeiért sújtja önmagát. Ez a 

viselkedés kísértetiesen idézi a kényszerneurózisban szenvedőkét, akik – persze 

más formában – sokszor rónak magukra ilyenfajta vezeklést.

6 A neurózisok pszichológiájából ismeretes számunkra a folyamat, melynek során a szexualitás eredeti tárgyát ille-
tő érzések újabb személyre vihetők át azáltal, hogy utóbbit a fantázia azonosítja elődjével.
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E tétova első próbálkozásra a kilátástalanság hosszú, nyomasztó évei követ-

keztek, mikor Segantininek le kellett mondania a rajzolásról. Nagy keservesen 

jutott csak be a Brerai Szépművészeti Akadémiára Milánóban. Az első képek, 

melyeket ekkor önnön fantáziájából alkotott, olyan közvetlenül kapcsolódnak 

a legelső gyermekkori rajzpróbához, mintha egyetlen nap sem múlt volna el 

időközben. Vagy a halált, vagy az anyaságot ábrázolta!

A halál képeit később külön tárgyaljuk. Vegyük most a legelső képet, melyet 

Segantini mint az Akadémia növendéke fejezett be és állított ki. Egy Niobé-

fej. A gyermekeit gyászoló anya fájdalmának megrendítő ábrázolása figyel-

met keltett.

Segantini a testi-szellemi serdülés életkorát élte ekkor. Tudjuk, hogy ez az 

életkor az emberben ismét felkavarja mindazt, amit a gyerekkor második sza-

kaszában az elfojtás és a szublimálás lecsitított. A felnövekvő ember végérvé-

nyesen állást foglal azon személyekhez fűződő viszonyában, akiket első von-

zalmával ostromolt. Döntenie kell, hogy az eredeti érzelmekkel ragaszkodik-e 

hozzájuk, vagy pedig leválik róluk, hogy érzelmeinek új tárgyakat kereshes-

sen. Ebben az időszakban dől el továbbá, hogy ösztöneit majdan milyen mér-

tékben fojtja el, alakítja át.

Segantininél a szerelmi érzés átvitele az anyára – holott rég nem volt már az 

élők sorában – most mutatkozott csak meg igazán, teljes erővel! A libidó ilyen-

fajta rögzülése bizonyára hallatlan szexuális elfojtást vont maga után, melynek 

hatását lépten-nyomon ki is mutathatjuk Segantini életében és munkásságában.

A tudósítások életének erről a szakaszáról nem tárgyalnak szerelmi kapcso-

latokat, pedig a közvélekedés ezeket egy fiatal festőtől kiváltképp elvárná. Sőt, 

a női nem irányában nagyon tartózkodó, egyenesen félszeg volt. Kortársaitól 

megkülönböztette a finom tapintat, társalgáskor a kihívó szavak mellőzése.

Ebből kiviláglik számunkra Segantini kötött ösztönélete, s e tényt mással, 

mint édesanyjára fixálódott libidójával nem indokolhatjuk. 

Csak 22 éves kora táján élte át az „első szerelmet”, ahogyan nevezni szokás. 

Gyermekkora hajnalától idáig uralta teljességgel a valódi – az anyja iránti – 

első szerelem. És ennek hatalma továbbra is érvényesült. Segantininél szokat-

lanul beszűkül a szexualitás tárgyának megválasztása. Képtelen volt a más fia-

taloknál bevett módon viszonyokat kezdeményezni, majd felbontani, egyszer 
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határozott, de akkor végérvényesen. A neurotikusok általunk jól ismert mono-

gám hajlama7 szembeszökő Segantininél.

Huszonharmadik életévében (1881) festett Segantini első ízben erotikus 

témájú képet, amelyre – a rákövetkező évek néhány pásztorjelenetét leszá-

mítva – több nem következett! Segantini a barátja, Carlo Bugatti által kéret-

te ennek húgát, Beatricét modellnek. Középkori nemes hölgy kosztümjé-

ben festette meg: a lány balján sólyom ül, jobbjával eteti. A kép címe „La 

Falconiera”. Servaes joggal mutat rá, hogy festőjének szerelmét első pillan-

tásra elárulja. Segantini valóban beleszeretett szép modelljébe, és rövidesen 

feleségül vette.

Beatrice – vagy ahogyan családi körben nevezték, Bice – iránti szerelmében 

épp olyan forró és rendíthetetlen volt, mint anyja iránt. Házassága a legcse-

kélyebb mértékben sem felelt meg a művészházasság közkeletű fogalmának. 

Kevés annyit mondani, hogy Segantini derék családfő volt. Haláláig szenvedé-

lyes szerelemmel csüggött élete párján. Erről tanúskodnak időnkénti elválása-

ik tartama alatt hozzá írott levelei. Úgy áradozik bennük, mint egy siheder. Az 

érzelmi tónus emlékeztet a művész önéletrajzának anyaidézésére. 

Segantininél azzal a szokatlan jelenséggel szembesülünk, hogy szerelmi 

élete mindenestül egy korán kötött házasság keretei között zajlott. Nyilvánvaló 

azonban, hogy a művész hallatlan erejű ösztönei ilyen korlátozást aligha tűr-

tek volna, ha szublimált formában nem irányulhatnak korlátlan számú teremt-

ményre. A szerelmi életében szigorúan monogám Segantini törvényszerűen 

szentelte átszellemített szerelmét az emberiség, a természet egészének.

Itt féket kell vetnünk magunkra. Küszöbére értünk annak, hogy ilyen erők 

hatását elemezzük az érett férfi művészetére és életére. Csakhogy fiatalkorá-

tól addig nem léphetünk tovább, míg az anya jelentősége mellett az apáénak 

is nem adóztunk.  

N. Kiss Zsuzsa fordítása

7 Vö. idevágó tanulmányomat: „Die Stellung der Verwandtenehe in der Psychologie der Neurosen”. Jahrbuch für 
psychoanalytische Forschungen. Bd. I., 1909.
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Sze dés: Szikonya Gab ri el la • Tör de lés: VISIONEXT Vi zu á lis Stú dió, Gyõr
Nyo más, kö tés: PALATIA Nyom da és Ki adó Kft. Gyõr • Fe le lõs nyom da ve ze tõ: Radek Jó zsef ügy ve ze tõ igaz ga tó

A MÛHELY MEGVÁSÁROLHATÓ
AZ ALÁBBI KÖNYVESBOLTOKBAN:

Gyõr:
Antikvárium (Kazinczy u. 6.),
Koncert Zenemû- és Hanglemezbolt
(Arany J. u. 3.)

Budapest:
Írók Könyvesboltja (Andrássy út 45.),
Gondolat Könyvesház (Károlyi Mihály u. 16.)

Debrecen:
Sziget Könyvesbolt (KLTE)

Hódmezõvásárhely:
Petõfi Könyvesbolt (Andrássy u. 5.)

Nyíregyháza:
Kötet Könyvesbolt (Hõsök tere 9.)

Pécs:
Zrínyi Miklós Könyvesbolt (Jókai u. 25.)

Sopron:
Cédrus Art Klub (Fõ tér 6.),
Fekete Cédrus Könyvkereskedés
(Bünker Rajnárd köz 2.),
Vörös Cédrus Könyvkereskedés
(Mátyás király u. 34/F.)

Szeged:
Bálint Sándor Könyvesbolt (Aradi vértanúk tere 8.)

A RELAY ÚJSÁGÁRUSOKNÁL
BUDAPESTEN:

Blaha Lujza tér
Déli Pályaudvar
Ferenc körút
Kálvin tér
Õrs vezér tér
Váci utca
Bajcsy-Zsilinszky út

Folyóiratunk megrendelhetõ
a szerkesztõség címén:

9002 Gyõr, Pf. 45.
Honlap:

www.gyorimuhely.hu
E-mail:

szerkesztoseg@gyorimuhely.hu

M Û H E L Y
KUL TU RÁ LIS FO LYÓ IRAT

Meg je le nik két ha von ta
2013. XXXVI. év fo lyam, 5–6. szám

Fõszer kesz tõ:
VIL LÁ NYI LÁSZ LÓ

Szer kesz tõk:
HOR VÁTH JÓ ZSEF,

MÁRTONFFY MAR CELL, SZAKÁL GYU LA

Ar cu lat:
KURCSIS LÁSZ LÓ

Szer kesz tõsé gi tit kár:
SZIKONYA GAB RI EL LA

T Á M O G A T Ó K :

Nem ze ti Kul tu rá lis Alap

Gyõr Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta

Pannon-Víz Zrt. Gyõr

Tarandus Kiadó

Szé che nyi Ist ván Egye tem, Gyõr

Hotel Klastrom, Gyõr
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