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A FESTÉS APOSTOLA
- VINCENT VAN GOGH -

Ó drága barátom - írta az arles-i tébolyda ápoHja Gauguiri
uek - ha azt csinálhatnók a festészetből, amit előttünk Berlioz és
Waqner csinált a zenéből: a 'I.'ígasz műuészeiét megszakadt szivek
.'!záinára! ...

E mondat, melyet Vincent van Gogh 1889 január vógén irt le,
röviddel végzetét jelző, első idegrohama után, útmutatóul kínál
kozik, hogy néhány feljegyzést tegyünk életéről és működéséről.

Ez a különös fe~téJ, aki a megszakadt szívek vígasztalója akart
lenni, életét valóban a vígaszthozó csodálatos odaadásával töl
töttte el. S míg nemcsak li megszakadt szíveknek, de az egész,
szépség iránt fogékony emberíségnek Tett vigasstalójává, az ő

szfve bizony melf,szakadt ebben a szeigálatban. .
A látható világ életrendje nem sok örömet tartogatott Vincent

van Gogh számára. 1853 március 30-án született egy Groot-Zundert
nevű falucskában, mint holland protestáns lelkész fia. MHgjelené
se, külse.ie, nem volt előnyös. Osúnya embernek számított, s fél
szeg, ügyetlen csetlése-botlása ezen la világon,semmi vonzóerő

vel nem vette körül.
De kezdettől fogva van benne valami apostoli. Igaz, hogy fél

szeg, ügyetlen apostol, aki a Goupil műkereskedö-cég kötelékébe
lépve, lebeszéli a vevőket fi rO,SBZ képek megvásárlásáról. A csodá
latos alkalmazottat természetesen kirakják az utcára, s odaadásra.
az igasság szolgálatára vágyó lelke új pályát keres.

A virágjában álló polgári rend, a pénz szolgűlata, ellöki ma
gáJtól az igazságnaív fanatikusát, Úgy tűnik, ezzel a feltétlen
odaadással és becsülettel a lelkészi hivatást kell választania. Va
lóban, most itt próbálkozik, s némi teológiai előképzés után pro
testáns missziós megbízatást kap egy bányászfaluban. Ez öröm
a számára, mert runennyire meggyűlölte a kereskedelmet és a vá
rost, annyira szeretd a szabad tájat és annak szegény népét. A
,;zegénység látása vallásos áhítatta] tölti el. Ezt írja: " ... engem
mindig megragad, ha a kimondhatatlan és leírhatatlan elhagya
tottságnak, magánynak, nyomornak, szegénységnek egészen sajátos
képét látom, mert abban a dolgok végét, a legvé~sőt érzéJmlem,
és lelkemben ekkor Jsten gondolata éled fel." (Theo öccsének, 1878.
nov. 15.)

A mérték és meggondolás nélküli odaadás azouban maga la
teljes kiszolgáltatottság. A' szegény Vincentet nemcsak a haszon
ra éhes kereskedővilág űzi el, de egyházi hatósága is alkalmau
lannak nyilvánítja a szolgálatra, Nem tud tekintélyt tartani, nem
tud hierarchikusan gondolkodni, sootosztja mindenét a szegények
között, ahogy a Bibliában olvasta, s teljesen felolvad a ninestele
nek: 1iá.rsaságában.

Céljátvesztetten keriiJ vi8l87JR az aPai házba az igazság fana
tikull apostola, Tanítói kísérletei is csődöt mondanak, Gyors eo
másutánban kétszer-háromszor sujtanak rá a látható világ gon
Mean 'megépített hatalmi szervei, fl a szegény, vöröshajú, csetlő-
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botló, rút fiatalember míntha eltévedt volna az élet erdedébon.
Pedig egyenes utat választott. S éppen ezért.

Mi marad hát az aktív tevékenvkedésre képtelen, de szolgá
latra és odaadásra vágyó embernek a látható világból'

A látás maga. A szemlélődés és a fény. De a szegény Vincent
cselekvésre vágyó lelke nem elégedhetik meg a puszta szemlélet
tel, Igy következik be a szemlélődésben, ra fényben való alakítás.
ra festés. Ezt is, mínt eddig mindent, vallásos áhítattal tesZIi:
"Tudod - írja öccsének - hogy nemcsak az evangéliumnak, ha
nem as egész Szentírásnak gyökere vagyalapigazsága: a lén)"
melv a sötétbe világít." (1878. nov. 15.)

A passzív és aktív pólusok végre egymásra találnak. A 83C>m,
Iélődő teljes, feltétlen odaadása egyesül a fanatikus, energikus
alkotóerővel. Művészet született. A csetlő-botló félszeg egy hídra
lépett, mely a láthatóból a láthatatlanba vezet.

A festésnek is éppoly naív lendülettel fog, mint eddigi próbál
kozásainak, Keveset tanul. Valami oktatás egy Mauve .nevű fes
tőnél, néhány hónap az antwerpeni rajziskolában: ennyi a "aza:k
szerűség." A többi odaadás és törhetetlen akarat. "A tehetségte
len zseni" - írták róla. Ez igaz, ha ra tehetségen a megtanulható
technikai fogások birtoklását értjük.

A technikai fogások és a hagyományos szokások tanulmányo
zására kevés ideje is jut annak, akit egy egészen külön, sajátos
géniusz sarkal. Ez nem je'lenti, hogy ra megszakadt szívek apos
tola nem mélyedt el a mesterségben. Különlegesen elmélyedt, de
ezt önálló utakon tette,

Ha útját követni akarjuk, két oldalról keH megközelítenünk
.művészetét: a tartalom és OR forma oldaláról.

Krisztus volt a legnagyobb művész - mondta ra szegény
Vincent - mert ő a legnemesebb "anya.gban": az emberi lélekbell
dolgozott.

Ezt szerette volna ő is, ezért örült misszíós munkájának a sze
gény bányászok között, De meg kellett elégednie ra festéssel. Több
ször elfogja a kétség, vajjon nem' haszontalan dolgot művel-ej
Alázatos lelkét azzal nyugtatja, hogy képei majd tetszeni fognak,
s igy vígaszt hozuaka szegény lelkeknek. Ezért kívánja kialakí
tani művészetéből a megszakadt szívek vigaszát.

A polgári önelégültség évtizedeiben szociá.lia tartalmak kezde
nek felbukkanni a művészetekben, A festészet beleunt a hazuggú
vált, konvencionális témákba, teatrális jelenetekbe, s őszinteség
re vágyott. Ahogy a barbizeni festők felfedeZJik ra tájat, úgy
kezdik mások felfedezni a társadalmi elnyomás alatt szeuvedő
embert. MiUet még csak finom hangulatokkal varázsolja elő a
mesei ember életét és munká.iát, Daumier már a gúny keserű,
csípős ostorát használja,

A szegény Vincentnek példaképei közé tartosnak e'lloka fes
tőkl a holland Israels-szel egyetemben, akik lIa dolgok legvé
gét ': a nincstelen, kizsarolt embert áhrúzoljá:k. Ez persze nem
"szociális" festészet: nines mögötte semmiféle politikai gondolat.
De -egyvalami. mégis: őssinteség, A szegény Vincent már eddig
is hősi fokban gyakorolta az őszinteség erényét. Ehhez a festés
ben is hű marad.

De aki vígasztalásra vágyik, annak a szépséget kell keresnie,
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Mivel Vigasztaljon különben.I Ezért fordul az életben; a munká
ban eltorzult ember mellett, az Istentől szűzi tiszta:ságban megőr

zött szabad táj,s a virágok felé.
. 'Jellemző, hogy a németalföldi festó'k késő ivadéka az· ember
ben nem talált vígasztaló szépséget. Nem azért, mintha' ezt nem
tudná észrevenni, inkább az ábrázolására képtelen. Ezért, írja
Arles-ból, mikor ott szépasszonyokat és lányokat lát: "Fragonard
és Renoir asszonyai szaladgálnak erre ... Miég asszonyok és gye
rekek arcké:pét lehetne legjobban ábrázolni ... Nem hiszem, hogy
én leszek az, aki ezt meg-valósíthatja. Ehhez nem vagyok e·léggé
Bel Ami." (Theonak, 1888. máj. 5.)

A nők nem is vonzódnak hozzá. Egy, aki engedi, hogy leg
alább részvéfével vegye körül; züllött, várandós asszony, akit! az
utcán szed fel, magánál tart, hogy gondoskodhassék róla, s csak
azért nem veszi feleségfil, mer t belátja, hogy a züllöt1lséghől ez
zel sem tudná felemelni.

Képei tanúság'a szerint az emberben csak. a gyötröttet, a kin
lódöt, az eltorzultat tudja átélni. Nőket alig fest, s ha meg'teszi,
itt is csak az élet eltorzítottjait jeleníti meg. Csak azt, aki v í

gaszra szorul,
Az észak el nem nyugvó, tragikus germán öröksége ez a gyöt~

rődés, minden korabeli. aktuulitásorr túl. Sőt, mintha kiemélné a
szegény Vineentet abból az időből, melyben született, és századok
kal vinné hátrább, Rembrandt ószövetségi súlyú tra.gikuma felé.
Nem véletlen, hogy első nagy példaképe csakugyan Rembeaadt.

Krisztus a legnagyobb művész, aki emberi lelkeket alakít 
mondja, s szava elfullad: a polgári önelégültség hitetlen korában.
Kijelentése pedig a művészi alkotómunkaeredetéig hat, s rávilá
gíf arra a gyö·kérre, melyről kora már régen elmetszette magát.
A művészet, ha tudattalanul is, mégis csak az maradt, ami leg
mélyebb mívolta: rész az isteni teremtőerőből.

A festéstizenkileneedik századi apostola felújí,tja azt Ho ki
hunyt, büszkeség~elésalá7Jattalvegyes gondolatot, hogy a mű
vész - Isten rokona; míkor őt másolva alakít,

De a középkori sarutlan szerzetesek alázatával bíró festő

nem rangot, érez ebben, csak azolgálatot; Szo1gálatot, mely már
nem ,ajándékozza meg őt az út biztonságával - itt válik el Vin
cent áhitata a sarutlanos áhítatától. Az ő naiv, laikus lelke nem
problémátlanul elnvngvó lélek: tragikus erők feszítik ellentétes
pólusok felé. Az őszinte:ségé,s ezen keresztül a szdlárd realitást
keresi - formáló ösztöne azonban messzire ragadja a hétközna
pok megazokott szürkeségéből.

A tartalom véges: addig tart csak, ameddig .a megromlott,
elhomályosult emberi értelem. Hamar kimondhatjuk benne <a leg
nagyobbat, melvnél különbet már emberi 'agy nem birhat el. A
szegény Vincent is ham.arkijelölte itt magának a határokat: áb
rázolni a meggyötört embert, és vígaszt nyujtani neki a termé-
szet szépségeiben, (A legfőbb tartalomhoz: Krísztus ábrázolásához
nem jutott el. Paseió-vásznátszétsz.aggBJtta. Éppúgy nem marad
tak hát utána vallásos tárgyú képek, mint kortársai után s-em. De
míg a kor kőaömbösségből hanyagolta el e témát, ő vívódások
után rnondott le róla. alázatból. mert mélt1atlannak érezte magát.)

A végtelenség ajt.aja a forma. Nem ütközik az elhomályosult
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értelem börűönfalába,hanem túlvezet rajta: az értelem fölé. Veszé
lyes és titokzatos út: a művészet hídjának ívelése a láthatóból a
láthatatlan felé.

A tSzeg'ény Vincent megváltást szomjazó lelke is szolgálatábun
állott annak ,a titokzatos erőnek, mely nem kérdez és felövez, és
nem mindig arra visz" arnerre mi akarjuk,

A vígasztalás gondolata, mely őt tartalmi elmélyedésében ve
zette, visz át bennünket formáló ösztönéhez is. V,ajjon miért gon
dolta - sok kijelentése, tanúságu szea-int - hogy a Iestéanek
hasonlatossá kell válnia a zenéhez, ha vigasztalni akar'l .

Mikor a festő Van Gogh 'a zenére gondol és megtanul orgonÚli
játszani, a művészetek multszázadi, ölelkező rokonságkeresését tes
tesíti meg. A csúcspontjára jutott, túláradó romantika mintha
nem volna elégedett önmagával, s a művészetek határait is egybe
akarná mosní. Míg Van Gogh ,a szfnskálát a zenei hangsor min
tájára képzeli el, s ecsetjével zenei harmóniákra törekszik. Baude
laire és utódai a költészetben ugyancsak a zene hullámzására
vágynak. Berlioz, és 'Wagner, akikre téppen Van Gogh hivatko
zik, ellenkezőleg: ,a muzaika kereteit' találják szűknek. Be.rIi01, mű
vei a zenei festés jegy,éhen állnak, ,s Wagner is, a Gesamtkunst
werk gondolatával, a seinpadon keresztül irodalomrnal és festks
sel ölelkezik.

A zene,a legauvagtalanabb művészet, nem a test, hanem It

matematika titokzatos kötöttségében él. Miikor a muzsika "fos
teni", vagyis ábrázolni akar, kilép ebből a fejedelmi testetlensév
ből, s valami órzékelhetőbbce törekszik.

A festő muzeika utáni sóvárgása ellenkező irányú vágyat k
lent. Művészete a másík pólusról. a legérzékelhetöbbek közűl való.
A vonaluakva látható jelenségeket határoló konturuak engedelmes;
kedik. Művészetének anyaga II látható, lezúrt megtestesülée. A ze
nére áhítozó festő ebből a testi lezártságból, ebből a testi úr:rÁ'
kelhefőségből vágyódik el H muzsika testetlenebb, láthatatlan vi.
lágába. Az ábrázolástól eltávolodva, a kifejezés és a jelentés tit
kai felé hajlik A látható törvényének felcserélése a láthatatlané
ra - ez a felszabadulás motívuma,

E kölcsönös elvágyódás a romanfikúnak, ,s egyben II század
nak alkonyát jeleníti meg. A hatalomért küzdő polgárság hŐHi

korszaka elmúlt Európa nvugatán, lassan elhalkul a harcias.
vagy pátoszos ihletésű múzsa. A hatalom birtoklásának megálla
podott évei következnek ·a polgári rend uralma alatt. A betélje
sülésről már nincs mit zengeni, kiderül, hogy It remények rnesz
szebbre nnitattak a valóságnál. lelő ma-rad tehát az elmélyedést-••.

A soha meg nem elégedés örök emberi motonia passzív á"l ak
tív pólusokat indít: egyrészről elvágyódásra, másrészrűl forradt'.
lomra, Aki a láthatatlan Iétezésre gondol, abban felkel fi, vágy a
láthatóból való kibontakozásra. Aki maga köré pillant, abban fel
ébred éamegfeszül a tettvágy a fO'rr:adalomra: a látható világban
való új alakításra,

A művészet hid a láthatóból a Iáthatatlanba, A szegény Vili
cent passzív, odaadó lelke a láthatatlan felé tárulva, a forurá
lásban találkozik egy alakításra vszomjas, forradalmi tetterővet.
Midőn tehát vigasztalni akar, II látható világot próbálja közel i
teni a láthatatlan felé.



Nem Ő aű egyetlen muvesz, aki erre vállalkozott. A szegény
Vincent azonban a mérték csodálatos tartózkodásával teszi elit. A
zene utáni sóvárgása nem azt jelenti, hogy hűtlenné válik a fes
tés természetéhes. Csak meglazítja kissé a test bilincseit, hogy sza
hadonzúgjon mögötte a végtelenség. . '.

Zene és festés közőtt' biztonsággal őrzi a harmóniát. Egyedül
<iHó, . tragikus útjáJtazonban egy rettentő feszültség is jelzi. Mig
művészetének tartalmával a legmélyebben belefogósik a látható
valóság, a rnindennapok dolgaiba, formálásában egy metafizikai
átlényegülésre törekszik.

A feloldódás vágya állandóan jelen van nála a festés míndkét
rormai elemében: vonalban és színben egyaránt.

Ahítatos fisztelője a vonalnak. Soha nem tagadja meg, a tó
uusok, a szinharmóniák soha nem bűvölik meg' annyira, hogy le
mondana kedvükért a vonalról. Nyugtalan, békétlen lelke állan
dóan irányt és mozgást keres, hogy ellensúlyozza a tónusok moz
(lulattalan határosatlanságát.

Ez a vonaltiszfelet az, ami gyökeresen elválasztja északi ssülő

hazájától, s a Iatin kultúrák körébe utalja. Sohasem letti ugyan
belőle francia, de őrzött magában egy olyan latin lényeget
il vonal melódikus hullámzását - mely hollandiságát' és északisá
gát mindörökre kétségessé tette, Mindvégig- rajzolt az ecsettel.
Sőf- nemcsak az ecsettel, de az alkotás lázában mással is, ami
vel energikus, erőteljes lendületet lehetett adni: laz ecsetnyéllel,
"'agy a festéktubussal azon fríssében, amint kieresztette OO161e tar
talmát.

Ez a szeesélyesen kanyargó, kígyózó, energikus, de sohasem
kemény, élő ritmusban lüktető, finom van gogh-i vonal azorosan
kapcsolódik zenei rokonával: a melódiával. Nem az északiak: a
Dürerek, a Holbeinek kemény, szigor-ú, vagy éppen keserű vonal
vezetése ez. De nem is Rembrandt meghatározatlan, vonaltalan
ószövetség-i -homálva, vagy n többi németalföldi hűvössége, nyárs
polgári tÚ1'gyilagosság,a. Ebben a vonalban egy meleg, eleven
sz ív dobog a ritmus melódikus lüktetésében. Külön életet élő, nem
pusztán csak ábrázoló, hanem kifejező és jelentő vonal, melyhez
foghatót csak Degas vagy Lautree képein látunk, s melvnek he
lyenként nyugtalan, de mindig dallornos viharzása egy harmadik
franciát: Fragonard-t juttatja eszűnkbe.

A hűvösség, a szárazság, az unalom zenei feloldása a meta
fizikára sóvárgó, szimbólummá emelkedő vonal titokzatos lükte
tésében. A szegény Vincent a vonal vigaszát nyujtja a szárazság
han eltikkadt szíveknek.

E dallamos, mozgó feszültség szellemében alakítja ki színe
zését is ..~íg azonban vonaltisztelete lényegében kezdettől. kiala
kult, színező felfogása lassú kifejlődés eredménye. Csak akkor
ér a csúcsra, mikor Franciaországba költözik. Harminchárom éves,
hogy. kezdeti sötét, piszkos, gyötrött színeit átvilágíija a latin fé
nyesség. Kezdetben a romantikusan izzó Delacroix haJt rá. Saját
kijehmtése szerinj tőle tanulja a színek zenei kiáradását. D~ az
tán megtalálja az impresszionistálcat, ÉleTe ettől fogva kitágul és
a robbanásig feszül. Csupán négy francia év, melvet nagyrészt
lent; délen tölt; s Van Gogh bevonul a Iestés halhatatlanjai közé.
A dé} mámorító színei szakadatlan extázisban tartfák.



Szinte deliriumban fest. Semmi Sem zavarja: sem eső, sem
t·űző nap, sem az, hogy elveszett a kalapja, sem pedig az, hogy
ahol .fest, már nem mindig a korlátlan, szabad táj, ha-nem a té-
bolyda elkerített udvara'. Kiesattanóan derűs, keveretlen színek,
melyek a mozgás izzó fessültségét fokozva, mindig ellentétes szí
neikkel párosulva jelennek meg. Keresve keresi az optimizmust, a
tiszta vöröst és a sárgát; a tébolyító tiszta kéket és a naranesot
meg a sárgát. A sárgát főleg, az óriási napkorong és a naprafor-.
gók színét, a végtelen kék ég hátterében, s a virágok nagyI'lanyílt,
japánosan mosolygú szirrnát. Víg'asztaz elg'yötörteknek l A lila
melankól'íáfát nem tűri: szétbornlaszfia, és erőteljes, prros-kék vo
nalak hullámzó, vibráló káprázatává avatja.

Ebben az egyre fokozódó extázdsban .a színek is úthadlanak az
ábrázolásból a zene szellemében, a kifejezés és a jelentés titk,ai felé.
Elveszttik helyi ér'tékűket;:nincsenek "lokálszínek" többé, mint az
akadémikus festészet unalmas vásznain, csak felszabadult, égő
szimbólumok, Az éjjeli kávéház képén a kékek és vörösek fenye
gető párosításával, rrrint írta, különleges emberi szenvedélyeket
akart kifejezni és azt, hogy az éjjPli mulató olyan hely, ahol el
lehet zülleni, tönkre lehet menni,

A lokálszínek megsemmisítését az imnressz.lonistáktól tanul;
j,a, tőlük a japánok szeretie tét is, Rajzos ecsetvonásait, melyek kis,
hegyes, energ'ikus vonaIkákban történnek, az előtérben hosszan,
a messzeség' felé pedig fokozatosan rövidülve, e'gy időre felváltja
a pointillizmus pontozása. Vincent azonban sohasem volt imprész
szioniata. Az ő áhítata nem a benyomásnak, nem a forrásadtól
megfosztott, lecsupaszított, puszta érzéki természetnek szól( Ö je
lentést keresett a' dolgok mögött, s a létezésnek nem az örömét,
hanem az orvosságát kutatta lázasan, elhomálvosuló aggyal. Az
ügyefogyott sárga szék a csempe pipával nem az érzéki valóság
élvesetét árasztja, de valami gyötrő, szociális problémát sem. Egy
szerűen csak a szegény Vincent optimista laieizmusát és ügvefo
gyottságát a világban, s 'azt a valamit, ami az ő üg'yefogyo,tt
csetlését-botlását máa-tíromság'gú avauta. Az, örökkévaló áhítat éH
szolgálaj tragédiáját az időben. .

A primitivek áhítatával és ösztönével éli át a metafizikút,
mely egy,szerűés "reális" számára éppúgy, mint 'a köznapi, Nem
emelkedik légüres térbe, minden jelentéskutatása mellett sem lesz
elvonatkoztatott. Azzal döbbent meg, hogya mindennapokra nyit
j'a rá a végtelenség ajtaját. Ösi természetességgel varázsol, a mű
vészet bölcsőjét idézve, mikor ábrázolás, kifejezés és jelentés. mé~
egy volt II kultusz szolgálatában.

De elválasztja az ímpresszíoniatáktól a kompozíció tiszta rend
je is. Nem kedveli a japános-úatunal.iszbikue kép-elmetszést. Nála
a 'téma elrendezésének is elvont jelentése van. A pirosbugyogós
zuáv vkatona szétvetett térdeivel úgy helyezkedik el, mint egy
matematikai törvényeket követő mértani alakzat. Roulin postás
alakja is geometriai tisztaságban emelkedik a kép közepén, de ezt
látni tájain, például Erdőben című képén ~s,ahol a fák elrendezése
sugározza ezt az absztrakt tisztaságot,

A festésnek áhítatos 'apostola a kríetálvtíseta rend vigasz;át
is nyújtja a vonal meleg szívdobog'ása és a színek kötetlen ragyo
gása után. A kompozició tisztaságáért, melv Leonardo óta bizony
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kissé feledésbe merült. A rend vigaszát, melvre ö maga végül is
hiába sóvárgott.

Vigaszt a megszakadt sziveknek! A szegény, vergődő apostol
lázas gyorsasággal dolgozik. A jelentés ereje nála a kifejezés gyor
.saságábanrejlik. A vonal zenei ritmusát a heves. gyors lendü
letben húzott ecsetvonások jelzik. Tájainak színekben tobzódó- fe
ssültsézét ,teljessé teszi egy másik sajátossága: a zuhanó perspek
tíva. Ez megint nem a hétköznapi értelemben vett realitást, a
plasztikus elmélyítést szolgálja, hiszen képei az élénk színkeselés
miatt .dekoratív, síkszerű hatásúak. A zuhanó perspektíva is me
tafizikát jelent. Hol felfelé törő, álmatagen szétf'utó vonalak a
tájon, dallamos állék, melyek ismét a végtelenség ajtaját nyitják,
hol pedig a nyomor, a bűn és a kilátástalanság szakadékat vará
zsolják elő, mint a szomorú éjjeli kávéház lefelé zuhanó padlója.

Vigaszt a megszakadt sziveknek! Nem adhat mást, csak a ké
peit. Tékozol az odaadásban, bizonyos szégyenkező szerény~gel,
-és képeit elajándékozza. Ö csak képeket tud adni. De ez mindene,
- A kifejezés expresszionista gyorsasága míntha az út végét
je1ezné. Négy év. ~nyi a művészete teljét birtokló szegény Vin
cent számára az idő. Harminchárom évet töltött el a keresésben
és a lassú fejlődésben. északon. .Most az izzó dél négy esztendeje
:az csupán, melyengedi, hogy örökkévaló áhitata egész tragédi-
áját megjelenítse hitetlen, önelégült korának. _

Mint eddig bármikor, ezekben a utolsó időkben is, palettáját
tartva, nyítegyenea úton halad.

"A művészet jelszava a beesületesség - írta még északon. 
Gondjaim pillanataiban néha előfordult. hogy már-már , .. diva
tos fogásokhoz nyúltam, de aztán gondolkozéba estem és igy szől

tam magamhoz: nem, nem, csak maradj hű önmagadhoz, és ha
nyersen is, szigorúan is, fejezd ki úgy a dolgokat, melyek -Ie
hetnek durvák, de feltétlenül igazak." (Theönak, 1882 máre.)

A nyomor ilyenformán állandó kísérőjévé válik. Egész életé
ben Theo ÖCC'J3.e segfti. Nem képes arra, hogy eltartsa önmagát.
"Kijelentem neked - írja szerető öccsének - ha viszem is vala
mire, mindig szegény maradok... De mindenképpen jobb tönk
remenni, mint másokat tönkretenni." (1883 dec.) Az élethez való
ügy-efogyottság, és ,az igazság mártiromságára való felkeutség
vallomása ez, a következő kijelentéssel együtt: "Éppoly keveset
adok a ~láJgra,amennyita világ ad az igazságra." (Theón,ak,
1882 máj. 15.) Aki így g'ondoIkozik, annak le kell mondania a földii
érvénvesülésről. S valóban, képeit még szerető és önfeláldozó mű
kereskedö-öccse sem tudja eladni. ,jNem tehetek rőla, hogy képeim
eladhatatlanole - mentegetőzik öccsének. - Egyszer eljön a nap,
mikor belátják, hogy értékesebbek a beléjük ölt festék áránál
és egész nyomorúságos életemnél ... " (1888 okt. 20.)

:Ez a nap már nincs messze, de a szegény Vincentnek nem
hozörömet.Örá a téboly és a halál várakozik; a dicsőség csak
emlékét illeti.

:Mások feLé tárulkozó, naívul önzetlen lelke nem tudott a ma
gánynak 'örülni. Lelkesedett 'az együttes munkáért, s így kerül
hoz.zá 1888-ban Gauguin, akivel Arles-ban egy ideig együtt lakik.
A sseretetre vágyó és középkorías alázatú Vineentesonban még
sem tudott megférni sértő modorú, fölényeskedő társával, aki őt
leplezetlenül lenézte. A ,szegény Vinceaten idegbaj tör ki.



Mintha ,a tartalom és forma, realitás és metafizika, ellenté
tes szdnek és zuhanó perspektíva minden robbanó feszültsége
egyetlen pillanatba sűrűsödne. Késsel támad Gauguinre, majd
megriad, megbánja indulatát, és a Bibliára emlékezve levágja
egyik fülét: a botránkoztató testrészt.mellvel barátja ingerkedéséí
hallgatta. .

Másodszor követte naívul, de hősi fokban a Bibliát. Először,
míkor mindenét szétosztotta ,a szegények között, egyházi hatóság'a
elbocsátotta. Most, hogy levágta fülét, tébolvdába szállították.

Az első idegroham után még talpra áll, hamarosan ujra Sza
badon jár Arles-ban. Majd St. Rémy-be kerül, ismét kórházba,
1890 május 21-től Gachet doktor felügyelete alatt Auvers-sur-Oise
az utolsó állomás.

A festés az életet jelenti, azt nem hagyja abba. Színei kissé
elbágyadnak, de utolsó heteiben ismét töretlenül ragyognak. A
vonal dallamos szívverése azonban megcsavarodik, s ha nem il<
torzul el, tanácstalanul kunkorodik vissza önmagába, mintha nem
találná a végtelent, melyet keres. Tájképein a jegenyék fenyegető
lángnyelvek médjára csapnak az égnek, a felhők összeturlódnak
és fenyegetnek. Éjszaka kimegy és megfesti a csillagos eget, mert
"szörnyű szűksége" van most a vallásra. A csillagok mint sárga,
démoni szemek világítanak a kék éjszákában, az önmagába vissza
térő körvonal minden iránytalan tanáestalanságával. Másik ké
pén egy ember töpreng csüggedten, kezébe, temetett fejjet A kép
címe: .Az örökkévalóság küszöbén.

Mintha -életének egész tragédiája meggyűlne e képben és e
címben: .a sarutlan szerzetesek minden alázatával, hősiességével
és naívságával bíró szegény Vincent csak egynek maradt híjá
val: a tisztalátás bizfonságának. S így kellett átlépnie az örökJké-
valóság küszöbét, .

Pedig egy időre mintha még kis nyugalmat is kapna. 1890 jú
niusában széles, szabad, napsütötte mezőt fest A szántóföld szí
nes csíkjai úgy nyúlnak ki a távolba. mínt túlvilági zongora
billentvűk, melyek titokzatos, rózsaszínű dallamokat hordoznak.
De a felhők itt is fenyegetnek.

Júliusban egy másik kép következik. Nyomasztó, sötétkék é~
alatt, izzóvörös szántóföld-barázdák váltakoznak zöld csíkokkal.
a gabonaföldek sárga tengerében. A rekkenő, fenyegető mező fe-
lett varjak fekete- csapata száll. .

Ijesztő intelem, akár la Nietzsche-vers: ... varjúsereg surroa
tova; jaj, akinek nincs otthona! ...

A szegény Vincentnek sincs -obthona, A fekete varjak elérik a
mezőn, s július 27-én egy pisstolvlövéssel lemond az életről. Két
napot él még. Hozeásiető Theo öccsének azt mondja: "A nyomo
rúság örökké fog tartani ... "

A szegény Vincent szíve mezszakadt, mert kozmikus feladatrn
vállalkozott: a hétköznapi realitásf felfeszíteni egy láthatatlan
létezés formáira. Torzóban maradt, hősi erőfeszítése, halála óta
kifogyhatatlan bámulat és borzongó tisztelet tárgya lett, s az utá
na következő festőnemzedékek szellemi ősét ismerte fel benne.

De Van Gogh több volt, mint az expressstonisták őse. Ö az
volt, ami lenni ,akart: ra megszakadt szíveket vigasztaló szegénv,
megszakadt szív.
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