
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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felhasznál ismerősei és a saját életéből is. Marcelle
a már-már mazochista önfeláldozásban véli meg-
találni élete értelmét, férje mégis megcsalja és el-
hagyja; chantal, a vidéki tanárnő önmagának is ha-
zudva az emancipált nő szerepét játssza, tragédi-
ába sodorva ezzel egyik tanítványát; Lisa a saint-
ange katolikus leánynevelő intézet fullasztó lég-
körében egy eszményi szerelemről álmodozik;
anne a keresztény erkölcsiség megkövült előírá-
sai és a szabad önmegvalósítás között őrlődve be-
leőrül, majd belehal abba, hogy édesanyja a tár-
sadalmi konvenciókhoz igazodva eltiltja szerel-
métől, Pascaltól, aki viszont mintha túl könnyen
lemondana arról, hogy eljegyezze őt; Marguerite
pedig — aki egyértelműen a szerző alteregója —
elszakadva mindenféle spiritualizmustól, végül el-
jut az általa reálisnak tartott világgal való közvetlen,
külső kapaszkodók nélküli szembenézésig (ami
már a később Beauvoir által is vallott egziszten-
cialista humanizmusra, illetve világképre mutat elő-
re). E folyamat meghatározó állomása Marguerite
hitének megingása: „a nagy csend közepette úgy
tűnt, hogy a világ hirtelen kiüresedik körülöttem;
hogy senki nem parancsolta meg a fáknak, az ég-
nek, a fűszálaknak, hogy létezzenek, és én magam
is csak véletlenül lebegek ott a sem mi e bizonyta-
lan elemei között” (220., vö. az emlékiratai első kö-
tetében olvasható leírással: egy jóházból való úrilány
emlékei. Európa, Budapest, 19883, 143–144.).

a leginkább talán az a meglepő a fiatal simone
de Beauvoir könyvében, hogy egyes részleteit
mintha akár François Mauriac is írhatta volna. Ez
a hasonlóság az anne-ról, illetve haláláról, „a spi-
ritualizmus legfőbb bűnéről” (6.) szóló és a könyv
középpontjának tekinthető részben a legszembe-
tűnőbb (anne alakját a több írásában is zaza be-
cenevén szereplő, fiatalon elhunyt barátnőjéről min-
tázta; lásd egy jóházból való úrilány emlékei, 372–384.).
a szöveg vignon asszony, anne édesanyjának imá-
jával kezdődik (147–152.), amely rögtön bevezet
minket egy bigott, képmutató világba, ahol a nő
egyetlen hivatása, hogy jó feleség és anya legyen,
a férfi pedig, „hacsak a kegyelem meg nem érin-
ti… csak egy mocskos állat”. Imájában szörnyül-
ködik a lánya szekrényében talált könyveken,
amelyek íróinak „hogy van merszük katolikusnak
mondani magukat?”, de kikel a „modern papok”
ellen is, akiknek szerinte csak az a legfontosabb,
hogy „tanúbizonyságot tegyenek széles látókörű-
ségükről”. szinte mauriaci mélységű jellemábrá-
zolásokat és leírásokat találunk itt a családon be-
lüli kapcsolatok pokláról, a szerepjátszásokról, a bi-
gott vallásosságról és puritanizmusról, az előíté-
letekről, a testet és a lelket szembeállító, a jelent az
örök élet oltárán feláldozó, deinkarnált polgári ke-
reszténységről. Ebben a világban „a túl nagy sze-
relem csak két ember önzése, egy álom”, s „mi nem

hagyjuk elbódítani magunkat… a pascali érte-
lemben vett szórakozás nem nekünk való, és az em-
berek által kitalált összes szórakozás közül két-
ségkívül a boldogság a legcsalárdabb” (193.).

Elgondolkodtató, hogy Beauvoir az 1979-es ki-
adáshoz írt rövid előszavában maga is jogosnak íté-
li kéziratának korábbi elutasítását, mert úgy véli,
„egyik írás sem tekinthető önmagában is megálló,
zárt egésznek. Ugyanakkor a novellák sem szer-
veződnek össze olyan logikus egésszé, hogy az
eredményt regénynek nevezhessük” (5.). a mából
nézve azonban már távolról sem tűnik elhibá-
zottnak ez a típusú, nem teljesen lineáris, mozaik-
szerű (ha tetszik, posztmodern) szövegalkotási-re-
gényírói technika. az önálló részeket nagyon is ösz-
szetartozónak érezzük, amelyek több szállal kap-
csolódnak össze és kölcsönösen megvilágítják
egymást. Egyrészt például ugyanazok a személyek
tűnnek fel a különböző részekben fő- vagy mel-
lékszereplőkként: Marcelle és Margue rite testvérek
(Pascal pedig a fivérük), chantal és anne barátnők,
Lisa Pascalba szerelmes és Mar gue rite a bizalma-
sa; másrészt az egyes írások között átfedéseket, elő-
re- és visszautalásokat is találunk. Egy-egy törté-
nést néha különböző szereplők szemszögéből is lát-
tat a szerző (például kétszer is megírja azt a jelenetet,
amikor Marcelle férje, De nis egyik este a családi va-
csora után elhívja egy bárba a kamasz Mar guerite-
ot, aki anyjuk tiltása ellenére vele megy: 47–50. és
228–232.); továbbá naplórészleteket illeszt az egyes
szám harmadik személyben megírt szövegbe, az
utolsó rész pedig egyes szám első személyben író-
dott, ami a regény egészét tekintve megint csak a
széttartás és összetartás játékát mutatja. Ugyanakkor
az utolsó rész mintegy összefoglalását, lezárását is
adja a korábbi részeknek: Marcelle visszafogadja
a férjét, chan tal hozzámegy egy gazdag orvoshoz,
Pascal ismert tudós lesz, ám a szerző alteregója sze-
rint „anélkül fognak meghalni, hogy bármit is meg-
ismertek, vagy bármi valóságosat szerettek volna”,
s Marguerite kijelenti: „én nem akarok hozzájuk ha-
sonló lenni” (277.). Ekkor és így nyílik meg előtte
a szabadulás útja a látszatokra és konvenciókra épü-
lő zárt világból.

simone de Beauvoir korai művét ma már töb-
ben az egyik legjobban sikerült regényének tartják.
annyi bizonyos, hogy nagyon figyelemre méltó
könyv nemcsak a kor- és jellemrajzok, hanem a re-
génytechnika szempontjából is, de talán még en-
nél is fontosabb, hogy betekintést enged egy jelentős
írói életmű genezisébe, s jórészt már magában hor-
dozza azokat a témákat, morális és egzisztenciális
kérdéseket, amelyek egész későbbi munkásságát
alapvetően meghatározták. (Ford. Takács M. József;
Jaffa Kiadó, Budapest, 2013)

BeNde JózseF
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