
rettem, és én hogy kételkedjem? Te katonád voltam
és a te seregedben jártam« — ezeki voltak utolsó
szavai.” Ezután Faludi Ferenc következik a kötet-
ben, aki a Bessenyei és Batsányi előtti korszakban
18. századi irodalmunk alighanem legjelentősebb
alakja volt, a keresztény humanizmus képviselő-
je. a keresztény humanizmus Európában még a 17.
században kezdődött, megkésve érkezett hoz-
zánk, lényegéhez tartozott, hogy már nem követelt
aszkézist az életben, és bizalommal tekintett a ter-
mészetre, az ember természetére is, kivált, ha kel-
lő értelem irányítja. Ráday Gedeonon, ányos Pá-
lon és Baróti szabó Dávidon keresztül érkezünk el
a kötet egyik legszebb tanulmányához, a katona Jó-
zsef költészetét tárgyaló íráshoz.

katonát egykönyvű, egyművű írónak ismeri az
irodalmi köztudat, iskolában is így tanítják: a
Bánk Bán szerzője. Még többi drámájáról sem tud-
nak, nemhogy arról, mi a jelentősége költészetünk
történetében annak az alig néhány versnek, melyet
(éppen kétszáz éve) Dérynével való konfliktusa után
írt. Rónay György szép esszéje erről a katonáról
szól, a versírót idézi meg. „s mennyi meglepő, erő-
szakos szépségében megragadó sort, sorpárt, sza-
kaszt, kifejezést, képet lehetne idézni még katona
huszonnégy verséből; mert mindössze huszonnégy
vers az ő egész lírai termése. Maroknyi mű, és meg-
lehetősen kívül esik a magyar líra folyamán. Bi-
zonyos szempontból folytatás nélkül maradt kez-
detnek tekinthető: kísérletnek nyelvújítási erede-
tű lírai szókincsünk újszerű fölhasználására. Mert
nála ez a szókincs nem a lágyítás, nem a muzika-
litás szolgálatában áll, mint a kortárs költészetben
általában, egészen az almanachlírában való foko-
zatos devalválódásig¸ hanem éppen fordítva: a tö-
mörítés, az erő, a képi és nyelvi expresszivitás esz-
köze. költői nyelvünk talán nyert volna vele, ha a
nyelvújítási szókincsnek ez a költői átértékelése, át-
minősítése (mondhatni nőneműből hímneművé)
nem marad a kecskeméti éjszakák titka, hanem ter-
mékenyítő ágként beojtódik líránk egyetemes tör-
zsébe.” Ezután a gondolatébresztő tanulmány után
vörösmarty következik a kötetben, aztán Eötvös és
Péterfy Jenő. Utánuk jutunk el ady Endréhez.

a záró tanulmány ady első kötetéről szól, az
1899-ben Debrecenben megjelent Versekről, amelyet
a legtöbb értekezés csak zárójelben szokott meg-
említeni, a versgyűjtemények pedig csak füg gelék
gyanánt szoktak közölni. Rónay György sem azt
akarta kimutatni, hogy már ez a legelső, mond-
hatnánk mínusz egyedik kötet is fölvillantatta az
1906-os nagy ősrobbanás-kötet, az Új Versek (így,
nagy v-vel) oroszlánkörmeit, hanem csak annyit
tett, hogy végre részletes elemzéslámpafénybe
helyezte a benne szereplő verseket. Ennek az
elemző munkának során elsőnek hallotta meg a jó-
rossz versek dúdoló kísérőzenéjében, ritmus-fel-

hangjában a korabeli zenei köznyelv egyik irány-
adó stílusrétegét, a sorok mu zikalitásában fel-
hangzó cigányzenés dallamvilágot. a sirasson meg
című verset elemezve azt írta: „a műfajra jellemző
hosszú sorokban még a fülbe muzsikáló prímás vo-
nójának »zokogását« is ott sejthetjük”. (Kairosz Ki-
adó, Budapest, 2013)

KeNyeRes zoLtáN

isteN A szeRetet
Válogatás szent Maximosz hitvalló
műveiből

a vértanú és a hitvalló között az az alapvető kü-
lönbség, hogy az előbbi meghal a hitéért/meg-
győződéséért, míg az utóbbi túléli a kínzásokat. Ez
történt szent Maximosszal is (580–662), akinek éle-
téről a magyar olvasó sajnos alig tud meg valamit
a fordító nagyon is rövidre fogott bevezetőjében
(13–19.). Pedig a modern kutatás egyre világosabbá
teszi, hogy ő a késő antikvitás és a korai bizánci kor-
szak mezsgyéjén húzódó időszak egyik legnagyobb
teo-lógusa (lásd Jean-claude Larchet: saint Maxime
le Confesseur. cerf, Paris, 2003). Munkásságában har-
monikusan ötvöződik a hagyományhoz való ra-
gaszkodás és az újszerű eredetiség.

az előkelő családból származó férfiú 33 éves ko-
rában lemondott a Hérakleiosz császár (610–641)
mellett betöltött első titkári pozíciójáról (protaszek-
retisz), és szerzetes lett. a történelmi körülmények
(a kereszténység megosztottsága és a fenyegető isz-
lám hódítás) azonban nem engedték, hogy teljesen
kivonja magát a teológia vitákból és egyházpoliti-
kai problémákból. a bizánci császárok — különö-
sen II. konsztansz (641–668) — lázasan keresték
ugyanis a módját, hogy az arab katonai fenyege-
tés sikeres elhárításához elengedhetetlen belső
egy séget megteremtsék. a muzulmán arabokat
mintegy felszabadítókként üdvözlő szíriai és
egyiptomi monofizita (krisztusban csak az isteni
természetet elismerő) keresztények kiengesztelé-
sére Bizáncban kidolgozták tehát a monotheletiz-
mus tanítását, amely krisztusnak egyetlen isteni
akaratot tulajdonított. Ezzel a hivatalos teológiai ta-
nítással mind Róma (I. Márton pápa; 649–656), mind
pedig a konstantinápolytól függetlenedni kívánó
Észak-afrika szembehelyezkedett. szent Maxi-
moszt, a khalkedóni ortodoxia elkötelezett védel-
mezőjét először 655-ben ítélték száműzetésre,
majd 662-ben újra bíróság elé állították. Mivel Bi-
záncban a halálbüntetést mind gyakrabban kivál-
tották a csonkítások, Maximoszt sem végezték ki,
hanem kivágták a nyelvét, levágták a jobb kezét,
és száműzték a kaukázusba; ahol belehalt sebeibe
(augusztus 13-án). Tragédiája eklatáns bizonyíté-
ka annak, hogy hova vezet az államvallás, illetve
az állam és az egyház szerves összefonódása.
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a Hitvalló Maximosz életművéből a Miskolci
apostoli Exarchátus görögkatolikus exarchája
hozzáértő fordításában olvasható válogatás köz-
ponti motívuma a szeretet. Ennek hiányában még
az aszkézis, a tudás és a hit is terméketlen. „aho-
gyan a tűznek emléke nem melegíti fel a testet, úgy
a szeretet nélküli hit sem ragyogtatja fel a lélekben
az ismeret világosságát” (Fejezetek a szeretetről
I,31.). „aki tökéletes a szeretetben, és már teljesen
megszabadult szenvedélyeitől, nem különbözteti
meg többé önmagától a másikat, s nem veszi tu-
domásul a megkülönböztetést az önmagáé és má-
siké között vagy pedig hívő és hitetlen, szolga és
szabad, férfi és nő között, hanem fölötte áll a szen-
vedélyek zsarnokságának, s az emberek egy és
ugyanazon természetére van tekintettel, úgyhogy
mindenkit egyenlőnek tart, és mindenki felé azo-
nos jóindulattal viseltetik” (uo. II,30.).

Mindennek súlyát akkor értjük meg igazán, ha
tudatosítjuk, hogy ez az életmű a kegyetlenséggel,
félelemmel és gyűlölettel átitatott korai bizánci kor-
ban keletkezett. Orosz atanáz helytállóan és meg-
fontolásra méltóan érzékeli, hogy „a szeretet pri-
mátusát egész életművében hangsúlyozó hitvalló
nem állt meg kelet és Nyugat teológiájának egy-
ségénél. szintézisben látta az egész emberiséget, sőt
az újra egymásra talált eget és földet, Isten és em-
ber világát — mert krisztusban már mindenki és
minden egy” (8.). Ez a magyarázata annak, hogy
Maximosz művei (Négyszer száz fejezet a szeretetről,
Válaszok thalassziosz apát kérdéseire, tömör magyarázat
a Miatyánk imádságról, Kétszer száz fejezet a teológiá-
ról és Isten Fiának testben végbevitt üdvözítő művéről)
a keresztény lelkiségi irodalomnak olyan örök ér-
vényű gyöngyszemei, amelyek mélységei szinte ki-
meríthetetlenek. kitételeit újra és újra el kell olvasni;
el kell mélyíteni. a könyv második kiadása bizo-
nyítja, hogy modern korunk mind jobban elmagá-
nyosodó embere mennyire vágyik a szeretetszóra.
(Ford., bev. és jegyzetek: Orosz atanáz; ókeresztény
örökségünk, 6.; második, javított kiadás, Jel Kiadó, Bu-
dapest, 2013)

JAKAB AttILA

szeLíd köVetkezetesséGGeL
szuppán irén kiállításáról

Messzebbre és mélyebbre kell néznünk, ha nem-
csak a most kiállított szuppán-műveket akarjuk
megérteni, hanem szeretnénk pontosan látni azt a
művészettörténeti hátteret, amelyben a művész
munkássága felnőtt, kibontakozott. a magyar mű-
vészet nagy textiles nemzedéke a múlt század hat-
vanas éveinek végén lépett színre. Maga a műfaj a
hazai művészeti szcéna észrevétlen melléksze-
 replőjéből akkor vált rövid idő alatt a következő esz-
tendők megkerülhetetlen hősévé. Nem egyedül per-

sze: a textilesek törekvései nagyon is egybevágtak
a korszak fiatal képzőművészeinek, zenészeinek,
filmművészeinek törekvéseivel. ki-ki a maga te-
rületét igyekezett gazdagítani, tágítva és áttörve
a megszokott korlátokat, találékonyan bővítve a tra-
dicionális kifejezőeszközök tartományát, új jelen-
tést adva a formáknak. a részleteken túl, korábban
ismeretlen ábrázolás-formák, merész, a szokásos-
tól eltérő nézőpontok jelentek meg egy szokatlanul
eleven, a keresés izgalmától vibráló, eleven kö-
zegben. Így történt ez a képzőművészet ben a het-
venes évek közepén a zuglói kör, aztán a szürenon
és az évtized végén az Iparterv-csoport munkáinak
köszönhetően, s ezzel párhuzamosan így változott
a kortárs magyar zene az új zenei stúdió fiatal
zenészeinek, meg a film a Balázs Béla stúdió ifjú
filmeseinek tevékenysége nyomán. Mint a búvó -
patakok szoktak, egyszeri ben a textil is felszínre
bukkant, mintegy varázs ütésre életre keltek régi
technikák, vadonatúj, bátor kompozíciók indultak
virágzásnak, átalakult és felnőtt a textil-műfaj, és
szinte azonnal megtalálta szombathelyen és ve-
lemben a befogadó intézményét is. Frank János „ele-
ven textil”-nek, Fitz Péter „kaland”-nak nevezte,
ami történt.

Tudjuk persze, hogy a kalandok előbb-utóbb vé-
get szoktak érni. a textil-mozgalom a hetvenes évek
második felében fokozatosan elveszítette kalandokra
bujtogató lendületét, művészettörténeti súlyát.

Nem feledhetjük, hogy szuppán az úgynevezett
nagy textiles generáció tagjaként volt e kivételes
mozgalomnak résztvevője, csendes szereplője. Tár-
 sai, barátai sokféle módon, különböző irányokba tá-
gították a lehetőségeket. szabadságharcuk, nyelv-
újító törekvéseik elképesztően messze, korábban
„lakatlan” területekre jutottak, ahol önfeledten
élvezhették a szabadság levegőjét. a tárgyak je-
lentésének konceptuális átértelmezése, máskor a
szokatlanul térbe forduló, a teret a textillel formá-
ló kísérletek egyaránt meglepő eredményeket
hoztak. szuppán Irén generációja felforgatta, fej-
tetőre állította a megszokott mű faji törvényeket, de
ugyanakkor áhítattal vegyes harciassággal tekin-
tett a szakma tradícióira is. szup pán maga lénye-
gében ennél, a textil tradicionálisabb értelmezésé-
nél maradt, a hagyomány felől közeledett anya-
gához: a paraszti szőttesek derűs tisztaságában, a
csíkos vásznak ritmikájában, színhasználatában fe-
dezett fel ismeretlen lehetőségeket a kortárs magyar
textil számára. Nem egy akkori munkájának szikár
kompozíciója, játékos logikája tanúsítja ezt.

a textil-mozgalom — mint olyan — hamarosan
véget ért, jelentősége azonban változatlan maradt
a mai napig; vívmányai láthatatlanul is meg-
szabták az egész műfaj következő évtizedeit.

szuppán Irén bölcsen, csendesen, szívfájdalom
nélkül vette tudomásul az új helyzetet, és hama-
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