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Kétségtelen tény, hogy Van Gogh rövid, de annál intenzívebben élt
élete egyenes (vagy inkább annál kanyargósabb?) úton vezetett az
idegösszeroppanás, a mentális zavarok egyre súlyosbodó formái
felé. S az is igaz, hogy számos olyan képe van, mely mintha az
őrület előtti kapituláció jegyében fogant volna. Számos művében a
pszichés zavar mint művészi formáló erő lép fel, s a kép formai jegyeinek meghatározására is képes.
Ám meggyőződésünk szerint rövidzárlatos leegyszerűsítés
lenne Van Gogh egész érett művészetét e képlet szerint olvasni.
Dolgozatunk ezért egy alternatív értelmezési lehetőség mellett
kínál fel érveket. Arra teszi a hangsúlyt, hogya kései képek egy
másik csoportjában a művészi kifejezőerő szembefordul az őrü
let vonzásával, mintegyellenerőt képez. A művész célja e képek
esetében a lelki béke kiküzdése, s a forma jegyek a küzdelem
"kifejezésére" szolgálnak. Ilyen szempontból nem is annyira az
idilli derű, a mindent felejteni képes harmónia jegyében fogant
képek a legmeglepőbbek. Hisz a távol-keleti meditációs technikák tanulságait sugalló művészi szemléletmód az idilli képeken
mintegy felüIírja és zárójelbe teszi a kiábrándító valóságot. Most
érdekesebbek számunkra azok az alkotások, melyek nem hunynak szemet a kiábrándító, olykor iszonytató evilág felett, ám
mégsem engedik át magukat az őrület örvényének. Az alkotó
úgy működteti az alkotási folyamatot, hogya művészet révén
képessé váljék a valóság tényleges befolyásolására. Egyszerűb
ben kifejezve: képei létcélja az, hogy vigaszt nyújtsanak szemlélőjüknek és alkotójuknak egyaránt.
II.

10er Kampf mit dem
Oamon. Hölderlin Kleist - Nietzsche.
(= Die Baumeister der
Welt, Band 2) Insel,
Leipzig, 1925.

Ha az alkotás és őrület témakörrel kapcsolatos értelmezési problémákat vesszük számba, akkor termékenynek tűnik Van Gogh szellemi tusáját a kortárs Nietzsche hasonló küzdelmével összevetni
- ahogy ezt például Stefan Zweig tette.' A tragikus sorsú német
filozófus ugyanis sok tekintetben hasonló életút végén jutott el a
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mentális összeomlásig, mint holland festő kortársa. Az ő alkotásainak kifejezőerejét és újszerűségét is számos értelmező próbálta a
tragikus vég felől magyarázni. Az utókor szempontjából e két életmű egy olyan művészsors-képletet rajzol ki, melyben a tragikus
magány és az őrület a szellemi kiválasztottság szükségszerű velejárójaként jelenik meg - ahogy azt Thomas Mann emlékezetesen
fogalmazta meg a Doktor Faustusban, egy negatív Goethe-Faust
modellt alkotva. Ez a képlet aztán általánosítható a posztromantikus művész archetípusaként: "A 19. századi művészek, nagyszerű
és mélyen gondolkodó elmék gyakran önmagukat áldozzák fel.
Hölderlintől, Goyától, Friedrichtől, Rungétól és Kleisttől kezdve
Daumier-n, 5tifteren, Nietzschén és Dosztojevszkijen át Van Goghig, 5trindbergig és Traklig tart a kor szorításában vergődők sora."?
E paradigmában a művész életidegen és halál közeli alak, aki betegségbenés bűnben fogant életét (lásd a francia szimbolisták példáját) felajánlja az egész emberiségnek, okulásul, vagy azért, hogy
ezáltal kínban-jajban megszülje a szépet.
Ám Nietzsche és Van Gogh összehasonlítása a kettejük közti
különbségekre is fényt vet. Ez pedig azért fontos, mert a hasonló
esetekben a különbségek válnak beszédessé. Walther és Metzger
például a következő két ponton lát különbséget a két zseni "őrü
letében". Egyrészt Nietzsche megalomániás én-kultuszával szemben Van Gogh a szerény alázatosság megtestesítőjének tűnik.
Másrészt szemben az élete utolsó évtizedét az őrület teljes sötétjében töltő Nietzschével, Van Gogh mindvégig megőrizte tiszta
öntudatát, s tudatosan döntött úgy, hogy életének önkezével vet
véget.
Ha e különbségeket értelmezni próbáljuk, világossá válik egy
másik, döntő különbség. A lelkét a sátánnak eladó művész programját meghirdető Nietzsche istentagadásával szemben Van
Gogh kései képein a keresztény tanításnak az aszkézis ből kiinduló, a mártíriumig vezető útja dereng fel. Vizsgáljuk meg közelebbről, hogyan határozható meg ez az út, s e perspektívából
milyen kulcsot nyerhetünk Van Gogh művészetértelmezéséhez.

III.
A keresztény életút-elképzelés szerint értelmezve a kései Van
Gogh művek alkotója nem démoni erők kezére kerül, hanem épp
ellenkezőleg, Krisztus követőjeként lép fel. A messiás példáját
szemlélve értelmezi saját hivatását. Művészete tanúságtétel arról,
hogya szenvedésen keresztül (is) eljuthat az ember Istenhez, s az
isteni megváltáshoz. A művészi tevékenység célja az, hogya mű
vész a szenvedés kínálta különös perspektívából nyert belátásokat
megoszthassa hasonlóképp szenvedő embertársaival. Hogy e célt
elérhesse, a művésznek arra kell törekednie, hogya művészi hitelességet akár saját boldogsága rovására is szolgálja, s hogy végül
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életét is képes legyen feláldozni a kifejezés tisztaságáért. Az öngyilkosság ebben az értelmezési keretben nem az Isten elleni lázadás gesztusa, hanem épp ellenkezőleg, krisztusi, apostoli önfeláldozás. A festő halálának ilyen értelmezését öccsétől, Theótól származtatják, aki húgának 1890. augusztus 5-én írt levelében arról ír,
hogy szerinte Vincentnak Ifa vértanúk között van a helye, akik
mosolyogva haltak meg". Vincent öngyilkosság utáni vesszőfutá
sát keresztútként értelmezi: Ifa megsebesült Van Gogh (állítja) háromszor esett össze útközben, majd háromszor állt talpra, hogy
betöltse hivatását és meghaljon a fogadóban.?"
Ez a halála körül kialakult legenda is arra utal, hogy Van Gogh
kétségtelenül a hit jegyében álló korai korszaka után nem fordult
el teljességgel a vallástól, hisz csak ebben az esetben tűnhetett elfogadhatónak életműve és élete olyan értelmezése, mely szerint a
vallási érdeklődés ismét jellemzővé válik a kései életműben.
A vallásos Van Gogh értelmezés alátámasztására először a korabeli holland művészet vallással való átitatottságát fogjuk megmutatni, majd amellett fogunk érvelni, hogy nemcsak a 19. századi, de az avantgarde művészet szempontjából is alapvető
befolyásoló tényező volt a vallási tapasztalat. Vagyis az avantgarde szekularizált értelmezése helyett egy alternatív értelmezési
keretet fogunk ajánlani.

IV.
Van Gogh valláshoz fűződő, levelezéséből közvetlenül kimutatható kapcsolatáról kétféle bevett nézetet ismerünk. 4 Az egyiket azok
képviselik - például Leo Jansen és Albert Lubin'' -, akik szerint
Van Gogh alkotói életútjának korai, már-már messianisztikus elhivatottságról tanúskodó szakaszát követően, melyet nagyrészt a
borinage-i bányász közösségben töltött, szembefordult az egyházzai és mindazzal, amit az képvisel. Egy másik nézet szerint viszont, melyet talán legerőteljesebben Kathleen Powers Erickson"
képvisel, a művész élete végig megőrizte kapcsolatát hittel és egyházzal, és ennek ékes tanúbizonysága az élete végén másolt, keresztény tematikájú művek sora, éppúgy, mint a más témájú képekben kimutatható keresztény utalásrend.
A jelen dolgozat álláspontja e második nézethez áll közelebb.
Azt próbálja megmutatni Az irgalmas szamaritánus című, Delacroix-tól másolt kép elemzésével, hogy milyen jelentősége van a
keresztényi gondolkodásnak e mű, s tágabban a kései Van Gogh
művészetének értelmezésében. Ám a vallás és a művészet összefüggésében nem valamifajta direkt tematikus kapcsolat ikonográfiai igazolása a céf - ami egy bibliai téma feldolgozása esetén amúgy sem tűnik túl messzire vezetőnek -, hanem annak
bizonyítása, hogya "modern" művészi gondolkodásmódnak milyen mértékben a vallás egyszerűen a forrása.
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Abban persze semmi újdonság nincs, hogy Vincent vallásos
gondolkodásában megpróbáljuk tetten érni a szülei - így a protestáns lelkészi hivatással rendelkező édesapja - által követett
protestáns teológiai mozgalom, az úgynevezett Groningeni Iskola tézisei t.8 E vallásos megújhodás az evangéliumi, humanisztikus, nem dogmatikus jegyeiről ismerhető fel. Könnyű lenne bebizonyítani, hogy e jegyek fel-feltűnnek Van Gogh életművében.
Ám számunkra fontosabbnak látszik annak érzékeltetése, hogy
mennyire vallási meghatározottságú az a gondolati rendszer,
melyben a kor holland festője, s majd kitágítva a kört, a modernizmus festője alkot. E tekintetben Debora Silverman meglátásaira
érdemes utalni, aki megmutatta, hogy milyen meghatározó a kor
művészete szempontjából a "modern teológia" hatása." Eszmetörténeti fogantatású elemzésében a vallási hagyományok vizsgálatát
nem szűkíti pusztán a konvencionális vallásgyakorlati formákra,
vagy jól kitapintható vallási szimbólumok beazonosítására, hanem
úgy véli, ez az örökség tágasabb összefüggésben meghatározza
magát azt a formanyelvet, mentális keretet, mely a művész számára elérhető, vagy másfelől azokat a szűrőket, melyek e hagyományok révén kerülnek annak gondolkodásmódjába. Azt is explicitté teszi ez az értelmezési módszer, hogy a vallási örökséget
nemcsak családi és egyházi, de társadalmi intézmények is közvetítik - így az iskolarendszer és a sajtónyilvánosság is.
Mindez a vallási-kulturális hatás pedig nem pusztán a gondolkodás metafizikai síkján érvényesül. Arra is utal Silverman,
hogyamentális felszereltség befolyással van arra, hogyan közelítik meg a művészek a valóságot, mi a kapcsolatuk az érzéki tapasztalat síkjával, milyen sűrű művészi anyagkezelésük, az észlelés és a koncepció között hogyan közvetítenek információt, s
hogy mindebből kifolyólag felfogásuk szerint miféle jelentést és
értéket teremt hivatásánál fogva a művész.
Van Goghról jól tudjuk, mélyen élte meg vallásosságá t: a lelkipásztorkodást sokáig tekintette életcéljának. Az is tudnivaló,
hogy korai korszakának szociális ihletettségű festészete szoros
kapcsolatban áll az eredeti bibliai szegénységet megélő, hitét
már-már szerzetesi szigorúsággal kinyilvánító ember istenkeresésével. Ám a közhit szerint Van Gogh, lelkipásztori kudarcait úgy
élte meg, hogy az egyháztól elfordult. Valójában az egyház szerepének háttérbe szorítása már a protestantizmus általa képviselt
változatának fontos mondandója volt, s Van Gogh csak e gondolatmenetet radikalizálta lázadása során. Ám művészete, ha nagyon erősen akarunk fogalmazni, élete későbbi szakaszaiban is
értelmezhetetlen az istenkeresés motivációs bázisa nélkül.
E tétel kitágítható egy olyan kontextus felé, amelyben a századforduló egész avantgarde képzőművészeti törekvése az istenkeresés jegyében tűnik értelmezhetőnek. Már a 19. századi késő
romantikusok lázadását is valójában istenük eltávolodásából ve-
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zethetjük le. A fent említett szerzőkkel kapcsolatban írja az
elemző: "Mindannyian attól szenvedtek, hoglo Isten eltávolodott
tőlük, »halott«, s az ember magára maradt." o A modern művé
szet gyökeres újdonsága nem az elnyomó istentől való megszabadulás eufóriájából születik, hanem épp ellenkezőleg, a modern
ember makacs és sokszor kilátástalannak tűnő istenkereséséből.
Ezért joggal vethető fel, hogy téves a szakirodalomban is elterjedt olyanfajta modernizmus-kép, amely tisztán szekuláris mozgalomként tekint a modernizmusra. Silverman meggyőzően érvel amellett, hogy a vallás és a modernizmus közötti összekötő
szálak erősek voltak és maradtak mindvégig, s e szálak kutatása
nagyon is háttérbe szorult, az összefüggés - legalábbis koncepcionális szinten - kifejtetlen maradt. Pedig a modernizmus kritikai potenciálja jórészt épp a vallás élet- és társadalomkritikai
szerepéből vezethető le, s így a modernista lázadás is a Krisztushívők meg-megújuló kísérletéhez kapcsolódik, hogy visszatérjenek a bibliai tisztaság és szegénység eszményeihez.

v.
Az istenkeresés persze megkülönböztetendőa tételes vallásosságtól, vagyis a felekezeti dogmák következetes elfogadásától és követésétől. A Van Gogh által képviselt vallásosság a "via moderna"
vallásossága. Egy olyan protestáns szellemiség határozza meg,
melynek középpontjában az ember alakú Isten, Jézus Krisztus áll,
aki nem fennkölt piedesztálon pózol, hanem a hétköznapi ember
gyötrelmeiben és szorongásaiban osztozik, könnyet, verítéket és
vércseppet ejt. Ha a vallási elkötelezettség az emberi sorsban való
osztozás istenére koncentrálódik, az persze mintha azt sejtetné,
hogy a vallás túlvilági-metafizikai igazsága háttérbe szorul egyfajta életsegélyként megnyilvánuló, utilitárius vallásossággal szemben. Bár kétségtelen, hogya modern ember metafizikai távlatvesztése még a vallásosság dimenzióját sem hagyja érintetlenül, e dolgozat mégis azt szeretné megmutatni, hogy Van Gogh istenkeresése egyáltalán nem volt vak a metafizika dimenziója irányában. Ellenkezőleg. Számára a művészet mint vigasztalás koncepció nem
valláspótlék, nem metafizikahelyettesítőálmegoldás, hanem kulcs
az istenkeresésben. E tétel igazolásához arra van szükség, hogy
megmutassuk egyrészt azt, hogy Az irgalmas szamaritánus koncepciója csakugyan a művészet mint vigasztalás elképzelés kitágítása
volt, másrészt, hogya vigasz nem valláspótlék, hanem bibliai-teológiai alapozottságú fogalom e kontextusban.
VI.

Ha értelmezni akarjuk Van Gogh bibliai tárgyú képét, nyilván nem
tekinthetünk el két forrásától: a bibliai történettől és Delacroix ké-
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pétől;

ezek függvényében tudunk jelentést
tulajdonítani a festő saját vállalkozásának.
Ami az írott forrást illeti, számunkra talán
az a legfontosabb belőle, hogya rablók kezére jutott emberen segítő szamaritánus
története nem önmagában áll. Példabeszéd. Az adott szakaszban arra a kérdésre
keresi egy törvénytudó a választ, hogy mit
tegyen, hogy eljusson az örök életre. Vagyis nem az evilági boldogulás, siker, vagy
erényes élet a kérdés tétje, hanem a túlvilágon nyert öröklét. Jézus a törvénytudóval
a törvény szövegét mondatja fel: "Szeresd
az Urat, a te Istenedet teljes szívedból és teljes lelkedból és minden erődből és teljes elmédből; és a te felebarátodat, mint magadat" (Lk 10,25-37). Tehát nem pusztán jótékonykodás a követelmény a történet hátterében, hanem egyrészt az istenszeretet,
másrészt a felebarát szeretete minden egyéb
megfontolás nélkül. Ám a törvénytudó számára túl elvont a törvény szövege, pontosítást kér. Kit tekintsen felebarátjának - és
nyilván az is kérdés, hogyan kell szeretni őt, bár e kérdés ki nem
mondatik.
E (ki mondott és ki nem mondott) kérdésre kíván pontos választ adni a Mester az irgalmas szamaritánusról szóló elbeszéléssel. Az egyedi történet arra szolgál, hogy világossá tegye az elvont dogma tartaimát. Jézus a zsidó
rabbik szokásához híven, amikor magyaráz, nem elvont általánosításokba, filozófiai vagy logikai levezetésekbe bonyolódik. Mindig életből vett, valószerű és
valószínű történeteket mond, melyeknek
azonban legtöbbször van egy csattanója,
egy nem nyilvánvaló, meglepő eleme, valami, ami irodalmilag is érdekessé teszi a
narratívát. Ebben az esetben a szamaritánus cselekedete azért válik kontúrossá,
mert e lenézett népcsoport tagja nem
egyedül vettetik alá a próbának. Egy pap
és egy levita után találkozik a kifosztott
és bántalmazott emberrel, s bizony, két
előfutára csúfosan elbukott a próbán,
megtagadták a segítséget bajba jutott embertársuktól. A szamaritánus egyébként
egész hétköznapinak tetsző cselekedete
két társa elbukásának sötét háttere előtt
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ragyog fel. Cselekedetére a Biblia szövege azt a kitételt alkalmazza: könyörült (más fordításban irgalmas szívű volt) - e kifejezéssel egyébként maga az írástudó él, amivel a narrátor azt
érzékelteti, hogya példabeszéd elérte célját, a törvénytudó belátta, mit jelent a felebarát iránti szeretet követelménye. Az irgalom
(könyörűlet, kegyelem, 'rnisericordia') Isten és Jézus alapvető beállítódása az elesett ember iránt (isteni könyörületesség, irgalom). Az embernek az isteni példát követve kell irgalmasnak
lennie embertársaival, kisegíteni a másikat, amikor bajba jut,
együtt érezve szenvedéseivel. Hasonló tükörviszony áll fenn Isten és ember között e parancsolat esetében, mint a szeretetre
való felszólításnál: azért a legfóbb parancsolat az Isten és a felebarát iránti szeretet az ember számára, mert Isten is szeret bennünket, és e példáját kell követnünk ezen beállítódás viszonzásával. Ahogy az isteni szeretet bűnre és bajra való tekintet
nélkül felemeli a szenvedő embert, úgy várja el Isten ugyanezt a
beállítódást az embertől is. Az irgalmas szamaritánus azért cselekszik példaértékűen, mert ezt a megfontolásokat nem ismerő
egyértelmű szeretet-gesztust gyakorolja a másik felé: együttérzését gyakorlati segítséggel tudja kifejezni. (Ide tartozó adalék,
hogy az Új Testamentumban a könyörületre használt görög kifejezés, az 'eleos', töve eredetileg azt jelenti: kiöntött olaj - tudniillik úgy ömlik az ember felé Isten szeretete, mint a kiöntött olaj
-, amikor tehát a szamaritánus olajjal öntözi a bántalmazott sebét, akkor ez az iránt érzett szeretet szimbóluma is egyben.)
Ám a történetből levonható következtetés még nem ér véget
itt. Hozzátartozik az a belátás is, hogy milyen módon gyakorol irgalmat a szamaritánus a rablók kezére jutott emberen. Sebeit ellátja, fedél alá segíti, és gondoskodik róla. Ezzel pedig vigasztalan
helyzetében, melynek a testi szenvedésen túl az elhagyatottság, a
magára maradottság is fontos része, nyújt vigaszt számára azáltal, hogy bizonyos fokig osztozik sorsában. A vigasztalás maga
is része az irgalom kinyilvánításának. A vigasztalásban Isten az
elesett ember hitét adja vissza, megmutatva szenvedései értelmét. Ahogy Isten vigasztaló az elesett, szenvedő emberiséggel
szemben, úgy várja el tőlünk ugyanezt a beállítódást embertársaink iránt. A vigasztaló ember hitben, lélekben erős, úgy tud
segíteni az elesetten, hogy mintegy osztozik annak szenvedésében, és ez által ad erőt annak a baj elviselésére. Nem szabadítja
meg azt egyszerre a szenvedésektől, de gyógyírt ken sebeire a
vigasztaló szó és tett ereje által.
A vigasztalás teológiájának egyik legfontosabb forrása Pál
apostol Korintusiaknak írt második levele. Ebben olvashatók a
következő részletek: "Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és a minden vigasztalás Istene! Ő
megvigasztal minket minden szomorúságunkban, hogy mi is
megvigasztalhassuk azokat, akik szomorúak, azt a vigasztalást
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nyújtva nekik, ame lye t ő nyú jt nekünk" (2Kor 1,3-4). Mint
látható, az a pos tol is az is teni vigaszta lás tü kr ek ént érte lmezi
az emberi vigasztal ás követelmén yét. Az is kivilágl ik megfogalmazásáb ól, hogya nyomorúságos embert illeti meg a vigasz,
mintegy a szenv edés hívja az t e lő . To vábbá fontos, hogy a vigas ztalásban is a felebaráti visz ony t élhe ti meg az em be r:
"nemcsak a sze nvedésben veszt ek velünk egy ü tt részt, hanem a
vigasztalásból is ho zzánk ha sonlóan részesült ök" (2Kor 1,7).
Végül arra is ut al a szöveg, ho gya vigasz " ha tálya" nem pusztán evilá gi, han em ism ét az üd vösség a végső tét: " Me rt ha
szenv ed ü nk, az a ti vigaszta láso tokra és üdvössége te kre szolgái, ha vigasztalásba n van részünk, abbó l is ti nyertek bát o rítást azoknak a szenv edésekne k türelmes elvise lésé re, amelyek et
mi is szenv ed ünk" (2Ko r 1,6).
VII.

Az irgalmas szamaritánus e lő tt egy másik
Dela croi x képet is lem ásolt Van Go gh : a
Pi étin. E kép en a halott Krisztu st öleli á t óvó
gyöngédséggel a Szent Szűz. A beá llítás k ülönös erejét az ad ja, hogy a két figurát majdnem szemből ábrázolja a festő, így az a nya á tkaroló mozdul ó valóban védő-óvó gesztussá
válik, mely mintegy körülöli a fiú a lakját.
Mintha csa k vigasz talná elvesztett fiát.
Ez a feminin átölelő mozdulat i sm étl ődik
meg az irgalmas sza maritánus két alakj án ak
viszonyáb an is. Dela croix azt a pill an at ot
válas ztotta ki, amikor a sza ma ritá nus fel űl 
teti a lóra a sú lyosa n sé rült ism eretlent. Ez a
pillanat azért tűnhet kiválóan a lka lmasnak a
kett ejük közti viszo ny vizuá lis érzé kelte tésére, mert a sé rü lt ma gat eh etetlen testét a g ravitáció lehú zza, s így a másikat e melő férfi
és a teher kölcsön ös függésbe kerülnek egy mással. Ha sikerrel
ak arja végrehajtani a n yakt örő mutatványt a sza ma ritá nus, akkor kénytelenek kölcsönösen á tölelni egym ást, mert a gyenge
test ma gától képtelen felhúz6d zkodni a nyereg magasába . Az
egy másra való kölcsön ös rászorultságn ak, mely a feleb ar át i viszo ny alapja, fizikai megn yil vánulása a két test egy máshoz fűző
d ő kölcsön viszon ya.
E beállítás konkrét fes tői megvalósításában az a fő kü lönbség,
hogy Delacroix a térb eliségre, tehát a cselekvés valósághűségére
helyezte a han gsúl yt, míg Van Gog h kép e ehhez hason lítva síkban va n, vagyis alig-a lig él a festő a térb eliség hatását keltő fest ői esz közökkel (lát ván y tor zul ása, a közelibb tárgyak on világo-
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sabb fényfoltok, a testi erő fizikális megnyilvánulása), nem az
imitációt tekinti legfóbb művészi feladatának. Másrészt a francia
festőnél az erő dominál, amellyel a szamaritánus megtartja az
egyensúlyát nem lelő embertársa testét. Van Goghnál nem találunk ilyenfajta erő-demonstrációt, inkább a két test kölcsönös
egymásra utaltsága válik még hangsúlyosabbá. Delacroix segítő
embere óvatosan bánik a megsebesült testtel, ezért inkább eltartja azt magától, Van Goghé szeretettel magához vonja azt. Míg a
francia festő képén a fizikai kontaktus viszonylag kevésbé hangsúlyos, addig Van Goghnál majdnem minden ezen fordul meg
(lásd például a sebesült lábát, mely Delacroix-nál a levegóben
lóg, ám Van Goghnál mintha rálépne a másik combjára, vagy a
szamaritánus fejtartását, mely a francia változatban mintha hátrahőkölne a másik test közeledtén, míg Van Goghnál szinte beszorul a sebesült teste és karja közé, vagyis csakugyan átöleli azt
a másik). Ugyancsak érdekes a szín és fénydinamika külőnbsé
ge. Delacroix-nál a sötét képmélységből ugrik elő az előtér lovas-emberi alakos együttese, annak középpontjában a szamaritánus élénkvörös köpenyével, és a sebesültnek a ráeső napfény
által kiemelt felsőtestével. Ezzel szemben Van Gogh az egész
palettát világosabbá teszi, de egyúttal csökkenti is a kontraszthatást, Ezáltal a szamaritánus nem rí ki a közegéből, hanem szerényen és alázatosan beleolvad abba. A sötétség-fényesség ellentéte helyett a mindent átölelő napfény melege határozza meg a
kép látványvilágát, amit az ecsetkezelés homogén, de mindenütt
jelenlévő izgatott-nyugtalan hullámzása kísér, a Van Goghra oly
jellemző kék-sárga színvilággal együtt, amit csak a fejfedő pirosa
tör meg.
Az összehasonlítás során érdemes kitérni a ló figurájára, mely
hagyományosan hozzátartozik a szamaritánus témájának ikonográfiájához (lásd Giovanni Battista Langetti vagy Doré hasonló tematikájú művét). Ám míg a legtöbb képen csak mellékszereplő, kísérő az állat, Van Goghnál, csakúgy, mint Caravaggic
híres Szent Pál képén, a ló alakjával is tud üzenni a festő. A nézővel majdnem szembeforduló hátas szemében ugyanis ugyanolyan éles fényű a részvét, mint a napfény által elöntött kép egészén (nem véletlen a vízesés a háttérben, mely utalhat a tisztára
mosás mozdulatára is, s melyet jól egészít ki, ellentétez az árnyékot alig-alig engedő napsugárözön a holland mester képén,
értelmet adva a kék-sárga szinszimbolikájának). Hogy még világosabb legyen a ló arckifejezésének értelme, Van Gogh az állat
szemöldökét ugyanazzal a vonallal rajzolja meg, mint amivel a
sebesült szemöldökét jelzi. A ló tehát szemmel láthatóan is
együtt érez gazdája szenvedésével.
Ha mindezeket a két kép között felfedezhető leheletfinom különbségeket megpróbáljuk összerakni, remélhetőleg világossá válik, hogy szemben Delacroix-val, aki a történet drámaiságát
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nak Van Gogh: Lázár
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előadásában, mely interneten is elérhető a
következő címen:
http://szabadbolcseszet.
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com_tanelem&id_
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hangsúlyozza, romantikus gesztusokkal, kissé teátrálisan interpretálva a történetet, Van Gogh alázatosan követi a bibliai történet értelmét és megpróbálja annak üzenetét a látványvilágon keresztül érzékelhetővé tenni. Erőfeszítése arra irányul, hogy a
szamaritánus mozdulataiból kiolvasható legyen a puszta technikai segítségen túl a vigasztalás szándéka is. Gyöngéd és szeretetteljes mozdulata révén a szamaritánus részesül az elesett ember fájdalmából, és mintegy magára veszi a másik fájdalmának
terhét. Lehunyt szemű szamaritánusa nem is olyan távolról idézi
fel a halott Krisztus szenvedő arcának jellegzetes jegyeit, amelyet a Piétiu: nemrég festett meg a festő.
VIII.

Ha a képek összehasonlítása révén csakugyan érzékelhetővé vált,
hogy Van Gogh célja a szenvedésben való vigasztalás keresztény
gondolatának kifejezése, akkor már csak egy feladatunk van hátra.
Azt kell megfontolnunk, hogy vajon az egyedi képen megjelenő
üzenet olyan általános érvénnyel bírt-e Van Gogh számára, hogy
azt valóban, akár művészete egészének jellemzéseként is érthetjük. E kérdésre a legközvetlenebbül úgy válaszolhatunk, ha megnézzük levelezését, vajon találni-e benne ilyen értelmű utalásokat.
Van Gogh nagy levelező volt, s elsősorban bátyjának írt leveleit a
szakirodalom őszinte és hiteles forrásnak tekinti. Ezért ha sikerül
olyan utalásokra bukkannunk, melyek a művészet hivatásának a
vigasztalást tekintik, akkor erre az utolsó kérdésre is választ találtunk.
Gauguinnek írja Van Gogh ebben az időszakban: "Ó, drága
barátom, olyanná kellene tenni a festészetet, mint amilyenné
Berlioz és Wagner tette a zenét: megtört szíveknek vigaszt nyújtó művészetté! Kevesen képesek ezt úgy átérezni, mint te vagy
én" (levél Gauguinnek, 1889. január 22. táján). Ez az idézet a
Nietzsche által is oly sokáig nagyra tartott Wagner zenéjét állítja
példaként festőtársa és önmaga elé, mégpedig épp az általunk
keresett vonatkozása miatt: hogy e művészet révén megtört szíveknek lehet vigaszt nyújtani. S ugyanez a gondolat előjön máshol is. "Gauguin, Bernard és én megállhatunk ezen a ponton, és
nem kell, hogy hódítsunk, de azt sem engedjük, hogy bennünket
hódítsanak meg; talán nem egyik vagy másik dologért létezünk,
hanem hogy vigaszt nyújtsunk, vagy hogyelőkészítsük az utat
egy olyan festészet számára, me ly még nagyobb vigaszt tud
nyujtani" (bátyjának, Theónak írt levél részlete, 1889. június 17.
vagy 18.). Arra is találunk utalást, hogya vigaszt az általunk is
elemzett teológiai jelentésében használja a festő, Jézus Krisztusban fedezve fel a beteg lelkek nagy gyógyítóját és azt, "aki megerősít és megvigasztal és felvilágosít bennünket" (Theónak,
1878-ban).
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A közvetlen bizonyítékok mellett vannak közvetett igazolási
is. Ezek közé tartozik az a tény, hogy Van Gogh számára milyen fontos volt Kempis Tamás Krisztus követése című
műve . Ez a már-már misztikus hangokat megütő szöveg ugyanis
épp a vigasztalásban látja meg a Krisztus-követő egyik legfontosabb megkülönböztető jegyét. Talán nem véletlen, hogy egyes
elemzői szerint Kempis programja mindhalálig témát és motivációt jelent Van Gogh számára, egyben buzdítást az alkotásra:"
"Ezért hát, én lelkem, teljes vigasztalásod és tökéletes fölüdülésed nem lehet egyebütt, hanem csak Istenben, aki a szegényeket
vigasztalja és a kicsinyeket magához fogadja. Álnok és elröppenő minden emberi vigasztalás. Az a boldog és igaz vigasztalás,
amelyet odabenn, az igazságtól veszünk." Kempis vigasztalás-programja hű tükre Van Gogh festői programjának, mely
csakugyan a szegények és a kicsinyek festészete kívánt lenni,
úgy, hogy vigasztaló szava ne pusztán emberi szó legyen, hanem belőle kihallatszódjon a vigasztaló Isten hangja is.
lehetőségek

2007. mdjue-i únius

Vincent van Gogh levélrészlete (Arles, 1888. október 17.)
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