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 Irodalomtörténet. 

 
Bertha Zoltán 

 

Könyvek Sütő András drámavilágáról 
 

Péter Orsolya Csillagok a máglyán, Sütő-drámák elemzése (1997) című mun-

kája törekvésében, méreteiben és következetességében impozáns vállalkozás: fi-

gyelemre méltó hozzájárulás a téma kutatásához, ismeretterjesztő feldolgozásá-

hoz és a Sütő András életműve iránti még szélesebb érdeklődés felkeltéséhez. 

Nem mondhatni, hogy Sütő András drámáinak léte és eszmevilága ne lenne 

többé-kevésbé kielégítő módon része az értő köztudatnak, a minőségelvű köz-

megbecsülésnek, mégis, legújabb korunkban ismét határozottan fontos lehet az 

e művek által képviselt szellemi és irodalmi értékek társadalmi-kulturális tuda-

tosítása és terjesztése. Különösen azért, mert az utóbbi időkben, a domináns íz-

lésáramlatok átrendeződésének érájában egyre erőteljesebbé váltak a sütői vi-

lágszemléletet és esztétikai felfogásmódot megkérdőjelező, sőt élesen elutasító 

kritikai hangok, holott azok az egyszer már irodalomtörténeti érvénnyel elis-

mert értékek, amelyeket e nagy drámaíró megteremtett, természetszerűleg nem 

vesztettek — nem veszthettek — maradandó művészi értelmükből, időtálló gon-

dolati-formai jelentőségükből. Ez a kivételes hatású, erkölcsi szempontból is ori-

entáló igényű eszmerendszer és artisztikum továbbra is eligazító szerepet ját-

szik — kér és kap — az identitás- és hagyományőrző nemzeti önérzet, új közös-

ségi öneszmélés folyamataiban, az autentikus és modern — önépítő és önerősítő 

— nemzeti cselekvésstratégia kialakításában, a kollektív megmaradást szolgáló 

értékeszményekre alapozott sorsérzékelés, lelkiismeret-ébresztés és magyar-

ságvédelem fenntartásában. 

A tanulmány szerzője megfelelő hangsúlyt helyez az írói morális felelősség-

vállalás, a „sorsvigyázó” attitűd tudatosítására, s szenvedélytől élénk beleéléssel 

domborítja ki e világkép etikai alapigazságait. Polemizáló célzatú megállapítá-

sai, vitamegjegyzései ha olykor talán túlságosan sarkossá élesednek is, a mű-

vekből kielemzett mondandó hiteles, helytálló értelmezése és meggyőző közvetí-

tése lényegében és egészében kellőképpen tudja megtámogatni ezeket az evi-

denciaszerű ítéletekké szűrt — axiomatikus és szentenciózus — elvi tételeket 

(az író közéleti elkötelezettségeiről, a szolgálatelvű sorsközösség-élményhez fű-

ződő kitartó hűség példaállító konzisztenciájáról, az értékkel telített történelmi, 

kulturális, anyanyelvi nép- és nemzetkollektívum egyetemes emberjogi létigé-

nyeiről, a kisebbségi sorsszituáció érzelemfűtöttségével adekvát művészi hang-

nemfajták — például a pátosz, a heroizáló stilizálás — szuggesztivitásáról, a 

romantikus nemzethalál-képzet reális aktualitásáról stb.). A közösségi létet, ezt 

a históriai, lelki, szellemi értékteljességet óvni, a pusztulással fenyegető veszé-

lyektől menteni szándékozó irodalmi magatartást mintaként mutatja fel a szer-

ző, s úgy száll szembe az ezt az elhivatottság-érzettel, küldetés- és feladatválla-

lással töltekező művészetkoncepciót támadó, lebecsülő vagy eljelentékteleníteni 
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kívánó valós vagy lehetséges véleménytípusokkal, hogy bátor egyértelműséggel 

azonosítja a saját nemzetcentrikus nézeteit az elénk tárt drámai művekből ki-

sugárzó gondolati végüzenetekkel. S bár ezzel nem (vagy szerencsére alig) egy-

szerűsíti le mindazt, amit az egyes darabok igen aprólékos, tüzetes bemutatása, 

szöveg- és jelentésmagyarázata során megfigyel és megfogalmaz, mégis, elkép-

zelhető volna, hogy ezeket a demonstratív hevületű (deklaratív) kitételeket — 

amelyek zömmel a bevezető és befejező szakaszokban találhatók — itt, ezeken a 

helyeken is kiegészítse és megerősítse — rövid érvelésképpen — néhány lényeg-

re törő, összefoglaló mondattal; olyanokkal, amelyek erőteljesen (és akár újólag 

is) rávilágítanak: az erkölcsi maximákká formulázható alapvető igazságüzene-

tek milyen mély és egyetemes gondolati-filozófiai szférákból bontakoznak ki. 

Hogy mennyire összetett, sokrétű és jelentésgazdag az a szemantikai és stilisz-

tikai tartomány, amelyet a drámák bölcseleti, mitológiai, történelem- és erkölcs-

filozófiai, lélek- és léttani dimenziói alkotnak. Hogy ez az erudíciót és revelációt 

összegező drámavilág a különböző magatartásalternatíváknak milyen hallatlan 

komplexitását jeleníti meg, milyen árnyalatbőséggel sorakoztatja fel az emberi 

lét- és cselekvéslehetőségek, illetve — lehetetlenségek legkülönfélébb változata-

it; a motivációk, indokok, ideológiák ezerféle típusát. Hogy ebben a társadalom- 

és drámaontológiai viszonyrendszerben mennyire nem zárja ki egymást, hanem 

éppenséggel milyen mély metafizikai összefüggésben kapcsolódik össze egyéni 

és közösségi érdekszempont, személyiségi és kollektív autonómia, individuális 

és nemzeti önállóság: érték és szabadság, sajátosság és univerzalitás, magyar-

ság és európaiság. Végeredményben tehát: hogy mennyire nem szűkíthető le e 

drámák gondolati tartalma. S így lehetne még hatásosabban érvényteleníteni 

azokat az alaptalan bírálatokat, amelyek előbb érzéketlenül eltorzítják, szimpli-

fikálják a drámaírói Sütő-képet (az abszolutizált közösségiség egynemű tézis-

szerűségét olvasva ki belőle), majd ez ellen a saját maguk által hamisan beállí-

tott-értelmezett világszemlélet ellen lépnek fel — elmarasztalólag. 

Ezt a megoldhatatlan dilemmákra, kényszerű és fájdalmas konfliktusokra, 

összeegyeztethetetlen viselkedésfajták ütközéseire, az erkölcsi megigazulás ne-

hezen kivívható vagy érvényesíthető módozataira épülő, bonyolult és kiteljese-

dett drámai feszültséghálózatot, szituációrengeteget Péter Orsolya dicséretes 

alapossággal, termékeny műközelségben boncolgatja. A „close reading” módsze-

rét követve kíséri nyomon a művek eseményszálait, vizsgálja a szereplőkben 

megtestesülő jellemképleteket, a jelentésképző nyomatékkal bekövetkező cse-

lekményfordulatokat, a hangulati modulációkat. Az aprólékos analízis helyesen 

jelzi a fogalmilag megragadható mondanivalók belső rétegzettségét, vibrálásait, 

vonatkoztatási síkváltásait. Különösen a Káin és Ábel és az Advent a Hargitán 

elemzése olyan, amely számos érzékeny részletmegfigyeléssel, önálló és finom 

meglátással bővíti az amúgy természetesen gazdag szakirodalom ismeretanya-

gát. A munka egyik fő erénye tehát a konkrét drámatest, a valóságos szövegvi-

lág megelevenítése, annak lankadatlan figyelmességgel, konzekvens elmélyü-

léssel, egységes eszköztárral történő olvasati (kritikai) reprodukciója. Ebben a 

jellegében tehát a tanulmány hasznos kiegészítő munka az eddigi bőséges Sütő-

irodalomhoz képest is, s igen alkalmas szakkönyv, oktatási segédkönyv lehet 

bármilyen tanintézményben — a gimnáziumtól az egyetemig —, diák és tanár 

számára egyaránt tanulsággal forgatható, a közös olvasást, elemzést segítő, 
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megkönnyítő irodalompedagógiai mű. Amellett, hogy a fiatal generációk fogé-

konyságát jótékonyan befolyásolhatja a komoly értékirányok megtalálásában. 

 

(1997) 

 

*** 
 

     Lázok János Sütő András drámatrilógiája (1997) című könyvével kapcsolat-

ban alighanem különösképpen álságos vagy téves helyzetismeretről tanúskodó 

frázis lenne annak a megállapítása — noha e szokványos dicséret bizonyos fik-

tív vagy remélt jelentéstartalmát a dolgozat maximálisan megalapozza —, hogy 

ez a munka kiváló ösztönzője lehet a további kutatásoknak és elemzéseknek. Itt 

ugyanis merőben másról van szó. Napjainkban Sütő András életműve kétségte-

lenül visszaszorult az irodalomtörténeti, filológiai érdeklődés, a közkulturális fi-

gyelem homlokteréből, s nem valószínű, hogy friss és széles körű vizsgálódási 

izgalmakat pezsdít meg a közeljövőben; annak ellenére is jósolható ez, hogy pél-

dául éppen a napokban várható egy Sütő Andrásról — s ugyancsak a drámaíró-

ról — szóló újabb kötet (monografikus feldolgozás) megjelenése a budapesti 

Nemzeti Tankönyvkiadónál (Péter Orsolya a szerzője), amely azonban a „close 

reading” módszerét alkalmazva ugyan számos érzékeny és hasznos részletmeg-

figyeléssel (az iskolai oktatásban, irodalompedagógiai célzattal kitűnően fel-

használható meglátással) járul hozzá e drámaművészet összetettségének feltá-

rásához, végeredményben mégis szintén inkább csak a korábbi megközelítési 

módok ismételt felélénkítésére vállalkozott. Ezzel szemben Lázok János disszer-

tációja az egész eddigi Sütő-szakirodalom eredményeit tekintve is olyan kiemel-

kedő újdonság — régóta esedékes és szorongató hiányokat pótoló fejlemény: iro-

dalomkritikai esemény —, amely voltaképpen a Sütő-kutatások összefoglaló ér-

vényű — azokat egyszersmind ténylegesen továbblendítő és megújító, önálló fel-

fogásrendszerbe sűrítő —, egyfajta maradandó betetőzésének is tekinthető. Va-

lójában fájó — vagy legalábbis nyugtalanító — szükségérzetet keltve vonul vé-

gig az elmúlt évtizedeken a sütői drámaírás méltón nagyszabású, s ideologizáló 

felhangok nélküli, poétikai-elméleti igényességű analízisének az elmaradása, 

mintegy erősítve az életmű világképi gazdagságával, gondolati összetettségével 

szembeni érzéketlenség és kritikai érdektelenség fokozatos terjedésének a lát-

szólagos jogosultságát. S ha maga Lázok János több mint egy évtizede végzi azt 

a komoly erőfeszítést, amellyel a Sütő-darabok bölcseleti komplexitására, árnya-

latos belső jelentésrétegződéseire és dramaturgiai-formai differenciáltságára, 

sőt szövevényességére mutat rá, mindez eddig is kevesebb visszhangot vert an-

nál, hogysem hatásosan kibontakozhatott volna valami olyan kutatási áramlat, 

amely elhomályosíthatta volna az apologetikus falzettekkel kísért erkölcspéldá-

zati leegyszerűsítések lapidaritását, illetve másik oldalról a filozófiai-lét-

bölcseleti drámaüzenetek mélységeit lebecsülőn kisebbíteni vagy eltagadni kész 

értelmezések hamisságait. Ezért félő továbbra is, hogy bár ez az értekezés — 

eredményei, értékei révén — messzemenően alkalmas volna arra, hogy úgyszól-

ván valamiféle Sütő-reneszánsz elindítójává vagy inspirátorává váljék, mégis 

méltó folytatások vagy továbbgondolások nélkül maradó összegzésként fogja in-

kább nyugvópontra juttatni a Sütő-recepciót, mintsem serkenteni. S ezért gon-
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dolom tehát üresnek azt a várakozást vagy azt a közhelyet, amely e munka hatá-

sával kapcsolatban a jövőbeli folyamatosságra célozna, a látható körülményekkel 

és a vélhető tendenciákkal számot alig vetve; nem figyelve arra, hogy ez a kiérlelt, 

tömör szintézis érdemtelenül, szándéka ellenére, a korhelyzet miatt is szembeke-

rülhet a fogadtatás veszélyes közönyével, szimplán jóváhagyó passzivitásával. 

Maga az elemzéssor is sugallja egyébként a lekerekítettség, a megoldottság 

körültekintően beteljesítő, ily módon egyszersmind lefegyverző erőteljességét. 

Olyannyira kimunkált, kikristályosított ez a koncepció, szinte tételessé sűrített 

a logikai vonalvezetés, hogy bár elegáns átfogó módszerével számtalan előző 

meglátás, értelmezési szempont érvényesnek tartható lényegét képes magába 

építeni, sokféle olyan interpretációs eljárást kénytelen ugyanakkor mellőzni, 

amely a szerző korábbi publikált tanulmányait oly sokrétűvé színezte. Ez a cél-

ratörő előadásmód természetesen semmiképpen sem minősíthető olyannak, 

mint ami hiányérzetet kelthetne, éppenséggel így tesz eleget kitűzött — s talán 

túlontúl szerényen is megfogalmazott — feladatának a világos, lucidus gondo-

latmenet; mégis, véleményem szerint megfontolandó lenne néhány itt perifériá-

ra került vagy elhagyott megfigyelés-sorozattal úgymond „visszabővíteni” az 

elemzések szövegét. Csak egy-két kiragadott példát említek az ilyen lehetőségek 

közül. A történelmi drámák kapcsán továbbra is érdekesek lehetnek a Sinkó 

Ervintől idézett — az entellektüel „összemberi szolidaritására” vonatkozó — fej-

tegetések, vagy a Réz Pál-féle Csillag a máglyán-bírálat alapos cáfolatai (Iroda-

lomtudományi és stilisztikai tanulmányok 1984); a Káin és Ábel megvilágításá-

ban az ún. „átmenet rítusának” aspektusait kidomborító eszmefuttatások (Ko-

runk, 1992/8.); illetve azok a telitalálatszerű utalások, amelyek a Sütő-dráma 

feltárt belső jelentésösszefüggéseit a huszadik századi lírai mítoszértelmezések 

köréből az Ady-féle egzisztenciafilozófiai látomással rokonítják — a Kain megöl-

te Ábelt című vers záróstrófájával („Megöltem magamat, / Mert furcsák voltunk 

kettesen: / Fogadj, Jehovám, két-eggyünket / Értőn és kedvesen”) (Színháztu-

dományi Szemle, 1996, 30-31.). Megjegyzem, hogy nemcsak ebből a versből len-

ne gondolatébresztő további sorokat idézni — „Nem vétkeztem, mikor gyilkol-

tam”; „Nincs senkihez közünk / s Te nem adtál elég erőt, / Uram, hogy ketten le-

gyünk eggyek / A te arcod előtt” —, hanem például A kimérák Istenéhez című 

Ady-költeményből is a következőket: „Fölemelt, véres homlokom / Nem ejtem 

porba most előtted” — a drámának éppen egy másik (szinte szállóigévé jegece-

sedett) üzenetkörére („Mert ha porból lettünk is: emberként meg nem maradha-

tunk az alázat porában”), illetve a „felemelt fő” magatartásmodelljére vonatkoz-

tatva. 

A lezáró érvényességgel kicsiszolt értelmezésmód, a vitathatatlannak tetsző 

tartalomelemzés, a drámák poétikai-tipológiai sajátosságait, szerkezeti-drama-

turgiai karakterjegyeit meghatározó, a tragikus főhősök, hőspárok, (a konfliktu-

sosságban, felcserélhetőségben, egyenértékűségben bonyolódó) sorsanalógiák 

egymást magyarázó viszonyrendszerét finoman boncolgató, azt az erkölcsi-

eszmei világkép szférájába kapcsoló elméleti módszeresség, pontosság és szigor 

tehát a dolgozat fő jellemzője, egyben erénye. Hozzáfűznivalóimat éppen ez az 

elmélyültség bátorítja.  

A sütői világszemlélet alapvonásait magyarázó Lázok János vitathatatlanul 

precíz és árnyalt argumentációjának egyik pillére a drámai főszereplő-párosok 



8  

magatartásmintájában, viselkedésüzenetében lejátszódó — az életfolyamatos-

ság eszmei-ontológiai primátusának függvényében lezajló — bizonyos értékki-

egyenlítődésnek a hangsúlyozása. 

Igen meggyőző és figyelemfelhívó az Egy lócsiszár virágvasárnapjának főhő-

sei között az elhatározó, stratégiabefolyásoló személyes motivációk rokonított je-

lentőségének a nyomatékosítása, az alkati-ideológiai különbségek mögötti jel-

lemhasonlóságok — a szerepkör-cseréket lehetővé tevő jellemaffinitások — fel-

fedése, s a végkifejletben kifejeződő értékrend-egyesítés esélyének a kidomborí-

tása. Valóban, az illúziókergető adottságőrzés és az életveszélyeztető tagadáselv 

(Kolhaas, illetve Nagelschmidt) stratégiájának metaforikus egyeztetése, a „halál-

ból is életet fakasztó profán megváltásígéret” perspektívája a szerepfölcserélődé-

sek és -azonosulások komplex összjátékából bontakozik ki, de nem kevésbé a két-

féle életelképzelés, pszichológiai attitűd mögött rejlő jellemszilárdság közössé-

géből. Eszményalkotó ideológiai feltevéseikkel és célképzeteikkel — vagy azok 

tisztán követhető változásaival — ők ugyanis őszintén, egyenes lelkűen egyek, 

minden más hatalombirtokostól vagy hatalomszolgától élesen megkülönbözte-

tetten, akiknél a jogra, a törvényre, az „Ügy”-re, a kollektív ideákra, a történel-

mi kényszerekre stb. való hivatkozás rendre a mögöttes önzés, önérdek szem-

fényvesztő elleplezéseként, tisztátalan manipulációs ideologémájaként működik. 

A habituskülönbség ellenére ez a személyiség és igazságérzet közötti eredendő 

viszonytisztázottság segíti jelentős részben megteremtődni a két főhős szerep-

funkciója között az egyenértékűséget, lendíti előre annak kifejlését. 

De ha a gyermekét Nagelschmidtre bízó Kolhaas életreménye mintegy integ-

rálódik az immár „legrövidebbnek” és „hazavezetőnek” elismert münzeri út ér-

téklehetőségébe, akkor ez azt is jelenti, hogy a radikális reflexió fogadja magába 

a vitális értéket, s nem fordítva: az életóvó körültekintés haladja meg önmagát, 

s viszi át törekvéseit a bizonytalan, ám teljesebb értékmegvalósítással biztató 

szabadságtávlatokba. A transzcendentális igazságtudat nem adja fel önmagát, 

még ha módosul is, amikor felöleli a valóság alapmozzanatait — az igazság ké-

pes a valóságra nyitni önmagán belül; a valóságnak viszont túl kell lépnie ön-

magán, hogy az általa immanensen nem (vagy csupán töredékesen) hordozott 

igazság részese lehessen (Kolhaas halála, fizikai pusztulása voltaképpen ilyen 

revelációszerű, életvalóság-elhagyó átminősülés, átlényegülés — „átvalósulás”). 

Ezért vélem fenntarthatónak mégiscsak az ilyesfajta axiológiai különbségté-

telt továbbra is — s még inkább Kálvin és Szervét között. Minden lélektani, 

dramaturgiai, strukturális — az antikatartikus, sőt deheroizáló jellegből fakadó 

szcenikai és szituációs — egyenértékűség mellett nézetem szerint változatlanul 

fennáll a történelmi realitásértéknek és a szellemi autonómia önértékének az 

erkölcsfilozófiai értékszint-különbsége, a történelmi megvalósulás utólagossága 

a reflexió szabadságához képest, metafizikai megelőzöttsége a feltétlen szubjek-

tivitás szubszisztenciája által. (Elfogadva például a történelmiség önérvényének 

jaspersi kétségbe vonását: „A történelem nem a végső fórum. A kudarc nem érv 

a transzcendenciában gyökerező igazság ellen.”) A históriai megalapozás szük-

ségszerűségének konkrét súlyát, rangját, tagadhatatlan hitelességét esetleg hí-

vebben érzékelteti, ugyanakkor a történelemnek mint hiányos axiológiai érvnek 

a lényegi-alanyi öntörvényűséggel szembeni csökevényességét talán kevésbé ta-

karja el az egyenrangúság vagy az egyensúly fogalmának használata — az érték 
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ekvivalencia definíciója helyett. Természetesen maga a dolgozatíró is számol e 

problémákkal, különösen akkor, amikor a „két szerepkör között az elhagyottság 

és a magány révén beálló egyensúlyi helyzet”-ről beszél; s kiváltképpen érzé-

keny a két figura párhuzamba állítható végletes magatartásváltásainak, az illu-

zórikus tömegkapcsolat motívumainak, illetve a Veronika-jelenség Szervéttel 

kapcsolatos szenvedés —, illetőleg megváltás — vagy üdvtörténeti jelentés-di-

menziójának a felderítése. Nemkülönben a „hatalmi szerepbe való teljes és ön-

feladó bezárkózást” tanúsító Kálvin, illetve a máglya előtti magányából Veroni-

ka által feloldozott Szervét szituatív ellenpontozottságának a megragadása. Vi-

szont Kálvin szavai arról, hogy üldözöttnek, sőt megfeszítettnek érzi magát a 

„kényszerűségek keresztjén”: nemcsak a tehetetlen áldozatként való szubjektív 

szerepmegélésről tudósítanak, hanem az önigazolás, az ideológiai szemfényvesz-

tés objektív manőverlehetőségeiről is. Frazeológiai szinten ugyanis nehéz elkü-

löníteni vagy szétválasztani a helyzetleírás autentikus valóságtartalmát az ön-

mentő, önmeggyőző, sőt az érdekmotiváció elrejtését célozva önsajnáltató verbá-

lis gesztikuláció tisztázatlanságától, az önreflexió lélektani és referenciális káo-

szától, vagy az egyszerű felelősség-elhárítástól. Banálisan mondva: a hatalom 

embere akkor is így fogalmaz, ha tudja, hogy volna alkalma a kilépésre vagy 

legalábbis a revízióra (a bűn elhárítására), de ezt az (akár önmaga előtt is) tit-

kolt önérdek miatt nem teszi meg. — De hogy a belátható érdekobjektiváció kö-

rén az értékelvű transzcenzus jegyében történő túllépés csak valamilyen döntő 

áldozathozatallal következhetik be (mivel az érték kategoriálisan több vagy más 

is, mint ami van), arra viszont — bármennyire kevéssé patetikus vagy idealizált 

formában — Szervét elkerülhetetlen, törvényszerű autodaféja tényleges bizonyí-

ték. A kálvini kísérlet egyben az érdektárgyiasulásban fel nem oldott értéktár-

gyiasítás aspirációjának a kudarca is; s az értékkorlátozó konfliktust éppen a te-

leologikus hittel és vággyal övezett történelmi realizálódás termeli. 

A legrészletesebb fejezet a Káin és Ábellel foglalkozik. Annak a bizonyítása, 

hogy ez a mű a kétszintes drámamodell egyfajta módosult változatának a példá-

ja, alapos és elfogadható. Felfedezés-értékű annak a taglalása, hogy az ábeli is-

tenképzet — vagyis az emberfölötti hatalom Ábel számára való megjelenése — 

voltaképpen Ábel szubjektív, „utópisztikus hatalomvíziója”, mivel ez a felisme-

rés valóban közelebb visz a dráma metaforikus szemantikai mélyszerkezetének, 

filozófiai-mitológiai jelentésstruktúrájának a feltárásához, az „első” és a „máso-

dik” bűn konstituálta antropológiai-archetipikus viszonyrendszernek a tisztázá-

sához, az ontológiai válsághelyzetek analógiáinak, a lírai „képmás”-jellegű, tu-

dattartalom-kivetítő figurák és relációk ismétlődéseinek, elmozdulásainak meg-

okolt interpretációjához; végül pedig az életidegen alternatívák feloldódásából 

kifejlő mondanivalónak a humán létezés, az életkontinuitás szemszögéből törté-

nő felfedéséhez. Lényeges értelmezési pont azután az isteni teremtésterv szerin-

ti áldás, illetve a bűnmegtorló átok kétarcúságának, ellentmondásosságának — 

s végső koherenciájának — a magyarázata, vagy a bűnbeesés előtti mellérende-

léses-harmonikus kegyelmi állapotot megtörő hatalmi hierarchizálódásnak — 

az alávető uralommechanizmus avagy az imaginárius hatalomtudat emberi ki-

alakulásának — a par excellence bűnhöz való rendelése. A kollektív abszolútum 

elvesztésének, az individualitás-elv kibomlásának, sőt kétféle elvont életellenes-

séggé fajulásának mozgáskeretébe indokoltan illeszthető mind Káin végletesen 
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magányos, tagadáskövető, absztrakt-utópisztikus édenkeresése, mind Ábel pa-

radox azonosulása a kisajátítva interiorizált hatalomtörvénnyel, ami az ember-

történet visszavonhatatlan megszakadásához, az egyedül maradás véglegessé-

géhez vezetne. Ehhez a paradox viselkedésmódhoz tartozik hozzá a szerző által 

„nyelvi (ön)manipulációnak” nevezett taktikázás, amellyel Ábel úgy akar eleget 

tenni az Arabella elpusztítását követelő feltételezett hatalmi parancsnak, hogy 

közben e számára legkedvesebb személy — a női társ — megőrzését is lehetővé 

tegye. Ami összeegyeztethetetlen, annak a feloldása csak önbecsapással, hazug-

sággal, ál-magyarázatokkal kísérelhető meg. De ugyancsak ehhez a tudati ka-

vargáshoz, bonyodalmassághoz kapcsolódik — s egyébként szintén az individua-

lizáció előrehaladásának a jelentőségét igazolva — az a motívum, amely per de-

finitionem individuális adottság (vagy fejlemény), a véges individuum ontológiai 

státusához köthető gyökeres egzisztenciális meghatározottság: a szerelmi félté-

kenység mozgatórugója, ösztönzése. Talán több elemzést kívánna szerintem, 

hogy pontosan milyen szerepet játszik ez, s hogyan és milyen mértékben alakít-

ja mindkét testvér érzelmi változásait. Például Ábel egyszerű féltékenysége, sőt 

bosszúálló késztetése miképpen befolyásolja végső cselekedetét: hogy mégis hoz-

zákezd Arabella feláldozásához — holott fokozódó haragja és sértettsége esetleg 

éppen ekkor szolgáltathatna valódi és őszinte érveket arra, hogy mégsem kell 

Arabellát elveszejtenie: mert már csakugyan nem olyan becses számára. 

Értékesek a tanulmánynak a sütői „mítoszátköltés” mitológiai, mítoszkritikai 

hátterére vonatkozó (például apokrif héber mítosztöredékekre is kiterjedő) ku-

tatásai is. Kérdésként merülhet fel mindazonáltal, hogy a parafrazeált drámai 

„mitémák” miképpen kapcsolódhatnak — a bűnismétlődés mitologémájának 

szervességéből kinőve — egy tágabb filozófiai gondolatkörben az olyan metafizi-

kai konstrukciókhoz, amelyek például a ciklikusság, az „örök visszatérés” miti-

kus-szakrális üzeneteit elevenítik meg (Nietzsche, Eliade stb.), vagy az ereden-

dő, illetve az „eláradó”, az „áteredő” bűn egyetemes erkölcsi léttanát körvona-

lazzák. (Ez utóbbi problémakörhöz csak a legfrissebb irodalomból ajánlanám a 

következőket: Tengelyi László: A bűn mint sorsesemény, Bp., 1992, Tallár Fe-

renc: A bűn és a szabadság mítoszáról, Protestáns Szemle, 1996/3., 169-189. Kü-

lönösképpen pedig a kinyilatkoztatás eszméjéről, a bűnbeesésről, az Ádám-

mítoszról és a történelem eszkatológiai víziójáról értekező Paul Ricoeur ide vo-

natkozó munkáit javasolnám mérlegelésre; bennük például a megjelenő történe-

tiség bűn-aspektusának, az Ádám-mítosznak az olyan jelentésértelmezését, 

mely szerint: „már az a tény, hogy az ember létezik, az a gonosz. A gonosz erede-

te egybeesik az antropogóniával.”) 

A drámatrilógia eszmei tengelyében álló komplementer kétpólusosság — a lá-

zadó tagadás és a kizárólagos engedelmesség életidegenségének az életfolytatás, 

az elsődleges és integrális vitális érték felől történő összevonása és átlényegítése 

—, mint alapkérdés, A szuzai menyegzőben azonban már egy másfajta (a rejtett 

azonosságok helyetti autonóm különbözőségeket érintő) problematikává vált át. 

A szerző gondosan különíti el eszerint ezt a darabot az előzőektől, s megalapo-

zottan vitatja a „tetralógia” elnevezés helyességét. Hasonlóképpen jár el a sütői 

világszemlélet alapvonásainak a vázolásakor, e világkép egészének a jellemzé-

sekor is. Az író prózai munkáiból kiválasztott alapvető sorsjelképek, lírai ön-

szemléleti sorsmetaforák elemzésekor érzékenyen mutat rá adottság és reflexió, 
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azonosulás és elkülönböződés széles jelentéstávlataira, s ezzel voltaképpen arra 

is (még ha nem részletezi is ezt), hogy a kritikai reflexió révén hogyan tudja 

meghaladni Sütő a tulajdonképpeni (és a nála is élénken ható) transzszilvaniz-

mus szenvedésmitizáló erkölcstanát. Magam azonban kissé elnagyoltnak érzem 

az „adottság” vagy „adottságőrzés” kifejezések (terminus technicusok) az egész 

életműre (természetesen a drámák világára is) kiterjesztett használatát, 

amennyiben az nem törekszik a tradicionális közösségi-mítoszteremtő népi kul-

túra vagy szerves közösségiség átörökíthetőségének, egy anorganikus hatalmi 

szerkezet megmerevedésének az éles elhatárolására. A mindkettőre vonatkozta-

tott „adottság”-kategória alkalmazása elbizonytalanítja például az Anyám kön--

nyű álmot ígér „múltorientált adottságőrzésének” és a kolhaasi „adottságőrző 

magatartásformának” a döntő referenciális jelentéskülönbségeit. A közösségi 

kulturális hagyományrendszernek nemcsak a túlhaladása, hanem a felfogása is 

lehet a létintegritás feltétele; hiszen nem egyes tartalmi mozzanatokról vagy kö-

telességelemekről van szó, hanem a reflektált önazonosság szellemi műveleté-

ről, az értelmessé racionalizált múlt- és értéktudat gondolkodásszerkezeti ál-

landóságáról. A szellemivé emelt hagyományt elsajátító mentalitás, a ret-

rospekció, az emlékezés, a megmaradásvágy maga is spiritualizált beállítódás, s 

az életfolyamatosság értékharmonizációja — adottság és szabadságelv, valóság 

és valóságmeghaladás kényes szempont-egyensúlyoztatása — talán éppen eb-

ben a szférában érvényesülhet vagy képzelhető el.  

Mindez természetesen hangsúlyozottan az autentikus értékhagyományra vo-

natkozik; az az inautentikus valóság azonban, amely kétségessé teszi ennek 

folytonosságát, természet- és értékellenes állapotot hoz létre: olyat, amelyben a 

puszta lét elérendő céllá kényszerül válni. Igaz az, hogy ez a helyzet maga a 

nyomorúság — s ez nem szépülhet eszményivé; de a tény tény marad: az élet 

alapfeltétele ilyenkor mint értéktudat vagy célképzet töltheti be az értelem vilá-

gát. Ez tagadhatatlanul szomorú, fájdalmas csökevényesség; s éppen ez testesíti 

meg a sok évszázados kelet- és közép-európai kisnépi (beleértve a magyar) sors 

tragikus paradoxonát: az értékhiányos, értéknélküli, minőségellenes és reflektá-

latlan lét, illetve a tudatszerűvé vált morális létezés, a valóságos létté válni kép-

telen erkölcsi tudat végzetes széthasadtságát. És Sütő Andrásnál a bírálat, a 

reflexív értéktudat perlekedő fő szólama úgy hangzik az értékzsugorító létron-

tás fenyegető veszélye ellen, hogy a veszteséggel szembesülő-szembeszegülő kol-

lektív identitásnak, a közösségi megmaradás evidenciájának és értékalapjának 

a védelmezése, abszolút igényként való tételezése: a minimum teljesülését célzó 

küzdelem nem homályosítja el a redukálhatatlan, korlátozhatatlan teljességtu-

dat maximum-horizontját és szabadságigézetét. 
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