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Itt állok, másként nem
tehetek

Sütő András, a drámaköltő

I.

Novella és színpadi játék

A magyarországi olvasóközönség tágabb
körei csak az Anyám könnyű álmot ígér című
könyvének megjelenése (1970) után
ismerték meg Sütő András nevét - pedig
akkor már huszonkét esztendős írói
munkásság volt mögötte, nem is
akármilyen. Az enyedi kollégium falai
közül még kamaszemberként került az
irodalomba, s igazán tenyerén hordozta őt
a korai szerencse: Gaál Gábor és Balogh
Edgár, Benedek Marcell és Jékely Zoltán
segítették első próbálkozásait. Huszonegy
éves, amikor 1948-ban első elbeszélését
közli az Utunk.

Sütő András kötődéseit, ihlető forrásait
már a pályakezdés idején könnyen és
biztosan fölismerhetni. Tanult szülőfalu-ja,
a nagyobbrészt román, negyedében magyar
ajkú Pusztakamarás népétől (az egésztől,
tehát, nemcsak a résztől!); tanult a
mindenkori tiszteletes úrtól, aki „régi
fegyvertársaival: Károli Gáspárral és
Luther Mártonnal" hadakozott a kis
közösség élén; s tanult természetesen a
Bibliából is. Beléje ivódott az erdélyi
történelem, a Báthoriak és Bethlenek
históriája és az írástudatlan szegény em-
bereké, uradalmi cselédeké is, akik például
Sütő Mihály nagyapó szavaiban
ragyogtatták föl a maguk mesekincsét. A
„magas művészetből" a félig-meddig
pusztakamarásinak számító Kemény
Zsigmond öröksége kínálkozott legköz-
vetlenebbül (a Kemény-hatás majd az
esszék ben fog kiteljesedni). Sütő szárma-
zása, szilárduló írói alkata szerint is ké-
zenfekvő volt, hogy mindezeken kívül
Mikszáth, Móricz, Tamási, Illyés és Veres
Péter életművének irányába tájékozódjék,
nem feledkezve meg Creangáról,
Sadoveanuról sem.

Sütőt bontakozó tehetsége, példaké-
pinek-mestereinek nagy része, sőt a kor
 a negyvenes-ötvenes évek fordulójának
 igénye is az anekdotikus realizmus felé
terelte. Veres Péter később egy „székely
Mikszáthot" látott-remélt az íróban, s „az
már csak valami!" - fölkiáltással biztatta
Sütőt e szerep vállalására. Az első
esztendők novelláinak, s főként a gyűjte-
ményes kötetnek (Tártkarú világ, 1959)

a tanúsága szerint Sütő ki is aknázta az
anekdotikus realizmusban rejlő lehető-
ségeket - ám érezte ugyanakkor az egyre
szorítóbb korlátokat is. Különösen ne-
hezen boldogult ezzel a módszerrel, ha
színpadi mű írásába fogott. Márpedig
Sütőben pályája kezdetétől ott fészkelt a
gondolat: színdarabot, drámát írni. A
novellák és az Anyám könnyű álmot ígér
előtti alkotói szakaszban keletkezett
„játékok" között szembetűnő a rokonság:
nemcsak világuk, nyelvük - technikájuk is
hasonló. Egy tőről azonban csak egy virág
fakadhatott, a másik hervatagnak
mutatkozott: a színpadot egyelőre nem
sikerült meghódítania.

Kendilóna drámát rendel

Az első színjáték, a Mezítlábas menyasszony
Hajdú Zoltánnal közös alkotás, amely
látszólag kedvvel vállalt korparancsra
született. Sütő maga -írta meg darabjáról,
hogy az „a kamarási és kendilónai
dolgozó parasztok rendelésére íródott",
akik - 195o-ben vagyunk - mihamarabb
viszont kívánták látni meg-változott,
szabad életük dokumentumait. S nemcsak
látni, játszani is szerettek volna: egyik
földije panaszolta az írónak, hogy ha a toll
emberei továbbra is restek a jelenről írni,
akkor előbb-utóbb Az ember tragédiája
kerül színre a szövetkeze-ti amatőr
csoport tolmácsolásában, az pedig sok
jóval nem kecsegtet, lévén nem épp
könnyen érthető-értelmezhető mű.

A darab elkészült, bemutatták. A kritika
dicsérte a dicsérendőt - az új valóságra
nyitott szem, hűség a dolgozó néphez stb.
-, s bírálta a fogyatékosságokat,
színműírói ügyetlenségeket. Sütő a kor
divatja szerint maga is önkritikát gyako-
rolt, elmulasztott szovjet példák miatt
meakulpázva. Az első kísérlet végül is
inkább sikeresnek volt mondható, első-
sorban azzal a nyereséggel, hogy a
Tamási-játékok világából egy pillangónyi
Sütő színpadára is beröpült.

Nagyjából egy évtizeddel későbbi ke-
letkezésű két másik vidám játék: a
Fecskeszárnyú szemöldök és a Szerelem, ne

siess!; majd 1962-ben ezek átírásával-
összevonásával a Tékozló szerelem. Sütő
dramaturgiai készsége és persze írásmű-
vészete is érettebb immár - ám a közön-
ség 196o táján már nemigen méltányolja
ezeket a továbbra is anekdotikus épít-
kezésű, szelíd humorú, szerkezetükben
meg-megdöccenő alkotásokat. A kritika
„szocialista népszínműveket", „írói meg-
torpanást" emleget. Ebből annyi i gaz is,
hogy Sütő első n égy darabja joggal ítél-
tetik feledésre viszont a játékokkal
párhuzamosan (bár ritkábban) publikált
novellák - utólag szemlélve - világosan
jelzik: megtorpanásról nincs szó, csupán
Sütő írói világának fokozatos átalakulá-
sáról. Ez a szívós munka 1970 táján
hozza majd meg gyümölcseit. Hátra van
addig még egy állomás: Sütő „pre-sütői"

színdarabjainak legjelentősebbje, a Pom-
pás Gedeon.

Egy férfiú, aki már itt áll

A vígjáték színpadi pályafutása - ne szé-
pítgessük kudarcos: a marosvásárhelyi
bemutató után tudtommal még öt vagy
hat előadást ért meg, s a kaposvári pro-
dukciót sem ünnepelték bírálói. (A kö-
zönség jókedve, jó szórakozása nem ta-
gadható: erről Veress Dániel egyik írása,
Szőcs István kritikája adott hírt, s a
kaposvári nézőtéren is meggyőződhet-
tünk róla.) Harag György és Komor Ist-
ván rendezők, illetve Márton János és
Kátay Endre, az ugyan sok alakot mozga-
tó, lényegében mégis egyszemélyes darab
főszereplői sem ott, sem itt nem tudták
sikerre vinni a Pompás Gedeont. Am a mű
értéke éppen a kudarca lett: Sütő végképp
meggyőződött arról, hogy búcsút kell
vennie az anekdotától.

Egy alkotói gondokkal terhes, válságot,
megtorpanást is sejtető periódusban
nyilván nem lehetett szívet melenget
érzés a darab kritikáit olvasni - ám a Sü-
tővel szemben korábban nemegyszer
mostoha ítészek ezúttal fején találták a
szöget; meglehet, nem csekély segítséget
is adtak a majdani drámaírónak. Veres
Dániel baráti hevületű szavai ugyan
rendező(k)re hárítják a felelősséget: „Sü-

Sütő András Csillag a máglyán című színművének bemutatója csaknem egybe-
esett drámakötetének meg jelenésével. Az évad egyik, legjobb új magyar drámá-
jának előadása és a együtt olvasható két mű megfelelő alkalomnak mutatkozott
ahhoz, hogy bővebb teret szenteljünk Sütő András drámaírói művésetének. A
Madách Színháznak, közönségsikerű bemutatóját elemző kritkai cikkünk mellett e
ért közülünk külön dramaturgiai tanulmányt is a jeles író színműveiről.



tő színpadi játéka lazábban kapcsolódó
képi asszociációkból épül, s a dramatur-
gia igazságával az író nemegyszer szembe-
szegezi a költészet igazságát, s így végül
is az dönt a dráma színpadi életképessé-
géről, hogy az egyes felvonások, jelene-
tek, víziók egymásra hangolódnak-e ?"
Szőcs keményebben és pontosabban fo-
galmaz: „Sütő talán túlságosan óvakodott
egy kis dramaturgiai rutin megszer-
zésétől, cselekményszövő fogások be-
idegzésétől, pedig - noha az ügyesség
alacsonyabbrendű képesség, mint az
íróság - azért erre is szükség van." A
költészet igazsága tehát csak akkor érvé-
nyesülhet, ha valóban van minek neki-
szögezni - ha létezik dramaturgiai igaz-
ság, ha nem hiányzik a szilárd konstruk-
ció. A Pompás Gedeonból még hiányzik :
az elmesélhetetlenül zsúfolt cselekményű,
helyszíneket a mennytől a pokolig vál-
togató darabban rendező legyen a talpán,
aki szakadozás nélküli asszociációs lán-
cot tud teremteni.

Ennyi elég is lenne a játékról - érdemes
azonban fölfigyelni hősünk jellemé-re,
egyéniségére. Nyilvánvaló ugyan, hogy
Gedeonnak semmi köze a későbbi nagy
Sütő-hősökhöz, történelmi alakokhoz,
mégis érdekes : ez a korlátolt, ha-
talomvágyó „úrhatnám elvtárs" mintha
csak magáénak lopná a még sokszor elő-
kerülő lutheri mondatot: „Itt állok, más-
ként nem tehetek." Ez a néhány szó
sokszorosan megkapja drámai értelmét,
de egyelőre komédiai fonákját mutatja.
Pompás Gedeon makacsul ragaszkodik
elveihez, szokásaihoz s főként - minél
magasabb - pozíciójához; az intézményt
önmagában véli megtestesülni. Kisszerű
zsarnokoskodásában erősen hasonlít
Páskándi Géza későbbi fogantatású „fá-
cános emberéhez", a Sára Sándor által
rendezett Holnap lesz fácán című film fő-
hőséhez. Hol nevetségesen alacsonyan,
hol félelmetesen magasan, de mindig
„egyszemélyes demokráciát" akarnak
létrehozni mindketten.

Sütő, okkal, „írói törekvései eddig
leginkább kudarcos frontszakaszának"
nevezte színpadi munkásságát - a hatvanas
évek vége felé. El is mehetett volna a
kedve a drámától, színháztól, hiszen
néhány kritikusa - Adamov, Beckett ne-vét
lobogtatva - olyan égtájak felé biztatgatta
volna, amerre nincsen mehetnéke.
Szerencsére Sütő nemcsak arra volt képes,
hogy anekdotikus alapú novellisztikájának
értékeit megőrizve az esz-szé, a regény
értékű naplójegyzet irányába lépjen
tovább, hanem színpadi alkotóként is
megújult. Vidám játékait kesernyés
mosollyal „az ifjúság bocsánatos éveibe"
utalta, s nekilátott évtizedek óta dédelgetett
nagy drámai tervei ki-vitelezéséhez.

II.

Esszé és dráma
Az Anyám könnyű álmot ígér korszakos
remekműként robbant a romániai magyar
irodalomba - és az egész magyar
irodalomba is. Nevezték „erdélyi Húsz
órának", „új Puszták népének" s ki tudja,
még miképp; méltatták nagyvonalúan „a
visszanyert bizalom könyveként'' (Veress
Dániellel együtt kérdezhetjük: ugyan
mikor, mivel vesztette el az író a
„bizalmat"?); s ennek a könyvnek is kö-
szönhető, hogy az utóbbi években fokozott
figyelem nyilvánul meg a szomszédos
országok magyar nyelvű verses-kötetei,
novellagyűjteményei, regényei iránt is. E
naplójegyzetekhez szorosan kötődnek a
sűrűn közreadott „úti tűnődések", esszék,
emlékezések. Ezek a meditatív műformák
korántsem tagadtatták meg Sütővel
korábbi mestereit, sőt az anekdotáról sem
kellett teljesen lemondania - tény viszont,
hogy Illyés Gyula példája, ihletése
vallottan fölébe magasodott a többiekének.

Novella és vidám játék annak idején
szoros egységben, de ellentétes értékű
művészi eredménnyel formálódott az író
kezenyomán. Nem törvényszerűség-ként,
csak tényként rögzítem: esszé és dráma
kapcsolata most lazább (bár kétségtelen), a
művészi szint viszont egy-ként
kiemelkedő.

Hogyan segítheti egymást esszé és
dráma? Elsősorban a feszes gondolati-
sággal. Sütő - lemondva az elbeszélések és
a játékok cselekményességéről - most
főleg a szellem mozgásterét nyitja meg.
Esszéiben szinte filozófusnak mutatkozik;
drámáiban többnyire két-két köz-ponti
figura terjedelmes (nem terjengős!)
párbeszédeivel ér el haladást.

Kolhaason végrehajtják az ítéletet. Sütő András: Egy lócsiszár virágvasárnapja
(kaposvári Csiky Gergely Színház). Kolhaas: Vajda László, Nagelschmidt: Szabó Kálmán



A két műfaj közös követelménye - és
nyeresége -- továbbá az elmélyült studí-
rozás, az irodalmi múlt és a história sok-
oldalú vizsgálata. Bethlen Gáborról vagy
Kálvin Jánosról írni - akár esszében, akár
drámában - csakis a tények, részletek,
adatok birtokában lehet; s különösen alapos
előtanulmányokra van szükség akkor, ha a
drámaíró a dramaturgiai szükség parancsa
szerint kívánja átrendezni a történelmet.

Az utóbbi félmondat már azt is jelzi: „az
ifjúsága bocsánatos éveiben" inkább csak
ösztönösen és színpadi szakértelem nélkül
dolgozó Sütő most már ura akar lenni
anyagának; megszervezi, megszerkeszti,
fegyelmezi azt. Drámatechnikai fejlődése
óriási: mindkét tárgyalandó művét
pontosan végiggondolt konstrukcióba
tömörítette. Dramaturgiai szak-értelem
nélkül merészkedhetett volna-e Kleist
regényének átírására, új szereplők
beiktatására; lett volna-e bátorsága egy-
másra csúsztatni különféle mozzanatokat
Kálvin és Szervét életében?

Nemcsak módszerével tárgyával is
„szerencséje van" Sütőnek. A reformáció
históriája - mondhatni nyugodtan - a
vérében áramlik. S nem is kell kilépni a
hatvanas-hetvenes évek magyar irodal-
mából (noha külföldi példákat is bőven
sorolhatnánk), hogy kiderüljön: egy vallás
keletkezése, lábraállása, különösképpen a
reformáció története - általában a hit
kérdése izgalmas, aktuális téma. Csupán
néhány példa: az „Unust est Deus ?"
kérdését firtatta a Vendégségben Páskándi
Géza; ingatag, szkeptikus, lobogó,
mérsékelt hitek természetét vizsgálta a
Tornyot választokban ugyanő. Moldova
György regényben (Negyven prédikátor)
ábrázolta az új - „reformáta" vallás
megosztottságát. Messzebbre nyúlt vissza a
történelemben, de a Tisztákkal mégis ide
sorakozik Illés Gyula. S végképpen
elhagyva a reformációt, újabb kérdéskörök
felé tájékozódva Déry Ti-bort ( A
kiközösítő), Major Ottót (Három apokrif)
mindenképp említenünk illik.

Célkitűzés, tárgyválasztás és írástech-
nika a drámaíró Sütőt is lllyés Gyula
tanítványává tették. Az Egy lócsiszár
virágvasárnapján és a Csillag a máglyán című
alkotáson is az illyési típusú (újabban és
legmagasabb szinten a Tisztákból, a
Testvérekből ismerős), a tragédia felé

törekvő dráma indíttatása érződik. Ugyan-ez
áll a nyelvi kifejezés szépségére és dús
metaforikusságára is -- bár természe-

tes, hogy az erdélyi irodalmi és nép-
nyelven nevelkedett Sütő más jó ízekkel
kínál, mint a dunántúli, rácegresi Illyés.

S bocsássunk előre még valamit (bár ezt
az illyésinek mondott drámatípus már
szavatolja): Sütő drámái nem parabolák.
Valóban arról a korról beszél, amelyik-ről
beszél - épp ezért szólhat a mához is. A
művet és önmagát szegényíti tehát az
olvasó, a néző (és esetleg a szín-házi
alkotóművész is), ha jelenidejű gondok
vonzásának engedve „lefordítja" e
műveket, s a tágabb asszociációkat, álta-
lánosabb érvényű mondandót másod-
lagosnak véli. Épp fordítva áll a helyzet:
Sütő nem politikai röpiratokat rejtett
drámáiba, hanem éppenséggel a monda-
nivaló sokrétűsége, képzettársításai fog-
lalják magukban a jelentés egyik köre-ként
- az aktualitást.

Ami közös

Sütő András egymást kiegészítő dara-
boknak, egymást föltételező feleknek tekinti
e két drámáját, nyilván ezért is fogta össze
őket az Itt állok, másként nem tehetek című
kötetbe. Üdvösebb tehát az együttes
elemzést megkísérelni - nem annyira a
drámákra, inkább a dramaturgiákra figyelve.

A két mű tere és ideje lényegét tekintve
közös. Kolhaasenbrück, Drezda és Genf
földrajzi távolsága nem áthidalhatatlan;

s a lócsiszár meg az orvos-teológus tra-
gédiája is a XVI. század első felében ját-
szódik le, méghozzá közelebb 1550-hez,
mint 1500-hoz (Szervét máglyahalálának
ideje 1553).

Erre az időre a reformáció már siker-rel
harcolta meg első, sorsdöntő harcait. Úgy
tűnik: Luther, Kálvin, Münzer után, a
vérontás után itt az ideje egy kor-szak
lezárásának. Kolhaas Mihály ló-csiszár,
doktor Luther leghívebb híve így összegez:
„... az emberek kifulladtak már a hitvitában,
felkelésben, a halottak eltakarításában. Élni
akarnak: dolgozni, gyermeket nevelni,
vásárokra járni; annyi csődület után
megszusszan-ni, fegyver helyett kaput . . .
ablakrácsot kovácsolni. Egyetlen
karácsonyt bár békében megülni." Kolhaas
a köz érdekében beszél, saját békeszerető
személyét meg sem említi - nem az egyes
ember a fontos. Kálvin - a kis-pont
lócsiszárhoz képest óriás - látszólag
ugyanezt mond-ja: a reformáció
megreformálásától, az új vallás továbbújításától óv -
az egység, a béke, az építés, a védekezés
érdekében. Csakhogy Kálvin magamagát
teszi a reformáció zálogává! Személyében
látja, s nem a közösségben
megfogalmazódni a művet. Sorsdöntő lesz
ez később - ám egyelőre nem akkora
különbség, hogy éket verne a két dráma
közé.

Kálvin egyszemélyes genfi demokráci-

Sütő András: Csillag a máglyán (Madách Színház). A Hitnyomozó (Haumann Péter) kihallgatja az
álnéven rejtőző Kálvint (Sztankay István) és Szervétet (Huszti Péter)



ájának híre Kolhaasenbrückbe is eljutott
már. Nagelschmidt, a szelíd lócsiszár
vérmes természetű ellenjátékosa, így
oktatja a Törvény mibenlétére Lisbethet:
,,... törvény bácsi, az a császár, a
választófejedelem, a tronkai Vencel és a
kancellária. Törvény bácsi szabályozza a
viselkedést, a munkát, a szerelmet,
Genfben, mint hallottuk, a szoknya
hosszát és az erkölcsöket, midőn a pa-
rázna fehérnépet toronyba záratja ..."
Kálvint tehát a híre azokkal emeli
(süllyeszti) egy szintre, akik ellen maga
is harcolt .. .

Hasonlatos a Kolhaasékat körülvevő és
a Genfben kialakult atmoszféra is.
„Szolgálatos" és „magánemberi" énekre
feleződnek a megfélemlített vagy a két-
színűségre amúgyis hajlandóságot érző
emberek. Itt azon meditálnak: mikor
jelentik már föl a följelentőket; ott kém-

kedő füleket sejtetnek a másikban maguk
a kémkedő fülűek, besúgó ajkúak is.

Kolhaasenbrück (némi túlzással): Genf
kicsiben. Ellentmondásos város,
ellentmondásos világ mindkettő. Hiszen
jó - mert jobb, demokratikusabb, szaba-
dabb, mint a - még katolikus vallású,
dogmákba és népnyúzásba merevedett -
külvilág; de rossz is, mert önmagán belül
már romladozik, alatta marad, messze
alatta egykori lehetőségeinek.

Ez a kettősség két magatartásvégletre
csábít: a radikális igenlésre és a radikális
tagadásra. Sütő mindkét darabjában szín-
re is léptet egy-egy szereplőpárt (sőt a
Lócsiszár hátterében sajátos módon még
egyet), amelyek e szélsőségeket képvise-
lik. A realisták és az álmodozók, a józan
mérlegelők és a költők, a jelen szorítását
értők és a jövő teljességét áhítók szem-
besülnek egymással. A realistát a van és

a nem lehet! vezérli; a költő a lesz és a
legyen! igézetében indul harcba.

A Kálvin-Szervét, Kolhaas-Nagel-
schmidt (és a Luther-Münzer) szereplő-
párok alapállása tehát hasonló. Viselkedé-
sük motívumai, főként pedig fejlődésük
viszont megkülönböztetik őket egymástól.

Ami elválaszt
Cselekvés és gondolkodás, konkrétum és
elvontság folytonosan egymásba játszik
mindkét műben, némi leegyszerűsítéssel
mégis jogosan állíthatni: az Egy lócsiszár
virágvasárnapja a forradalmi gyakorlat
darabja, a Csillag a máglyán a forradalmi
elméleté. Kolhaas a tett, Kálvin az eszme
reálpolitikusa; Nagelschmidt a tett,
Szervét az eszme poétája. „Rangsorolni"
őket értelmetlen dolog volna, annyi
azonban látszik: Kolhaas a legföldön-
járóbb, s Szervét elméje a legtávlatosabb.
Illetve .. .

Illetve felborul az imént vázolt rend-szer
- mert amíg Kálvin és Szervét csupán
tökéletesítik önmagukat a dráma során,
vagyis nem fejlődő jellemek, addig
Kolhaas és Nagelschmidt pozíciója
alapvetően megváltozik. A fékentartott
költő az utolsó pillanatig reálpolitikus
kényszerül lenni; a nagy realista viszont a
költő szerepébe: Nagelschmidt bőrébe
kénytelen bújni. Kezdetben Nagelschmidt
az, aki végigvitt forradalmat, tisztességet és
tisztaságot követel, tudva: a forradalom
nem naptárakhoz igazodó nép-szokás;
Kolhaas pedig a fél-forradalom is jobb mint a
nem-forradalom igazságának
védőügyvédje. A lócsiszár azonban, fele-
sége elvesztésekor, elindul azon az úton,
amelytől eddig barátját óvta, visszatar-
totta: eszeveszetten szép, de eleve bukás-
ra ítélt küzdelemben, hét fegyverrel térdre
kényszeríteni a birodalmat, érvényesíteni
a törvényt. Aki tehát nem ismerte föl a
forradalom teljességének szükségét, aki
„ötvengarasos békéjét" őrizgette - mégoly
méltánylandó és derék módon is -, az
most egymaga akar a forradalommá válni.
Családi élete össze-omlásakor itt áll és
másként nem tehet: vállalja a harcot a világ
ellen. Mivel megkésve ismerte föl a
történelem tör-vényszerűségeit, csak egy
vigasza maradt: akasztatása pillanatában a
radikálisan forradalmi úton, Münzer
nyomában küldheti harcba
Nagelschmidtet. E harc, a bosszú
kimeneteléről nincs tudomásunk - annyi
biztos: Nagelschmidt személyében most
már a költő és a reálpolitikus erői
egyesülnek. A két figura állandó

Szervét (Huszti Péter) a vienne-i koronahercegi palota bírósági termében.
Ory főinkvizitor: Mensáros László



egymásnak-feszülésében, majd ebben a
végső soron távlatos megoldásban a drá-
maíró dialektikus történelemszemlélete érvé-
nyesül.

Kálvin és Szervét viszonyából hiányzik
a föloldás motívuma. Közeledési
hajlandóságot - egy bizonyos határig - csak
Szervét mutat; eredménytelenül. Így az ő
halála visszavonhatatlanabb és
tragikusabb, mint Kolhaasé; őutána csak
egy gyönyörű eszme marad, a teljességért-
harcolás igénye - képviselő, harcos nélkül.

A Lócsiszár Luther Mártonja mintegy
előképe Kálvinnak; s a színre nem lépő,
csupán emlegetett Münzer Szervétnek.
Bizonyítékul kérjünk kölcsön egy másik
Luthert: Páskándi Gézáét A haladékból; így
lesz Münzerünk is:
LUTHER: Maga miért követ engem?
Miért jár a nyomomban? Az utca nagy.
Menjen át a túlsó oldalra.
MÜNZER: Münzer Tamás vagyok, a
parasztfelkelő.
LUTHER: Annál inkább. Ne kompro-
mittáljon!
MÜNZER: Majd egyszer büszke lesz rám !
LUTHER: Nézzünk oda. Alig lettünk
fogadott fiai a törvénynek én és a tanaim,
máris törvényen kívüliek szegődnek a
nyomomba. Maga nem tudja, hogy ma-
darat tolláról, embert barátjáról, mestert
tanítványáról ítélnek meg? Várjon, míg
megerősödöm - aztán követhet! Rendőr!
(Rendőr jön, elvezeti az üvöltöző Münzert.)
LUTHER: Ne szóljanak meg. Itt állok, s
másként nem tehetek.

Valaki megint itt á l l . . . Sütő Lutherje
Páskándiéhoz hasonlóan gondolkodik;
ugyanezzel az észjárással fegyverezi le
Kolhaas Mihályt: egyelőre nem vagyunk
oly erősek, hogy tovább reformáljuk
törvényessé alig lett önmagunkat. Kálvin -
aki végső soron épp úgy viszonyul
Lutherhez, mint ahogy Münzer is - szintén
a józan észre hivatkozva ver vissza -
szóval, toronyfogsággal, máglyakritikával
-- minden újabb hitújítást, de (mondottuk
már) nála az önmitizálás, saját
személyének kultusza is motiváló tényező.
Kolhaas Nagelschmidtben a jó ellenfelet
csitítja; ha benne ellenséget látna, nem
habozna az olyannyira tisztelt tör-vény elé
licitálni őt. Kálvinnak Szervét - Ory
inkvizitor mondja ki - nem ellenség,
rosszabb annál: ellenzék. És Kálvin is itt
áll és másként - véli - nem tehet; máglyára
kell küldenie - vagy csupán engednie? - a
nálánál is radikálisabb Szervét Mihályt.

A Kolhaas-Nagelschmidt és a Kálvin-
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zervét-viszony további különbségei az
ndíttatásból adódnak. A lócsiszár sze-
élyes sérelem miatt szánja magát cselek-
ésre. Ez a sérelem elsőre a sértett egyé-
iségével azonos nagyságrendű: két
yönyörű csengős paripáját tartja fogva
ogtalanul a tronkai várúr. A második, az
gazi sérelem már Bánk bánt, a Tiszták
erelláját állítja erősítésül Kolhaas mögé:
eleségének elvesztése löki a nem-kívánt
arcba. Nagelschmidt a közösségért élő
mber, de lévén partizánharcos, ő is a
aját bőrén, egyéniségén méri a világot.
zervét viszont mindenfajta
agánemberi kötöttségtől mentes tiszta

udós: a lelkiismereti szabadság, a konok-
övetkezetes végiggondolás bajnoka. Egy
alóban magasrendű szerveződésű
topisztikus közösség majdani céljait,
ogait védelmezi; tiszteli és érti is a jelen
redményeit és nehézségeit, de biztosan
udja, hogy kételkedni: kötelesség. Az

övé abszolút igazság - így, noha remeg a
máglyától, itt áll és nem tehet másként.

Paradoxonnak tűnhet, de a saját iste-
nítését tűrő Kálvin sem individuális
típusú, saját magára összpontosító ember.
Mindig közösségéért, nyájáért cselekszik
ő is. Tragédiája éppen az, hogy
összecseréli a nyájat a pásztorral - ebben
azonban önös érdek nem játszik szerepet.

Kitekintés: a „testvérek-gondolat"
tragikuma

Láttuk: Kolhaas és Nagelschmidt vitája
végül egységbe torkollott, a realista és a
költő egymásnak „testvéreivé" tudtak
lenni a forradalmi harcban. Ez a „test-
vérek-gondolat" (Illyéstől való a meta-
fora) többször fölbukkant már az utóbbi
hat-nyolc év magyar drámáiban. Gyurkó
László a Szerelmem, Elektra három válto-
zatában (kétszer színházban, egyszer
filmen) boncolgatta a kérdést. 1967-ben

álvin: Sztankay István



úgy látta: Oresztész - a realista - és
Elektra - a költő - a győztes forradalom
után nem férhetnek meg egymás mellett, s
bármily tragikus, szükségszerű a test-
vérgyilkosság. „Oresztész Oresztész és
Elektra Elektra, most már mindörökké" -
mondatik ki a kegyetlen szentencia. 1972,
II. változat: a testvérek sorsa immár
egymásba fonódik, „Oresztész Elektra és
Elektra Oresztész". A test-vérgyilkosság
most is elkerülhetetlen, de a két igazság
viszonya már dialektikusabb, mert
megjelent az „után" kételye: nem bizonyos,
hogy a forradalom a teljes győzelemig
végigvitte önmagát. A Jancsó-féle
filmváltozat a konkrétumtól az
általánossághoz szakad, Oresztész és
Elektra immár gyakorlatilag egy személy,
s haláluk is föltámadásba, mindig-
újjászületésbe megy át.

Illyés Gyula a maga újraírt Dózsa-
drámájában valóban testvéreknek láttatja
 pusztító vitájukban is - Györgyöt és
Gergelyt: tudja és tudatja, hogy a konkrét
pillanat dönti el, rohamra vagy türelemre,
szívre vagy észre, kardra vagy taktikára
van-e szükség. A forradalom nem
egynemű - tehát a realistában mindig
ugrásra-lobogásra készen kell lapulnia a
költőnek, az álmodónak pedig bírnia kell a
realistává alakulás képességével.

Lehetnének-e „testvérek" a Sütő drá-
májában még fiatalkori jóbarátokként
ábrázolt Kálvin és Szervét; lehetnének-e
miként a két Dózsa - „egy tűz másutt-
másutt fölnyúló lángjai"? A darab első
olvasásra-látásra azt sugallja: semmiképp
 hiszen itt a máglya lángja nyúlik magas-
ra, és csak Szervétért. Sütő egyik leg-
jelentősebb gondolkodói-drámaírói erénye
azonban éppen az, hogy bár a magasabb
rendű történelmi, forradalmi igazságot
Szervét életében, halálában, példájában
fogalmazza meg - Kálvin bukását,
tragédiáját is sokoldalúan motiválja.
Tömören és pontosan szimbolizál-ja ezt a
végső vitára-leszámolásra készülő hősök
összezártsága. Kálvin és Szervét is tudja:
közös a bilincs, amely csuklójukat
markolva egymáshoz láncolja őket - kö-
zös az ügy, amit más-más módon kíván-
nak szolgálni. Testvérek vagy akár csak
„jó ellenfelek" mégsem válhatnak belőlük:
az író nem könnyít a szituáció végletes
feszültségén, s pillanatra sem lágyít-ja -
ellenkezőleg: tovább edzi, keményíti a
hősök jellemét. Az anyag természete és az
alkotói koncepció ezt valóban így kívánta
- Sütő ereje azonban ahhoz kevés volt,
hogy ezt a végletekig éleződő szituációt (a
harmadik felvonásban) a ko-

rábbi magas szinten tartsa. Itt már nem
képes tovább gazdagítani nem-fejlődő
figurái egyéniségét, ezért épp befejezé-
sekor lassul le - a többszöri körüljárástól,
nekirugaszkodástól - a dráma tempója.

Mindebből kitűnik, hogy Sütő nem
tagadja meg viszonylagos rokonszenvét,
megértését Kálvintól sem. Mégis meg kell
kérdeznünk:

Máglyára küldjük-e Kálvin Jánost?

Meg kell kérdeznünk, mert a Madách
Színház előadása feketébbnek mutatja
„Genf pápáját", mint amilyen. A szín-padi
hangsúlyok eltolásából eredően úgy tűnik,
mintha a végső vita egyoldalúsága nem
Farel, hanem Kálvin lelkét terhelné. Ez
súlyos és Sütő elképzelése ellen dolgozó
félreértés ! Kálvin részben a történelmi
helyzet vastörvényei, rész-ben a saját
rögeszméi (de nem hiúsága!) által
kitermelt zsarnok, kegyetlen rend-
szabályok és ítéletek hozója - de valóban
hiszi, hogy csak így védheti meg az Ügyet.
Kálvin - vastörvények ide, vastörvények
oda - a történelem ítélőszéke előtt bűnös -
de nem bűnöző.

Csakis hibás olvasattal lehet Kálvin
Jánost közös nevezőre hozni a Lócsiszár-
ban csupán említett Károly császárral.
Mindkét darabban akadnak olyan jele-
netek, amelyekben hosszan sorolják
címeiket (ez a drámákban tragikus súllyal,
az előadásokban némi ironikus fel-hanggal
történik). De: Károly, az „Isten
kegyelméből választott római császár, a
birodalom mindenkori gyarapítója stb." a
reformáció ügyén kívül álló személy;
Kálvin, „Egész Genf ura, a Saint Pierre
prédikátora, a konzisztórium elnöke stb."
az ügyön belül, az ügyért buzgólkodik. A
(mindenkori) túlnövesztett személyi
hatalomnak tehát nem azonos típusú
megtestesítői.

Csehov kiforgatásával mondhatjuk: ha
egy dráma elején megraknak egy máglyát
- már-már a valóságba átcsapó vízió
formájában -, akkor az a dráma végén
lángra is fog lobbanni. Szervét Mihály
vacogva megálmodja önmaga tűzben-
emésztődését, előre látja a porcelán
vázaként szétrobbanó koponyát - és 1553-
ban igazságtalanul elégettetik, mert nem
volt hajlandó kimondani az élet-mentő
„visszavonom" szót. Kálvin Jánost utána
küldeni a tűzbe ugyancsak igazságtalan
lenne. Kálvin - egyháznyi, genfnyi
méretben - ugyanazt az „ötven-garasos
békét" félti, amelyet a lócsiszár is féltett.
Ez a rövid távra berendezkedő,

a részt az egésszel (önmagát a reformáció-
val) összetévesztő reálpolitikus egyre
tévesebb módon az egészet (a reformációt)
akarta megvédeni a vélt résztől
(Szervéttől). Nem látta, helyzeténél fogva
nem láthatta, hogy a rész (ő maga) az
egészet zülleszti, míg abban a másik
„rész"-ben (Szervét tanaiban) egy újabb,
magasabbrendű egész készülődik. Kálvin
elismerésünket és megvetésünket, szá-
nalmunkat és dühünket egyszerre érdemli;
nem a máglyát.

És főleg: a Kálvin Jánosok mindig egy
Szervét Mihályt érdemelnek.

A második sor

Az eddigiekben csakis a drámák fősze-
replőiről esett szó, talán nem indokolat-
lanul, hiszen a Csillag a máglyán majd-
hogynem „kétszemélyes dráma" látszatát
kelti, s a drámafejlődést a Lócsiszárban is
döntően a Kolhaas-Nagelschmidt pár-
beszédek adják. Nem lenne azonban teljes
a főhősök egymást jellemzése, töredékes
maradna a színpadi világ, ha Sütő a
„második sorban", a mellékszereplők közt
nem teremtene néhány, a korra jellemző,
eredeti figurát.

Alaposan meggondolva, ilyen mellék-
szereplő volt Luther Márton is - darab-beli
súlyát, jelentőségét már láttuk. Luther
csillapítja a forradalmárrá hevült Kolhaast
- Müller Ferenc, az ügyvéd éppenséggel
cselekvő emberré bőszíti a törvényekben
bízó lócsiszárt. Müller pompás példája a
szolgálati és magán-énre feleződött
embernek, aki végletes cinizmussal látja a
rendszer és saját maga korruptságát,
gazemberségét, de elég gyáva ahhoz, hogy
elhiggye: őt is itt áll és másként nem tehet;
talpnyalnia, csalnia, hamis ítéleteket
hoznia és hirdetnie kell, hogy a színen
maradhasson, sőt a rang-létrán előre is
léphessen. Az akasztófa alá lépő Kolhaas
messze gyűrűző értelmű szavakkal, „szelíd
átkokkal" sújt le rá: „Legyen neked
könnyű a hatalom. Nyugodj békében."

A Csillag a máglyánban a hatalom Mül-
lernél veszélyesebb kiszolgálójával talál-
kozunk a Hitnyomozó személyében. Ez az
ostobának látszó, valójában művelt és
ravasz férfiú akkor mutatja meg igazi
„képességeit", amikor a katolikus ink-
vizíció nevében cinkosan összemosolyog
az immár kialakult kálvinista „inkvizíció-
val". Tudja, nem az a lényeges, hogy Kál-
vin Jánost egykor ő fogta el. Az a fontos:
inkvizíció van itt is, ott is, s ez elég ahhoz,
hogy a jelző (s így az ügyek és



célok abszolút különbözősége) elmosódjék.

„Hagyományosabb" figura Ory fő-
inkvizitor: a hatalom kegyetlenségből-
bölcsességből és gúnyból gyúrt embere.
Sütő, amiként a többi említett másod-
vonalbeli szereplőnek is csak egy-egy
valóban aktív jelenetet biztosít, neki is
c s a k negyedórát engedélyez. S ez -
lévén a szereplő személyisége tökéletesen
kidolgozott - elegendő is a drámai funkció
betöltéséhez, s egy szinte főszerep-értékű
színészi alakításhoz is. (A Lócsiszár ka-
posvári és a Csillag a máglyán Madách-beli
előadásán ezek a kiemelkedő művészi
teljesítmények nem is maradtak el.)

Líra a drámában

Sütő korai vidám játékaiban főleg Tamási
Árontól tanult, drámáinak írásakor
elsősorban Illyés Gyula a mestere. Elsőre
tehát egy lírai alkatúnak tudott, a szín-
padra is szabálytalanul költői, lebegő
alkotásokat „csempésző" prózaíró; má-
sodjára egy - oly sok műfaj mellett a
drámában is kiemelkedőt alkotó - költő. S
nemcsak a mesterekben, az ihletésben -
Sütő emberi, írói alkatában is ott a lírai
hajlandóság. A költészet féken-nem-tar-
tása eredményezte részben a játékok (főleg
a Pompás Gedeon) balsikerét: Sütőt a drá-
mai konstrukció rovására ragadta el (néha
kicsit hosszadalmasan) a szép szó.

Új darabjaiban már letisztult, fegyel-
mezettebb líráját csillogtatja az író. Drá-
mai nyelve fölfokozottan metaforikus, de
költői képeit már nem viszi túlságba; a
költészet szépsége a dramaturgiai igaz-
ságon üt át. Bizonyos fokig a lirikus
törekvésekkel függ össze, hogy Sütőnél
roppant gyakori az aforizma is (csupán
egyetlen példa: Szervét: „... gondolkodom
- ezért félek."). Sütőről tehát nem elég
kijelenteni: drámai nyelve szép, csiszolt. A
líra az a műnem, amelyben a formának
leginkább megadatott a tartalomteremtő
képesség. Amikor Sütőnél a líra (még
pontosabban: a líraiság) átcsap a drámába,
akkor a jelentős részben költői képekből
épülő forma átcsap drámai tartalomba.

Sütő költői képei legnagyobbrészt
biblikus eredetűek. Ez a képvilág termé-
szetesen tökéletesen illeszkedik az áb-
rázolt valóságos világhoz, a reformációhoz
- s hátországát az erdélyi irodalmi és
népnyelv képezi. Sütő nyelvi rendszere
roppant színes, mégis egynemű. Így azután
nem zavaró, hogy a szereplők a
legkülönfélébb pillanatokban is azonos

módon fejezik ki magukat kolhaas
Mihály, hírül véve felesége halálát, az
áldozati báránnyal és Izsák vérével pél-
dálózik - szavai mégsem „ütik" a szitu-
ációt, nem rínak ki a szöveg egészéből.

Ill.

Ablak a történelemre

Sütő vidám játékait bal- és félsikerek
kísérték; két új művét - a magyarországi
és a romániai bemutatókon is, bár nyil-
ván más-más akusztikával - diadal.
Alkotói nyarába érkezett íróról fölösleges
összefoglalóan ítélkezni, ám az el-ismerő
szavakkal takarékoskodni is fölösleges:
Sütő az újabb (mondjuk: 1

945 utáni)
magyar dráma két-három legjobbja
között kér magának helyet. Merő-ben új
drámatípust nem teremtett, de a meglevőt
biztos kézzel, apróbb zökkenő-

ket nem számítva tökéletesen használja.
Témája és mondanivalója is rokonságot
mutat az egyetemes magyar irodalom
néhány törekvésével de Sütő összeté-
veszthetetlenül kijelölte a maga szellemi
birtokát. Kitárta azt az ablakot, amelyet -
szerény vallomásai szerint - nem ő, de az
idő vágott a történelemre. Az elkötelezett
író dialektikus okosságával és kíméletlen
tisztességével szemléli az egymásra
rétegződő évszázadokat, a múltat és a
mát. József Attilával együtt tudja:
„megoszlik, mint az egy élet, az egy
igazság maga is" - mégis, az igazságok
között rendíthetetlenül keresi a
legigazabbat. Történelemre tárt ablakán
drámai hőseire nézhetünk - hogy az ő
arcvonásaikban a magunkéit ismerjük föl;
sorsukat követve újra és újra, felelősen
végig kell gondolnunk - mint az író is
tette - a bonyolult jelentésű lutheri
mondatot: I t t állok, másként nem tehetek.

A két ellenfél: Kálvin és Szervét (Sztankay István és Huszti Péter). (Iklády László felvételei)


