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A személyszeretet
képessége .
Van Goghnál
A tűrhetetlen feszültségek hősszerelmese,

Vincent Van Gogh korán felismerte, ellentmondani
az egész világnak milyen veszedelmes. Mégis megtette.
Még festővé létele előtt elhagyta a londoni űzletet,
hol rokonai hasztalan fáradoztak képkereskedővé

képzésével. A lelkész fia, maga is lelkész, egyházi
hatóságok tanácsára Borinage-ba utazott, bányászoknak
hirdetni az Evangéliumot.

Komor, elhagyatott vidékre érkezett. Borinage-
ban nincs kép, ha csak az nem, melyet a fekete, tövis
sövényekfoglalnak keretbe hatalmas kőszénhalmok közt
bukdácsoló emberekkel. A fák karmosak. sivár kémények
ecsetje akad el sápadt gyermekarcokon. Semmi más égitest
tárlatán, képárverési aukción el nem kélne a szörnyű kép,
mely a földé, a Borinage-ban elhagyatottan szenvedő,

szegény munkásembereké.

Vincent Williem, Anna Carbentus gyermeke, szép,
virágzó, brabanti tájakfia itt ad bibliaórákat, viskóba
költözik maga is. Pénzét, ruháját, tárgyait megosztja
a rászorulókkal. Rettenetes sorsokon látja járni Jézust
remegő testek bibliaiapjain. Ez itt nem az impresszionisták
derűs világa. A nők férfiruhában, hullafáradtan támolyognak
haza a robotból. A férfiak egyre-másra halnak az elavult
járatok beszakadása, bányalégrobbanás miatt.

Marcasse-ban, a környék legveszélyesebb bányájában
Vincent szinte elájul aföldfelszintől 700 méterre levő

lóistálló láttán. A teremtmények apostoli fájdalmát látja
megvillanni hét szinte vak, öreg ló szemén, akik az örök
sötétre ítélten húzzák a csilléket primitív, villamos
sínekhez hasonló síneken. Katedrálisokban nem érzett
annyi vádló szomorúságot, mint amennyi, e földalatti
kenyérkereső lovakból áradt.
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Az ember úgy tanul meg más szemmel nézni,
ha maga is a nyomor durva megpróbáltatásaiban él. Vincent
lelkész Marcasse-ból hazatérve másnap felindultan a
bányaigazgatóságra rohant a göröngyöket a szegények
komor koronáiként rugdosva, panaszt tenni az embertelen
munkakörülmények miatt. Követelésére az igazgatóság
nevetéssel, szidalommal válaszolt. Ott rivalltak rá
először: magát a bolondok közé záratjuk.

Azon az éjszakán dührohamát csak a Biblia
olvasása csillapította. Világosan, fekete-fehéren látta
az elmélyült emberkép és a felszínes emberkép közti
szakadékokat. Mindörökre a krisztusi oldalnak kötelezte
el magát, ahol az ember nem jövedelmező szituáció,
kizsákmányolás tárgya, hanem Isten örök törődéséé. De
hogy érvényesülhet a szeretet hatalma a fdldön, ha az
emberek szeretetlenek?

Vincent Van Gogh előtt akkor megnyat a mély
levertség perspektívája a személyszeretet képességével
együtt. Van bánat, ami az erkölcsi erőt pusztítja, van,
amifokozza. A krisztusi bánat ilyen. Később, francia
fdldön a nappal szembenéző napraforgókat festve, arany
légárban a komor bányászokra, a hétszáz színskálával
lefesthetetlen lovakra emlékezett. Mert áron vétettek meg,
ez árból törlesztett mindoégig, eladhatatlan képeivel.
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