
korszerûség jegyében készítette el oklevéltá-
rát, megalkotva a garamszentbenedeki mo-
nostor „virtuális hiteleshelyi levéltárát”.
Nagy vállalkozása ösztönzõleg hathat más
szerzetes rendházak, egyházi intézmények

(például káptalanok) okleveleinek külön-
külön történõ összegyûjtésére, a regeszták
mellett teljes szövegük közlésére, így meg-
könnyítve és elõsegítve az új kutatásokat.

Bélfenyéri Tamás-János
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A SÜTÕ-ÉLETMÛ RECEPCIÓJA
(M)ilyen gazdagok vagyunk? 
Sütõ András-mûhelykonferencia

„...hogyan viszonyulunk mindahhoz, amit
pl. Sütõ András (vagy bármilyen más tekin-
tély) egykor képviselt, és hogyan látjuk azt,
amit ma képvisel” – tette fel a kérdést 2005-
ben Parászka Boróka,1 és már cikke címében
sikeres kudarcnak nevezte, ami az ügyben ad-
dig történt. Véleménye szerint a Sütõ körüli
vita, amit akkor egy Stefano Bottoni-cikk és
annak A Hétben való közlése váltott ki, majd
a nyomán keletkezett vita „bármilyen kényel-
metlen: rólunk, aktív kultúrafogyasztókról és
teremtõkrõl szólt volna”.

Az akkor felvetett és megválaszolatlanul
maradt kérdések – „Jó volna tudni, hogy mi-
lyen az a közösségkép, amely a Sütõ-életmû-
bõl összeáll. Jó volna tudni, hogy a mai erdé-
lyi politikai nyelv mennyiben beszél
»Sütõül«, és mi következik a metaforák, jelké-
pek, hasonlatok, a retorika átvételébõl?” – egy
részére válaszol a (M)ilyen gazdagok va-
gyunk? címû kötet, amely a hasonló címû
konferencia anyagait gyûjtötte össze. A 2014-
ben tartott konferenciára a sajtóban szintén
Parászka Boróka reflektált. Véleménye szin-
te tíz év elmúltával is az, hogy a „Sütõ-élet-
mû a rendszerváltás elõtti és utáni évtizedek
kulcsa a társadalmi emlékezet és a kulturális
helyzetértékelés szempontjából Erdélyben”,
„adott egy életmû, amelyet – akár elfogad-

juk, akár elutasítjuk – nem lehet megkerül-
ni. Ott van mindabban, ahogyan magunkról
gondolkodunk, és amit magunkról gondo-
lunk Erdélyben.”2

A konferenciakötet Lázok János szerkesz-
tésében, Dávid Gyula elõszavával és a szer-
kesztõ utószavával 2015-ben megjelent. 
A konferencia óvatosan, de a vita elõl nem
zárkózva el, azt tûzte ki céljának, hogy olyan
közös beszédteret alakítson ki, „amelyben a
Sütõ-életmûvel kapcsolatos teljesen eltérõ
vélemények is nyitott – és remélhetõleg ter-
mékeny – szakmai vitában szembesülhesse-
nek”. A konferencia ezen kitûzött célja nem
valósult meg maradéktalanul, mert a meghí-
vott elõadók egy része ezért-azért távolma-
radt, köztük a Debreceni Egyetem munkatár-
sai, Cs. Nagy Ibolya, Márkus Béla, és Stefano
Bottoni sem volt ott.  „A konferencia szerve-
zõi ezzel az állapottal vállalták a szembené-
zést – már magával a konferencia címével is,
amely egyszerre jelentett állásfoglalást a Sü-
tõ-mû mellett, és felkészülést arra, hogy ez az
állásfoglalás ma – enyhén szólva – egyúttal
konfrontációt is jelent. A Sütõ-konferencia itt
közreadott elõadásainak olvasója meggyõzõd-
het errõl” – írja Dávid Gyula az elõszóban.

A kötet négy római számmal jelölt feje-
zetre tagolódik, az elsõ részben az életmû

A marosvásárhelyi Mûvészeti Egyetemen, a Magyar Mûvészeti kar szervezésében tartott konferencia
elõadásai. Marosvásárhely, 2014. október 29–30. Szerk. Lázok János. Polis – UArtPress,
Kvár–Marosvásárhely, 2015.



egészérõl esik szó, a második kifejezetten a
színpadi mûvekre koncentrál, a harmadik
az életmû továbbélésének jelenkori és jövõ-
beli módozatait (digitális, kritikai kiadás,
bibliográfia stb.) tárgyalja, végül a negyedik
részben inkább Sütõ közéleti szerepérõl
esik szó.

Az elsõ fejezetben kapott helyet Soltész
Mártonnak az életmû eszmei-poétikai vo-
natkozások felõli megközelítése, Filep Ta-
más Gusztáv Szabó Gyula és Sütõ pályaké-
pét veti össze, Elek Tibor az életmûben sze-
rinte korszakhatárt jelentõ Anyám könnyû
álmot ígér értelmezését kínálja, mégpedig
irodalomtörténészként, az ideológiai meg-
közelítésektõl megtisztítva, a mû esztétikai
értékeire, személyességére figyel, nem ke-
rülve ki a Sütõ-életmûvel kapcsolatban
megfogalmazott negatív kritikákat sem.
Cseke Péter ugyancsak az Anyám könnyû ál-
mot ígérrel foglalkozik: mûfajtörténeti hátte-
rét ismerteti. Kántor Lajos néhány hozzá írt
Sütõ-levelet kommentál, ezzel mintegy kor-
képet és háttérrajzot is adva a „nemzedékek
harcához”, többek közt. Dávid Gyula a
Kriterion felõl tekinti át Sütõ pályaívét,
Sorin Criºan, a Mûvészeti Egyetem rektora
az életmû román irodalmi párhuzamait ke-
resi, mutatja ki, az Anyám könnyû álmot
ígér és az Engedjétek hozzám jönni a szava-
kat a legfontosabbak a motívumokat-alapté-
mákat rendszerezõ értelmezésben.

A fejezet érdekes és a többitõl eltérõ
hangú, hangulatú írása Vida Gáboré. Rövid,
tömör szövege lényege: miért érezte a nyolc-
vanas évek végén, felvételizõként, remény-
beli magyar szakosként Sütõ András prózá-
ját olvashatatlannak, folytathatatlannak?
Én lenni perzsa – nem címmel Vida egészé-
ben elutasítja „Sütõ András virágnyelvét”, 
a „bõvítmények mentén építkezõ nyelvi
bravúrkodás”-t. Parászka Boróka az ese-
ményrõl írt helyszíni tudósításában meg is
jegyezte: „A Vida Gábor képviselte írói el- és
leszámolás volt a Sütõ-konferencia legdrá-
maibb pillanata, amelynek megvolt a maga
paradoxona. A Sütõ-ellenes, metaforákat,
jelzõs szerkezeteket elutasító szöveg ugyan-
is metaforákkal, jelzõs szerkezetekkel volt
tele, úgy mûködött, mint egy Sütõ-mû.”3

A második rész Mester Béla tanulmá-
nyával indít: Történelem és elbeszélés a het-
venes években és azután az erdélyi magyar
irodalomban címmel Székely János, Szil-
ágyi István és Sütõ András írásaiban vizs-
gálja a kérdést. Lázok János hatalom és ha-
talomközvetítés szempontjából nézi és mu-
tatja be a Sütõ-drámákat. Szász László Sütõ
Kálvin-portréjáról ír, elemezve az egyházi
Kálvin-képet, ütköztetve azt a Csillag a
máglyán során kirajzolódó portréval, s emlí-

ti a református egyház részérõl megfogalma-
zott kritikákat is Sütõ felfogásával szemben.

Sütõ András darabjainak magyarországi
recepciójáról Kovács Dezsõ ír, Jákfalvi Mag-
dolna pedig az Advent a Hargitán budapesti
premierjérõl, A kettõs beszéd hatalma címmel. 

A kötet harmadik részében olvashatunk
a Sütõ-életmû angol nyelvû recepciójáról
(Cristian Réka), a Sütõ-életmû digitális jelen
(nem) létérõl (Aradi József), a kritikai kiadás-
sal kapcsolatos kérdésekrõl (Kuszálik Péter),
valamint a hálózati kritikai kiadás módszer-
tani vonatkozásairól (G. Balla Ilona).  

A negyedik rész a közéleti szereplõt ál-
lítja a középpontba. Markó Béla árnyalt, sze-
mélyes, mégis elemzésre alkalmas kritikai
távolságot is tartó írása Sütõ András közéle-
ti szerepvállalását összegzi, értékeli elisme-
rõen. A közéleti és az irodalmi pálya nem
választható el a politikaitól. A Sütõ-kultusz
nem érinthetetlen, lehet kritizálni, elutasíta-
ni az életmû néhány elemét, fel kell azonban
ismerni a pálya ma is mintául szolgáló része-
it. Meg is nevezi a számára is fontos mintául
szolgáló „normális radikalizmust”, amellyel
tárgyalóasztalhoz lehet ülni, amely nem en-
gedi kijátszani egymás ellen a normalitást és
a radikális célokat. Említi az Erdélyhez ra-
gaszkodásban mutatott makacsságot (sebe-
sülése után, annak ellenére hazatér Maros-
vásárhelyre), amit õ szintén pozitívként érté-
kel és mintának tekint.

Molnár Gusztáv Értelmiségi állásfogla-
lások címmel ismerteti Sütõ sokat vitatott
1956-os szerepét, az írás nemcsak Sütõrõl
szól, hanem a tanulmány sorsáról is, hiszen
nem közölhette megírásakor a szerzõ, így a
szerkesztõségi elutasításról és annak hátte-
rérõl is szó esik. Lõrincz D. József Sütõ And-
rás és az igazmondás címmel filozófiai meg-
közelítésben szól az ambivalens diskurzus-
ról és annak lehetségességérõl/lehetetlensé-
gérõl. Végül Demény Péter fejti ki nemzedé-
ki csalódottsága okait és állomásait, az apák
árulásáról szól, és arról a folyamatról is,
ahogyan õ és nemzedéke erre a keserû felis-
merésre jutott. Bemutatja azt is, a csalódott-
ság hogyan fordult át aztán az apák hagyo-
mányával, retorikájával és etikai elképzelé-
seivel való leszámolásba, amelynek példái a
kötetben olvasható Vida-szöveg vagy az
Éneklõ Borz A Sütõ címû száma. Demény az-
zal zárja írását, hogy az olvasónak megpró-
bálja elmagyarázni, amennyire ezt a helyzet
sokrétûsége, árnyalatokban gazdag volta
egyáltalán megengedi, miért lázadtak fel az
új nemzedék írói az apáktól örökölt kánon
ellen, s ezt a fordulatot miért nem tud-
ja/akarja a közönség könnyedén követni.
Demény Péter esszéjének egy gondolatme-
nete jól kifejezi a Sütõ-recepció problémáját

téka
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és az egész erdélyi magyar társadalom meg-
újuláshoz való viszonyát is: „A rendszer
volt merev – ezt most már túlságosan is ér-
tem. De hát nem a rendszert szidták folya-
matosan, lélekben és sörözésekkor, család-
tagok, barátok és kollégák egymást közt?

Nem arról álmodoztak, hogy valamikor
megszabadulnak tõle? S ha igen, mert igen,
akkor mirõl is? Valahogy azt tapasztalom,
amit a szabadság kapcsán: szeretnénk meg-
tapasztalni, de félünk a felelõsségtõl.”

Bodó Márta
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AHOL ÁRNYÉK, OTT NAPSÜTÉS:
SCHMITT, SZERELMEK, BONN…

Aki elõtt eddig Carl Schmitt személye
úgy bontakozott volna ki mint konzervatív,
decizionista, katolikus, etatista, a rendkívüli
állapot stb. gondolkodója, annak a 2014-ben
Gerd Giesler, Ernst Hüsmert és Wolfgang H.
Spindler gondozásában közreadott napló-
jegyzetek, önreflektálás és levelezések olva-
sása során ettõl eltérõ, romantikus és szen-
vedélyes életet elõ német jogtudósnak a ké-
pére kell ezt a régebbi benyomását le- és fel-
váltania. Schmitt élete majdnem minden
évében naplót vezetett. 1912–1915 közti
naplójegyzeteit Ernst Hüsmert 2003-ban
rendezte sajtó alá, és azok a következõkkel
egyetemben a berlini Akademie Verlagnál
láttak napvilágot. A következõ periódust, az
1915 és 1919 közti katonaéveirõl szóló fel-
jegyzéseit Gerd Gieslerrel együtt 2005-ben
publikálták, majd Wolfgang Schuller szer-
kesztésében 2010-ben jelentek meg az 1930
és 1934 közti nemzetiszocialista korszakát is
érintõ naplófeljegyzések. A legtöbb Schmitt-
kutató ezek után az 1934 és 1945 közti kor-
szak alatt írt feljegyzéseit olvasta volna szí-
vesebben, de ehelyett a weimari köztársaság
alatti évekbõl való négy év került nyomtatás
alá, amelyet a szerzõ 1925 és 1929 közti nap-
lójegyzeteinek hármas (e kiadásnál ugyanis
csatlakozott a szerkesztõkhöz Wolfgang H.
Spindler domonkosrendi szerzetes is) feltá-
rásai követnek majd.

A szerkesztõk a kötetet három nagy rész-
re osztják, melyekhez egy nagy terjedelmû
függeléket is csatolnak. Az elsõ rész egy évet
ölel magába, mely 1921 augusztusától 1922
augusztusáig terjed. Ez a rész Schmitt és
Kathleen Murray szerelmi viszonyát, levele-

zését, valamint marburgi – Kathleennél töl-
tött – tartózkodását mutatja be. A második
rész kronologikus módon mutatja be az
1923- és 1924-es eseményeket, fõképp a
bonni egyetemi tanársága ideje alatt zajló
újabb szerelmi afférját, valamint kollégáival
és tanítványaival kialakított gyümölcsözõ
intellektuális kapcsolatait. E részben maga a
város (Bonn) is fõszerepet játszik, hisz az
események helyszínéül javarészt az egye-
tem, kávéházak, borozók, vendéglõk, laká-
sok stb. szolgálnak (a kötet elejére és végére
Bonn akkori térképét illesztették a szerkesz-
tõk a szövegben elõforduló helyszínek jelö-
lésével egyetemben). A harmadik rész mar-
káns címe (Der Schatten Gottes – Isten ár-
nyékában) Schmittõl származik. E rész tar-
talmilag eléggé változó, hisz az elõadásaihoz
fûzött megjegyzéseitõl az önjellemzésen át a
levelekhez fûzött kommentárokig minden
megtalálható itt, ám mindezek közül ki-
emelkednek a késõbbi második felesége,
Duska Todorovic kapcsán írt feljegyzései. 
A kötet három évének ismertetését három fo-
galom köré csoportosítom: Schmitt (önjel-
lemzés, belsõ monológ), szerelmek (Kathleen
Murray és Duska Todorovic), Bonn (egyetemi
tanárság, kollegák, tanítványok).

Schmitt második alkotói periódusánál
tartunk, mely az 1919-ben publikált Politikai
romantika címû mûvével veszi kezdetét. 
A kötetben szereplõ naplójegyzetek ideje
alatt publikálja 1921-ben a Diktatúra, 1922-
ben a Politikai teológia, majd 1923-ban a Ró-
mai katolicizmus és politikai forma, vala-
mint A mai parlamentarizmus szellemtörté-
neti helyzete címû írásait, melyek máig

Carl Schmitt: Der Schatten Gottes. Introspektionen, Tagebücher und Briefe 1921 bis 1924.
Herausgegeben von Gerd Giesler, Ernst Hüsmert und Wolfgang H. Spindler. Duncker und Humblot,
Berlin, 2014.




