
tus-kép, a közénk kövült sok évszázad és el
képzelés megnehezíti az eredeti kép rekonst
ruálását. Perrot professzor megállapításai is
csak akkor lehetnének százszázalékosan biz
tosak, mint a többi, hasonló kísérletre vállal
kozó tudósé: ha lennek időgépünk,ha a szak
emberek visszaszállhatnának az események
idejébe, s ott saját szemükkel látnák, saját
fülükkel hallgatnák Jézust és környezetét.
(Presses uníversitaíres de France, Paris, 1998.)
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Tárgyát a szeretet nyíltságával és befogadó
készségével közelíti - a birtokbavétel és hó
dítás szándékát szívébőlmesszire űzte. A köl
tői életműve t az alkotóval, a korral és a "Ti
tokzatos harmadikkal, a szülő ősokkal" ma
gyarázza. Figyelmének középpontjába ezt a
titkot helyezi, a sors- és történelemirányító
erőket a fátyol mögé rejtőzöttvilágban keresi.
Könyvének számottevő hányada nem a köl
tőről, hanem világáról beszél, így amit elénk
tesz, több, mint monográfia.

A felvilágosodás és romantika egymásnak
feszülő, zaklatott évtizedeinek föltérképezé
sében viszonyítási pontnak az ideákat és
szimbólumokat veszi. Condolatvezetése jól
érthető. A romantika egyik vezérlő ideája a
szabadság, de ez nem alulról indult kezdemé
nyezés, nem az egyén vagy a nemzet fölsza
badulását célozza, hanem az emberi nem egé
szének megdicsőülését. A kor másik megha
tározó eszméjét, a végtelenségtudatot, amely
a barokk korban még éber volt, a racionaliz
mus diada1menetének dübörgése riasztotta
föl. A romantika jelképrendszere ezekből az
eszmékből táplálkozik, bölcseleti megfogal
mazása pedig az ember és a világ egységének
tételezésén alapul. A kozmikus és személyes
létezést egyaránt átitatja a Menny-Föld-Po-
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kol, a szabadság-küzdés-szolgaság hármas
sága. Legnagyobb költőink azok, akiknek
életművében ez a hármas tagoltság kimu
tatható.

Vörösmarty eposzaiban az emberi lélek
mélyrétegeibe süllyedt emlékkképek felszínre
emelését ünnepli: íme, valaha boldogok és
végtelenek, tehát a sorvasztó, démonikus
kényszerítő erőktől szabadok voltunk. Arról
a lehetőségről, hogy ez az aranykoré1mény
újraéleszthető, a Csongor és Tündében mond
le. Ezután következik az evilági - Vörös
martynál elsősorban a nemzeti - teendők

másfél évtizede, amelyből a Pokol kapujáig a
társadalmi és családi kudarcok (a szabad
ságharc bukása és boldogtalan házassága) ta
szítják, de ahová súlyosabb megrázkódtatá
sok sem sodorhatnák kedélyének eleve dep
resszív jellege nélkül.

A költőt és korát egyszerre láttatja fölülről

és belülről. A kapott képet nem egymásra ve
títi, hanem összefüggéseit mutatja. Füle a kor
és a költői beszéd zenéjére egyaránt érzékeny.
Prózája egyenletes ütemű; zárójeles közbe
ékelés, jegyzet csak szükség szerint, mellékes
utalás, kitérő egyáltalán nem akasztja. Az el
ső mondatban fölvett lendületet megtartja az
utolsóig, irányt nem téveszthet. Kimért léptei
nem engedik, hogy előrehaladtátátfogó rnű

elemzések lassítsák. A legkedvesebb darabo
kat kezébe veszi, értő és gondoskodó szere
tettel meg-megsirnogtja, aztán indul tovább
kijelölt célja felé. Mondatai ihletettek: a sze
mélyes elragadtatás megvallására szíve nyi
tott, feltétlen rajongás nem vakítja szemét, a
tapintat határait nem sérti. A Szépséggel való
találkozás pillanatairól nem lehet máshogyan
szólani: "csak az avatottak beszélhetnek tü
zes ajakkal és lefegyverző hittel a világ Vilá
gosságáról". (Argus Kiadó - Vörösmarty Tár
saság, 1999)
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