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háttere is. A könyv egyik fô törekvése is ebben érhetô
tetten: a színházat (és a nem-színházat) a teatralitás
felôl elgondolva talán túl tudunk lépni a „színház” el-
nevezése körüli polémiákon. Hiszen, ahogy a záró fe-
jezetben áll: „míg a színház megnevezésként, név-
ként áll elôttünk, a teatralitás mint viszony olyasvala-
mit ragad meg, ami egyetlen színházfogalmat sem
érint: a teatralitás társadalmat épít, a társadalom
pedig színházat.”
A könyv végére érve ugyanakkor az olvasó elbizony-

talanodik: mibe is kapott voltaképp bevezetést? A
színházat az életfolyamatok felôl tárgyaló megközelí-
tésmód nem zárható le, és nem szorítható szigorú ke-
retek közé sem. Ezért is érezhetô, hogy idônként túl-
burjánzanak a legkülönbözôbb területekrôl érkezô
példák, melyek mintha eltávolítanának a témától
(gondoljunk Peiszisztratosz vagy Cloots bevonulásá-
nak hosszú leírására), és néha nem is értjük, mi köze

van ennek még a színházhoz. Kotte mûve ilyen érte-
lemben nem hagyományos tankönyv, sokkal inkább
arra inspirál, hogy a színház nézôjeként, mûvelôje-
ként vagy kutatójaként mi magunk is kezdjük el újra-
gondolni, mi mást érthetünk még színházon és szín-
háztudományon. Habár lehet, hogy  töprengéseink
végén ugyanarra a végkövetkeztetésre jutunk, amire
egykor Brecht: nem feltétlenül kell színháznak ne-
veznünk, nevezzük „szánhíznek” (Thaeter), és meg
van oldva a probléma. Vajon ennek analógiájára
mondhatjuk azt, hogy Kotte mûve egyfajta bevezetést
nyújt a „szánhíztudományba” (Thaeterwissenschaft)? 

Andreas Kottéval készült interjú a szinhaz.net-en
olvasható júniustól

Andreas Kotte: Bevezetés a színháztudományba. Ford.
Edit Kotte és Berta Erzsébet. Budapest, Balassi Kiadó, 2015.
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Mint a tanulmánygyûjtemény elôsza-
vából kiviláglik, „2014. október
29–31. között Marosvásárhelyen
Sütô András életéhez és mûvéhez

kötôdô rendezvények sora zajlott, amelyeknek középpontjában a köte-
tünkben közreadott elôadásokat tartalmazó konferencia állott”. Ennek
megszervezéséhez az a – teljességgel indokolt – felismerés vezetett, hogy
„Sütô András mûve körül az elmúlt évtizedben alig történt valódi elôrelé-
pés”, másfelôl „a háttérben, irodalmon kívüli – politikai vagy ideológiai –
megközelítések nyomán a Mûre is árnyékot vetô, sôt azt mindenestül el-
utasító megítélések váltak uralkodóvá”. Így az életmûvet újragondoló,
(M)ilyen gazdagok vagyunk (?) címet viselô tudományos tanácskozás szán-
déka szerint a Sütô-oeuvre melletti állásfoglalás, ám ez az állásfoglalás,
mint elôre látható volt, „ma – enyhén szólva – egyúttal konfrontációt is je-
lent”.
Az elôszót Dávid Gyula, az eszmecsere 1928-as születésû korelnöke,

irodalomtörténész jegyzi, aki (mint a Kriterion Kiadó egykori meghatá-
rozó személyiségeinek egyike) a Sütô-pályaív a Kriterion felôl nézve címû
írással szerepel (nyomatékosítva, miért és miként lett tudatosan válasz-
tott határkô a kiadó mûködésében Sütô 1970-es prózai remeke, az
Anyám könnyû álmot ígér). A konferencia jellegérôl, hozadékairól és a
kötet elkészülésérôl részben igen személyes hangon, Utószó helyett a
könyvet szerkesztô Lázok János (1954) színháztörténész írt összegzést.
Lázok korábban szintén sokat tett a Sütô-kutatásért és -értésért (Sütô
András drámatrilógiája, 1997 stb.), ezúttal pedig Ellentett pólusok virtuális
azonossága. Hatalom és hatalomközvetítés Sütô András drámáiban címmel
emelkedett szólásra. 
E két név is záloga lehet a tanácskozás és tanulmánykötet színvonalas-

ságának, elôre kell azonban bocsátanunk, hogy a jelentôsnek szánt szak-
mai esemény nem tett nagyobb lépéseket a kitûzött cél irányába.
Természetesen magáról a konferenciáról, az élôszó keltette miliôrôl, a já-
rulékos beszélgetésekrôl, az összbenyomást és a következtetéseket pri-
merül, spontánul befolyásoló hangulatról – távollevôként – mit sem tud-
hatunk. De az egyértelmû, hogy a rangos erdélyi és magyarországi pro-
fesszorok, kutatók, írók, kritikusok a hozzászólásokat többféle mûfajban
megfogalmazó sorából épp a Sütô-recepció kulcsegyéniségeiként aposzt-
rofált két monográfus, Bertha Zoltán és Ablonczy László hiányzott.
Hiányzott továbbá a jócskán illetékes Láng Gusztáv, Pálfy G. István,
György Péter, Parászka Boróka és mások. Kaptak-e meghívást, nem-e,
szándékosan vagy elháríthatatlan okból maradtak körön kívül: nem fir-
tathatjuk.
A jól strukturált kiadvány részben elfedi, következetes olvasással fel-

fedi a hiányosságokat és ellentmondásokat, kendôzéseket és tévesztése-
ket. A római számmal jelölt négy egység közül kettôre alig térünk ki,
mivel ezek (I. és III.) még említendô fontos kérdéseket és teendôket tag-
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lalnak ugyan, viszont fôleg a Sütô-epikát (erôs túl-
súllyal az Anyám könnyû álmot ígér értékeit) és a
Sütô-filológiát veszik számba, míg jelen publikációs
fórumon, a Színház folyóirat égisze alatt a Sütô-dra-
maturgiára kell koncentrálnunk. Megjegyzendô,
hogy a szép kiállítású – borítóin Zsögödi Nagy Imre
rajzaival ékített – kötet a szövegpontosság és az ár-
nyalt fogalmazás tekintetében bosszankodásra is
okot ad. Az egyszerû nyomdahibáknál (hivatkozás-
ban nem mindegy, hogy Bóka vagy Boka) kedvetlení-
tôbbek az érthetetlen vagy értelmezhetetlen monda-
tok, melyek fôleg akkor mutatkoznak, ha a dolgozat-
író valaki által már idézett szövegrészt idéz
(kétszeresen-többszörösen idéz), s épít be saját szek-
venciájába. Az ilyen mondatok (s nem csupán ezek)
nyelvtanilag is kisiklanak. Ténybeli melléfogás, hogy
Milan Kundera Nobel-díjat kapott volna. Egyelôre
nem kapott. Az pedig nem a szakszerûség mintája,
miszerint Sütô András „az az erdélyi író, akirôl min-
denki hallott”. Túl a fordulat henyeségén, sajna szá-
zával található akár bölcsészhallgatók között is, aki
soha nem hallott róla. Nem fontos, mely szerzôk tex-
tusaira fért volna rá a korrekció, s az szintén általá-
nosabb kritika, hogy a szakirodalmi hivatkozások
néha szûkösek, fontos források maradnak említetle-
nül, egyszer-kétszer meg túltengnek.
A két spiritus rector születési évszámát egyrészt

azért tüntettük fel, mert a román rezümékkel és
angol absztraktokkal gondosan ellátott gyûjtemény is
példásan megadja (románul és angolul is) a szerzôk
nacionáléját. Másrészt a könyvet a legfiatalabb elôadó
esszétanulmánya nyitja, s a második legfiatalabb elô-
adó indulatesszéje zárja. Soltész Márton fôkönyvtáros
(1987) még Demény Péter írónál (1972) is ifjabb egy
fél emberöltôvel, Demény pedig négy-hat évvel ifjabb
a következô életkori lépcsôkön állóknál (1968, 1966,
1965). Az elôadók átlagéletkora a konferencia évében
valamivel a hatvanegy év felett volt, ha Soltészt és
Deményt kivesszük a sorból. Ennek azért van jelentô-
sége, mert Soltész az idôsebb generáció Sütô-képét és
a különféle dokumentumokat méltányolva bár, illô
tisztelettel új értelmezési-értékelési utakra szeretne
lépni, Demény pedig abból indul ki és azt ismétli:
„Apáink, becsaptatok minket!”, „Apáink megbuktak”.
A Sütô-életmû értésébôl, értelmezésébôl és értékelé-
sébôl is. Voltaképp az összes többi írás többé-kevésbé
konzervatív munka, az eddigi Sütô-kép pozitív vagy
negatív árnyalása e két felszólalás, e két – meglehetô-
sen kacskaringós, csapongó – okfejtés satujában. A
kötet nyitánya és zárlata felôl igyekszünk hát latra
vetni a 320 oldalt.
A nem a szelíd fogalmazásmódjáról nevezetes

Soltész ezúttal tisztelettudó, bár a szövegmélyben
szolidan ironikus. Elmond olyasmiket, amiket könyv-
tári, levéltári anyagból csak ô tudhat, s ezt kommen-
tálja is. Sütônek például – egy Király István fôszer-
kesztôhöz írott, valószínûleg 1963-as levele a tanúság
rá – nagyon tetszik a Kortárs szerkesztési gyakorlata,
az éppen aktuális szám (melyben ô is jelentkezik a
Zászlós Demeter ajándék életével). Nem gyôzi dicsérni
a mûveket és a mûvek ígérte távlatokat, csak a nyafo-
gó Szabó Magdával van baja, aki „kirí a kórusból”

(„megdöglött a macska, kifutott a tej, és jajistenem,
megmentettük a magyar irodalom becsületét”). Ilyen
– és egészen másféle – adalékok viszik ezt az esszét a
„mûvilág” és az „életvilág” Sütônél történt szembefor-
dításának mérlegelése felé, a „költôi” és a „valóságos”
bipolaritásának és elegyítésének küszöbéig. Oda, ahol
Sütô András nagyra becsülô Tamási Áron-képe/kép-
zete nyomán Sütôt magát jellemzik (Veres Péter in-
tencióit követô) az író saját szavai: az irodalom való-
sága, a valóság referenciája akkor nyilatkozik meg, ha
„nemcsak azt [írjuk le], amit a helyzetünkrôl gondo-
lunk, hanem fôleg, amit látunk”. De – és valamiképp
hasonló hiányérzet fogalmazható meg szinte vala-
mennyi tanulmány olvastán – miként „fordítsuk le”
ezt az esztétikai funkció, a nyelvi valóság, a drámai
motivika, a Sütô-stílus problémáira? Soltész ott fejezi
be, ahol egy második egységet kezdenie kellene, s
talán majd egyszer kezdi, azaz folytatja is.
Demény elsöprô elánnal esik az „apáknak”.

Pontosan kik is az apák? Egy elôzô értelmezôi nem-
zedék, az erdélyi értelmiség egy vagy két idôsebb
nemzedéke, nagyjából a mai nyolcvan körüliek és a
hatvanasok-hetvenesek (vélhetjük: Dávid Gyula és
Lázok János is?). Demény kijelöli a Sütô-generáció és
a valamivel fiatalabbak irodalmi, képzômûvészeti és
zenemûvészeti kánonját: „…a mátrixon nem kellene
sokat változtatni: Baász [Imre], Kányádi [Sándor],
Bálint Tibor, Szilágyi Domokos, Szilágyi István,
Plugor [Sándor], Vermesy [Péter] – sorolhatnám a
vitán felül álló neveket”. De nem sorolja. Illetve
mégis, elszórva-elkalandozva. Szavai azt igazolják: ide
számítja Székely Jánost, Lászlóffy Aladárt, Bodor
Ádámot, talán másokat is. Magát Sütôt nem sorolja
közéjük: „…Sütô András életmûvét nagyon meg-
roggyasztotta az idô. Itt nincs terem a drámák alapos
elemzésére…” Pedig ha „megroggyasztotta” (talán a
drámákat leginkább?), akkor éppenséggel igencsak
kellene ama „tér”. Nagy kár, hogy a „prezi” alapján
élôszóban elôadott, utólag megírt (?) eszmefuttatás
csak ahhoz ragaszkodik makacsul: az apák megbuk-
tak, mert máig sóhajtozva emlegetik a Sütô-darabok
korai elôadásait (ôsbemutatókat), miközben az úttörô
rendezô, Harag György társalkotói (a szövegeket is
érintô) koncepciójára süketek maradtak. Ôk azok,
akik napjaink is aktív színházcsinálói közül Tompa
Gábort és Bocsárdi Lászlót ellehetetleníteni igyekez-
nek, Keresztes Attilát 2012-ben „elüldözték a szat-
márnémeti színház élérôl”. Kik? Ôk. Az apák.
Akikkel ellentétben az Éneklô Borz nevû hajdani or-
gánum ún. állatkerti „száma” fiatal szóval már eljutott
a tárgyilagosságig Sütô-ügyekben. Láng Zsoltot citál-
va (1995): „…erre volt bennünk igény. Jelentéskioltásra.
Amiben nincs törekvés ellenideológiára, sem ellenha-
gyományra, sem ellenirodalomra. // Nem antiideoló-
gia, hanem anideológia, nem antipolitika, hanem
apolitika, nem antisütô, hanem A SÜTÔ.”
Demény provokatív írása – Sütô András nemzedéke.

Egy csalódás vizsgálata –, elôtte Lôrincz D. József poli-
tológus sejtetô vonalvezetésû, nehezen adaptálható
Sütô András és az igazmondás címû opusával: nos, e
kettô érdekes befejezése egy olyan összeállításnak,
amely egészében sokkal inkább a Sütô-életmû mara-
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dandóságát igyekezne bizonyítani, mint kikezdeni e
tételt. Jákfalvi Magdolnának aligha a Sütô-drámák a
kedvencei, de tárgyilagos tudósi nagyvonalúsággal
rögzíti, mit és hogyan jelentett (nem keveset) az
Advent a Hargitán premierje a budapesti Nemzeti
Színházban, 1986. január legelején (bár a keletkezés-
történet egy részérôl nem vesz tudomást. Sütô üze-
netérôl sem, amely nagyjából így hangzott a darab ta-
lányait illetôen: amit szegény drámaíró nem tudott meg-
oldani, oldja meg a magas Nemzeti Színház. Sík Ferenc
ezért is kényszerült bele nem mindig gyümölcsözô
színi kockázatokba). Kovács Dezsô pontos képet raj-
zol egyes Sütô-drámák magyarországi bemutatóinak
recepciójáról. Hagyhatna magának több teret a kifu-
táshoz is (Álomkommandó). Szász László –
„Szerepvivô emberré lettem” (Sütô András Kálvin-portré-
ja) – az esztétikai és a hitelvi-vallási közelítések óriási
különbségeit tárja fel, Mester Béla a hetvenes évek er-
délyi irodalmának történelem/elbeszélés párhuza-
mairól meditál, Cristian Réka hírül adja, a Sütô-
életmûbôl, illetve a -drámákból mi férhetô hozzá
angol nyelven. Összevetésképp másoknál is felmerül
a Sütô-dramaturgia egy-egy mozzanata. Az esztétikai
rangot is tudó, de közéleti attitûdû megnyilvánulás
Markó Béláé – Egy félbemaradt kultusz története (Sütô
András helye a romániai magyar kisebbségpolitikában)
–, Elek Tibor a kötet egy másik helyén s az epikáról

szólva az elemzés higgadtságával tûnik ki.
A (M)ilyen gazdagok vagyunk (?) arról gyôz meg,

hogy (bármily „pozitivista” és „régi vágású” irodalom-
szakmai teendô ez) szükség van egy részletes, hely-
tálló Sütô-életrajz, teljes és elfogulatlan pályakép lét-
rehozására. Szükség lenne (ennek kérdéseit Kuszálik
Péter fejtegeti) egy tisztességesen jegyzetelt, sôt in-
kább kritikai Sütô-kiadásra. Szükség van az értelme-
zôi nemzedékek és közösségek további türelmes ta-
nácskozásaira, mert sem a régebbi megállapítások
felmelegítése (legyenek bármily pontosak többek közt
a néhai Görömbei András summázatai), sem a vad
mai megütközés, érvek nélküli „újítás” – állítás vagy
tagadás – nem termékeny.
Amíg ezen s egyéb kívánalmak meg nem valósul-

nak, a Sütô-oeuvre-rel (egyik kötetének címét parafra-
zálva) „sárkány alszik”, s mintha létezne valamiféle
kollektív irodalomtudományi, elemzôi, kritikai aggo-
dalom: ha Sütôrôl és alkotásairól újat, érdemlegeset,
meglepôt, ellenszegülôt, az érdemeket is újrafogal-
mazót mondunk, e sárkány álmából felserkenve a
maga három vagy hét, vagy hány fejének veszedelmes
fogaival leharapja a mi szegény egy fejünket.

(M)ilyen gazdagok vagyunk (?). Sütô András-mûhely-
konferencia. Szerkesztette: Lázok János. Polis –
UArtPress / Kolozsvár – Marosvásárhely, 2015. 
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