
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)
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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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rosan megtalálta azt a forrást, amelynek jótékony
„gyógyhatása” máig elevenen tartja kompozíció-
 it. a török vagy iráni szövőasszonyok mindennapi
gyakorlatában használt, Távol-keleten, de Dél-
amerikában is ismert ősi technika ez, ikat-nak ne-
vezik. az eredetileg színtelen láncfonalakat szö-
vés előtt megfestik, a színes és színtelen fonalak
bonyolult összjátéka alakítja a mintát, a képet.
szup pán e régi technikában jóval többet látott,
mint érdekes szövésmódot, kompozíciót alakító
módszert. általa új képi világhoz jutott, olyan te-
rületre, ahol a korábbi művek barátságos szófu-
karságának és gondosan mérlegelt szerkezeteinek
helyét egy lágyabb, szelídebb természet veszi át.
Itt a fák, a vizek, a kertek zöldesen imbolygó, sö-
téten lélegző, különös atmoszférája veszi körül és
változtatja anyagtalan jelenéssé a konkrét tár-
gyakat. szuppán nagy találmánya, hogy abban a
remegő körvonalban, amellyel a fonál megrajzolja
a motívumot, felfedezte a recésen akadozva lük-
tető forma — egy falevél, egy hal, egy virág, egy
fatörzs — kifejezőerejét és szépségét. Elnézően
mosolyog, ha a lakberendezők nyájas hirdetése-
ikben a modern bútorok divatos és nélkülözhe-
tetlen huzataként ajánlják az ikat-technikával
készült egzotikus vásznakat. számára az ikat mást
jelent: nem divat-kérdés, hanem egy művész pálya
logikus állomása. Olyan kis univerzum, amely-
ben a kézzelfogható, megnevezhető tárgyak el-
veszítik plasztikusan térbe rajzolódó körvonalai -
kat, súlyukat, és mozgékony, rebbenékeny ár-
nyakká válnak, körvonalaik remegve lebegnek a
textil síkján, a színcsíkok könnyű futamként sik-
lanak fel és alá. Mintha titokzatos neszek kelné-
nek útra a mélyből: megkezdődik — Tóth árpád
szavaival — „a dolgok esti lélekvándorlása”.

aki belemerül az itt kiállított falképek kom-
pozíciójába, a bennük megjelenő függőleges sá-
vok fegyelmében felismerheti majd az elmúlt nagy
textiles idők és a művész akkori remekeinek em-
lékét; aki örömmel bámészkodik a tapintatos és
halk színmezők között, az látni fogja a rokonsá-
got, amely Balázs Irén zsákvászon-hímzéseihez
vagy solti Gizi szándékosan „töredékes” és „el-
mosódott” szövéseihez fűzi szuppán munkáit.
a szövött felületek remegnek, reszket a motívu-
mokat körüljáró kontúr, a forma valóság és jele-
nés határán lebeg.

Pár éve Isztambulban, az egykori antik ciszter-
na vízben álló oszlopai között, lámpafényben,
keskeny pallón lépdelve érzékeltem azt a nagyon
keskeny ösvényt, amely a szilárd realitás és annak
törékeny tükörképe között húzódik. a turisták oly-
kor beleejtenek valamit a vízbe, ilyenkor a tükör-
kép „összetörik”, remegve szilánkokra esik szét,
majd lecsendesedve, újra ép lesz. Nem véletlenül
gondoltam ott szuppán textilképeire: csak ezeken

tapasztaltam meg a valóságnak és a képnek, a víz-
nek, a vízben úszkáló halaknak, a felszálló bubo-
rékoknak és a levegőnek ilyen folytonosan iramló-
hullámzó áramát. címek jutottak eszembe: Atlan-
tisz, Gazdag víz, Éjszakai kertek. a Víz alatti Palotában
egyszerre megértettem, az utóbbi évtizedekben a
művész milyen messzi tartomány ba jutott.

az itt látható művek most mások számára is
meggyőző képet nyújtanak arról a különös útról,
amelyen szuppán az utóbbi évtizedekben oly sze-
líd következetességgel halad. (Palmetta Galéria,
2014. január 24. – február 28.)

KoVALoVszKy MáRtA

siMoNe de BeAuVoiR: 
A Hit HAtALMA

Emlékiratai második kötetében (A kor hatalma.
Magvető, Budapest, 1965, 210–213, 303–306.)
simone de Beauvoir felidézi, hogyan született
1935–37-ben az első olyan regénye, amelyet már
megfelelőnek talált arra, hogy — sartre közvetíté-
sével — eljuttassa a Gallimard-hoz. Ott azonban a
neves esszéista és filozófus, Brice Parain kedve-
zőtlen lektori jelentést írt róla, elsősorban azt ki-
fogásolva, hogy „egészében véve rossz a szerke-
zete, részleteiben erőtlen”, és nem sokkal később
a Grasset kiadó szintén elutasította. a regény év-
tizedekig kéziratban maradt, csak 1979-ben adta
ki a Gallimard az akkor már világhírű írónőnek
ezt a korai munkáját, amely igazi népszerűségre
azután tett szert az olvasók körében, hogy 2006-
ban a „Folio” zsebkönyvsorozatban is megjelent.

a könyv eredeti címe: La primauté du spirituel
szándékos plagizálása Jacques Maritain egyik
1927-es esszéje címének, amit az 1979-es kiadás-
kor változtatott Quand prime le spirituelre. a cím-
választás ironikusnak tekinthető, hiszen Beauvoir
könyvének legfőbb célja éppen a spiritualizmus
elleni küzdelem, s egyféle leszámolás a gyer-
mekkorát uraló polgári kereszténységgel. a fiatal
írónő, aki hitének elvesztése előtt még kármelita
apáca akart lenni, regényében egy olyan világot
mutat be áltárgyilagos hangon, bár néhol alig lep-
lezett iróniával, ahol mindent a mereven értelme-
zett katolikus morálon alapuló társadalmi kon-
venciók, elvárások és kényszerek határoznak meg,
különösen a nők helyzetét téve nehézzé. Ebben a
világban a látszatok a legfontosabbak, a társada-
lom és a környezet ítélete, s gyakran még azok is
illúziók és álmodozások, a valóságtól elszakadt
hamis idealizmus rabjai, akik az áldozatainak
érzik magukat és szabadulni szeretnének belőle.

a regény öt részből áll, s mindegyik rész egy-
egy fiatal nő sorsát és gondolkodásmódját mutatja
be, miközben Beauvoir számos biografikus elemet
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