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BERTHA ZOLTÁN

A metaforikus önszemlélet jellegzetességei
Süto András vi lágképében

Egy Gáll Ern6nek 1984-benírott levelében Cs. Gyímesi Éva a méltóságnak mint
viszonyfogalomnak a kategoriális tisztiÍ.zásátaz erkölcsi érzet és aszavatolt értékbizo-
nyosság megkülönböztetésével végzi el: "Az ember méltóságaannak függvénye, aho-
gyan kezelik"; "Az embernek lehet ul~an méltóságérzete" a legszörnydbb körülmé-
nyek között is, "de társadalmilag mélttinyolt méltósága" ha nincsen, akkor "a méltóság
értéke negatívumként, hiányként van jelen". S az 1985-re elkészült Gyöngy és homok
címo - a transzszilvanizmus átfogó ideológiakritikáját tartalmazó - tanulmányában ki-
fejti továbbá, hogy a "méltóság fogalmának pusztán etikai meghatározása elégtelen, mert
tartalmát kiszigeteli az elkerülhetetlen társadalmi interakciókból, a tárggyá tevés vi-
szonylatrendszeréb61, és mintegy imm:mensnek tételezi". A "sajátosság méltóságának"
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- ennek a széltében használatos erdélyi magyar kisebbségi önértelmezeSdefiníciónak és
öntudatereSsfteSimperadvusznak - az erkölcsi-érzelmi összeteveSitehát az eSfelfogásában
elhomályosfthatják azt az alapkérdést, hogy ez a magatartásmód, ez az önszuggesztiós
morális szemléletbeállítottság mennyiben teheteSnormadvvá, illetve mennyiben kapja
meg elleneSrizheteSformában történéSelismerését. Az erkölcsi mineSségvalóságosan biz-
tosÍtott értéke ugyanis elenyészik vagy meg sem képzeSdikmegfeleleSértékel eSközeg,
társadalmi környezet híján.

Az önbecsülés, az önérzet reális erkölcspszichológiai és morálfilozófiai programja
igy nem iktathatja ki az értékállítás feltételeinek a megteremtésére irányuló szabadság-
követeleSszándékot, a tényleges emberi léthelyzet önreflexív megítélésének illúziótlan-
ságát. A hetvenes-nyolcvanas években az etnokratikus totalitarizmus diktatúrájában
vergeSdoerdélyi magyarság jelenteSsértelmiségi-movészi csoportjai a "sajátosság méltó-
ságában" és más hasonló reménymegtartó ideálképzetekben igyekeztek ereSsfogódzó-
kat találni. A megmaradás, a helytállás, a kitartás megnemesíteSkövetelményeinek az
érvényesítheteSsége azonban élesen felveti - és felvetette - a körülmények gyökeres
reviziójának a teoretikus és gyakorlati szempontjait is. A méltóságfogalom transzszilva-
nista jellege a létezéSszituációt otthonossá esztétizált adottságként hordozó, szinte szen-
tesfteSideologikum, egyfajta morális egynemosftés felé mutat, amely a szenvedés etho-
szát a "teremteSfájdalom" jegyében mitizálja és eszményíti, s az elfogadhatatlant és az
elviselhetetlent is átszínezi és megemeli - s ez kivánja a némileg kritikai, átértékeleSki-
egészülést a humán- és társadalomontológiai szabadságprogram korlátozó elcSfeltevések
nélküli teljességének szellemi vállalásával, pátoszmentes vagy deheroizáló szemléleti
igényével.

Süto András írói gondolatvilágában kitüntetett szerepet nyer az emberméltóság-
nak az önmeghatározó metaforája, a sajátos helyzettudatnak az emblematikus sors-
szimbóluma. Az erdélyi magyar nemzeti közösség etnikai-nyelvi-kulturális létének és
identitásának alapmodvuma az önállóság, az önrendelkezés, az autonómia jelentés-
köréhez kapcsolódó jelképes önmineSsítés,s a megmaradás záloga az alapvetéSkollektÍv
jellegzetességetmegragado, a lelki-szellemiönazonosság vitathatatlanságát demonstráló,
a természet jogi státusú önálHtást, öntudat-affirmációt e16segiteSfunkcionális értékeszme
állandó jelenléte. A sütoi méltóságeszmény természetszeruleg köteSdik a transzszilva-
nista világlátás etikai idealizmusához, a kisebbségi etika és humánum inspirációihoz,
mindennek megszépfteS,esztétizáló és klasszicizá1óemelkedettségéhez, a mintegy sors-
legyeSz6kompenzációt, vigaszt nyújtó szellemi-movésziöntökéletesítésbe vetett - némi-
leg újromantikus - bizodalom, intellektuális és artisztikus hit fennköltségéhez: hiszen
éppen ez az elmélyüleSkulturális önreflexió, a speciális erdélyi magyar történelmiség-
hez és irodalmi iolytonossághoz illeszkedo, transzszilván ihletettségOés levegeSjoerudi-
ció, az erkölcsfilozófiai és kultúrantropológiai kiteljesedéso világkép, a mitizáló távlat
emelte túl az írói látásmódot az ötvenes-hatvanas esztendeSkéletképi, zsánerszintO rea-
lizmusának szokösebb perspekdváin. A hetvenes évek nagy SüteS-moveibena meggazda-
godó létszemléleti dimenziók az eszményíto és tragizáló sdlusformák, a tragikus-drámai
hangnem sokrétoségével, a modern népi és nemzeti klasszicizmus poétikus-retorikus
alakzatainak összetettségével teHt6dnek. S úgy érik el ekkor az életmO legjelent6sebb
darabjai - a drámák, az esszék és esszéregények- a harmincas évek példaálHtó irodalmi
hagyományrendjének legmagasabbszintjeit, hogy mindeközben újabb néz6pontokkal,
az alapkdzis gyökereire reflektáló sorskritikával élénkitik meg és lendítik tovább a ve-
szélytudatból és a kiszolgáltatottság-élményb61fakadó egzisztenciális fájdalom átszelle-
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mítésének tradícióját. A transzszilván életérzést kifejez6 átpoétizált szenvedéshangulat-
nak, az önüdvözítéSvétranszcendált, önelvli áldozathozatal rituális vállalásának az örök-
sége a személyiség szabadságköveteléSlázadásának, a kitörés és a szembeszállás héSsies-
ségének a távlataival béSvü1.Az egyén feltétlen szabadságjogának jegyében tágulnak
az embertelen társadalmi és metafizikai hatalmakkal megütközéScselekvéslehetéSségei-
a változtatási kísérletek objektÍv eredményességétéSlfüggetlenül. A transzcendentális
vétetés{í, religiózus erezet{í és hitvallásos szenvedéserkölcs, az etikai jóvátételre hagyat-
kozó önmegnemesítés az evilági forradalmiság késztetéseivel és kényszeruségeivel egé-
szül ki. Az akár reménytelennek bizonyuló létszituáció negatív eréSivelés lehetetlen ha-
talmaival megvívó szándék (és elszántság)már a szenvedés értelmetlenségét villantja fel,
séSt olykor - ha ritkán is - a kilátástalanság még a sorsfelismerés abszolút keseruségét:
a megszólalásmód maró iróniáját is eléShívja. (Az Egy lócsiszár virágvasárnapja és a Káin
és Abel a lázadó indulat érvényesítendcSségének törvényszeruségét, a Csillag a máglyán
a szellemi szabadság önértékének oktalan és hasztalan pusztulását példázza, Az ugató
madár pedig a szarkasztikus és groteszk vibrálású önmarcangoIás végséSstádiumaira vet
fényt a lehetetlenség feléSrléSvilágállapotában.) SütéStehát mintegy végigjárja a (Makkai

Sándor-i) "nem lehet" és a (Reményik Sándor-i) "ahogy lehet" különféle erkölcstani-
ideológiai változatait, a körülmények fenyegetéS szoritásara reagáló viselkedésmorál szét-
ágazó lehetéSségeit. M{íve - a válaszadás egész tipológiájának feltérképezésével, a hagyo-
mányos és a modern nézéSpontokátfogásával- ebben az értelemben is szintetizáló,
összegzéS jelleg{í és jelentéSség11.

..

A metaforikus sorsszemléleti elemek jelentéstartományának fokozatos kiterebé-
lyesedése, sokoldalú megvilágosodása St!gallatosasszociácios mozgékonysággal megy
végbe az életm{íkülönbözéSdarabjaiban. 4.'1 például a híres "f{íszá1-metafora"("a fú le-
hajlik a szélben, és megmarad") intelme is - amely az Anyám könnyu álmot ígérben
megörökített paraszti, kisemberi túlélési törekvés megejtéS-rezignáltszentenciájaként
fogalmazódik meg - a késéSbbiekben további összefüggésekkel gyarapodik. A meg-
maradás elemi vágya, ösztöni stratégiája átszínezi, átköltéSiesítia mindennapi gyötrel-
meket, elégikus szépség{ívé varázsolja a lemondások, menekvések, kisebb-nagyobb
kényszer-tí megalkuvások célszeruségeit. A Bethlen Gáborig nyúló alkalmazkodási és
önmegtartási készség az egyensúlyozás és a türelem bölcs m{ívészetétsejteti. A védeke-
zés, az önmentés számtalan más - a lamentáló könyörgésektéSIa furfangos-góbés ala-
koskodásokig terjedéS- megnyilatkozásaival együtt ez a magatartásmód az átvészelésre
való berendezkedés kínját, kétségeit a (bárha reménytelen) ellenállási kísérletek hiá-
nyából következéS esetleges szégyenkezés lelki terhével is tetézi. A beletöréSdésnekés
önfeladásnak azonban ezen a kisemberi szinten is van mégis egy határpontja: amikor az
elidegenítéS er<Sszaktermészetellenes támadása már a személyiség hovatartozásának
lényegét, az identitás magját érinti. Ekkor nincs többé alternatÍvája a tiltakozásnak,
a felháborodásnak. Gyümölcsoltó Gergely, aki a lehajló tUszálpéldázatának f6héSsevolt
a regényben, lóbálta ugyan az ortodox füstöléStreformátus létére a talpon maradás ér-
dekében, de - ahogyan a GergelypápafutamodásbanJavagy régi idok kötéltáncosaiclm{í
esszé késéSbbleírja -a nevét már nem engedte megváltoztatnij a név- és lélekcserét, val.
lásának formális megtagadásátnem mrhette, inkább elfutott.

Az egyéniségsorvasztó megfélemlítéssel szembeszálló felindulásnak és lázongás.
nak a különféle árnyalatait, esélyeit és kudarcait a nagy SütéS-drámákderitik föl rádöb-
bentéSerovel - .ember és hatalom, szabad, önállóan gondolkodó lény és zsarnoki ura-
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10m viszonyának egész lélek- és léttanát megvilágítva.A különbözo történelmi és mito-
l6giai színtereketfelidézotetral6gia(azEgylócsiszárvirágvasárnapja,a Csillaga mág-
lyán, a KáinésÁbel,A szuzaimenyegzo)voltaképpenolyan nagyíviípéldázat-és meta-
forarendszert alkot, amelyben a mindenkori hatalmi mechanizmusok hiteles és érzék-
letes val6ságosságukban tárulkoznak föl, magukba foglalva természetszerííleg az adott
jelenkor összes lényeges hatalmi jelenségét és emberi dilemmáját. A drámai konfliktu-
sok vezérmotívuma a felismert igazságaihozragaszkod6 öntörvényu hos összeütközése
az elfogadhatatlan fennál16 renddel. Az alázat, a meghunyászkodás ösztönzéseit vég-
érvényesen elutasít6, egyenes fejtartás szimbolikus képzete - ha a szelíd, önkéntes és
a transzcendens vigaszban bíz6 mártírium transzszilvanista sugárzású jelentéssugalmai-
nak, a defenzív, áttételezo vagy átlényegíto pszichikai stratégiának a belso logikai para-
doxonjait6l mentesül is - fokozatosan azonban egy másfajta problematikával telítodik.
Az aktív értékek és a méltatlan önkényuralmi m6dszerek viaskodásában ugyanis egyre
illuz6rikusabban lehet csak fenntartani a val6di tragikum, a katartikus reveláci6 páto-
szát. Nem összemérheto súlyú rivális világerok csapnak össze, s nem objektiválhat6
akci6kban, nem dinamikus tett-sorozatban, így a drámai egyéniségelveszti a klasszikus
tragikus hos pozíci6ját. A drámai cselekmény a tudatba szorul vissza, s esélytelenné,
tétnélkülivé válik a küzdelem. A hos bármily következetes reakci6i már nem elegen-
dok objektív ellenálláskifejtésére, s az egészébenellenségeshatalmi külvilág, bár semmi-
lyen magasabb erkölcsi elvet vagy igazságot nem hordoz, de ereje folytán eleve meghiú-
sítja az egyén világrend-helyreállít6 eszmei felmagasztosulását. A helyzet annyira re-
ménytelenné és kiúttalanná vált, hogy a megváltoztatását célz6 erofeszítések eleve ku-
darcra ítéltetnek. Az ellenállás a lélek tartományaiba szorul, a hatalom létet fenyegeto
uralmának közegében aktív drámai viselke~éssincsen. Bír6 Béla úgy látja, hogy a het-
venes évek végi Sütó-darabokban (KáinésAbel,A szuzaimenyegzo)a tehetetlenség, a ki-
szolgáltatottság, a megoldhatatlanság zsákutcás, antikatartikus val6ságos léthelyzetének
mégis, mindennek ellenére, egyfajta illuz6rikus heroizálása és tragizálása zajlik. Szerinte
a felemelt feju vagy öntörvényu hos az ut6bbi száz-kétszáz esztendo esztétikai veszte-
séglistájára került, s a hosiesség ma már csak az önmegtagadás hosiessége lehet, a val6-
ság szerkezetének átrendezodésébol, az egyéniség válságának elmélyülésébol követke-
zoen. De hogy a hetvenes évek eleje-közepe még tökéletes tragikus remekmuveket
hozott, annak az lehetazegyikoka,hogyezeka darabok(Egylócsiszárvirágvasárnapja,
Csillaga máglyán)a modernvilágegyetlenlehetségesbelsókonfliktustípusátmodellál-
ják, a hitben fogant naivitás tragikumát, mivel az auton6m vagy a kényszeru cselek-
vésbol származhat6 tragikus meghasonlás a személyiség elidegenedettsége, metafizikai
kiszolgáltatottsága miatt már amúgy sem következhet be. Ezek a hósök megmaradnak
naivnak, s a bukás árán is vállalják a hitet, s a belole eredo tévedéseiket. A másik ok,
hogy a közvetlenül a második világháború utáni baloldali diktatúrák idoszaka volta-
képpen olyan világtörténelmi válságkorszakot jelentett, amelynek kataklizmái - para-
dox m6don - mégis alkalmasak a val6di tragikus viszonyok létrehozására a drámábanj
még ha késobbikeletu felidézésekbenis. Az Egylócsiszárvirágvasárnapjaésa Csillag
a máglyánBír6 szerint tulajdonképpenennek a törvénysértésekkel,koncepci6sperek-
kel, hitüldözéssel, jogsértó eroszakkal muködo rendszernek - az igazságtalanság világ-
korszakának - a rekapituláci6ja. A tragikum forrása pedig a grandi6zus illúzi6, a fun-
damentális naivitás és annak megcsúfoltatása,meggyaláztatása.

A hetvenes évek elso felében formába öntött (a "hatvannyolcas" erjedésnek és fel-
ismeréseknek is köszönheto) reveláci6 azonban nem ismételhetó. A megtisztít6 érzel-
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mi leszámolás után az új (vagy folytat6d6) hatalmi terror diadalmas lelki meghaladása
képtelenséggé-értelmetlenné és fölösleJ~essé(redundánssá)válik (a szellemileg leleplezett
barbárság nem megrendít6 lelki probléma többé - legfeljebb a hozzá val6 viszonyulás
verg6d6 tudata). S ez magyarázza a hetvenes évek második felét6l azt az elmozdulást,
amely általában megfigyelhet6 az erdélyi magyar dráma történetében. Ez pedig az el-
távolodás a klasszikus tragédiaeszmén)rt6l a modern (abszurd, ironikus, groteszk, lírai-
szubjektivizál6, szimbolikus, egzisztencialista) stÍlus- és szemléletformák felé. A külso
helyzetre reflektál6 pántragikus érzülc~tSütonél is elidegeníto, áttételez6 konstrukci6s
kísérletekbe, a végletes lirizál6dás, a (folklorisztikus) mesei és balladai szimbolizáci6
(Advent a Hargitán, Kalandozások lhajcsuhajdiában), a parabolisztikus allegorizálás
(Az álomkommandó) vagy az önironikus stilizálás (Az ugatómadár)alakzataiba torkollik
- végig a nyolcvanas évek folyamán. (5 másféle ez a tragédiák utáni lirizál6dás - mert
azok komor tragikumtudatának és kat,LSztrofizmusánakatmoszférája meghatároz6an át-
örökítodik -, mint az azok elotti vidám népi játékok - a Pompás Gedeon vagy a Vidám
sirató egy bolyongó porszemm - könnyedebb, humoros-anekdotikus és kesernyés-szati-
rizál6 líraisága.),

A Káin ésAbel ennek az új poéti:~ál6-mitologizál6folyamatnak jelent6s állomása,
id6táll6 kicsúcsosodása. (Amely metaforikus és archetipikus mélyszerkezetében Lázok
János szerint egész önáll6an átértelme:~ettmitikus rendszert teremt.) Ennek az "embe-
riségkölteménynek" a különösségét j6részt az adja, hogy az ír6 továbbra is a tragikus,
magasztos fenség színeiben és apote6z:isábanábrázolja f6h6sét (Káint), holott a szituá-
ci6 szerkezete már alapvet6en abszurd. Az abszolút hatalom befolyásolhatatlanul nehe-
zedik rá a teremtményekre, az ellenszc::giilésneknincs realitása, a protestálásnak csupán
az indulata objektivál6dhat. A "vonatkozásrendszer eléggéegysíkú" (Bécsy Tamás sze-
rint), a viszonyok és cselekvésekszintjlehelyett a szavak és az elmondás szintje rétege-
z6dik. A szöveg kevéssé cselekvésfordulatokat felidéz6-jelöl6 kommentár, inkább
hatalmas karakterfesto lírai önvallomások, szinte szabadversszeru költ6i monol6gok -
és"jajkiáltások"- sorozata.A létezés,iUlapotszerués lírai, a statikus, képletszeru tulaj-
donság az elsodleges, nem az akci6. Igy itt a mélt6ság is csaknem tantételszeruen lesz
egyenlo az önérzettel, a mélt6ság elvont érzetével, konkrét, tényleges értékbeli elfoga-
dása és meger6sítése légüres térben marad. (Ennek a helyzetnek - a bármiféle heroiz-
must a totális amoralitás közönyébe veszejto világnak - bizonyos m{ívészi-gondolati
konzekvenciáit a legradikálisabban taliín Pusztai János absztrakt regénylátomásai von-
ták le a hetvenes évtized vége felé.)

*

A sütoi dramaturgia változatossága, többféle iránym6dosulása azt jelzi, hogy
a megnyomorít6 létszituáci6 lényegénc:kés jellegének adekvát kifejezésére a hagyomá-
nyos tragikus hosiesség vagy erkölcsiség aspektusa id6vel alkalmatlanná vált. A pusz-
tÍt6, gyilkos vagy lealacsonyítva elsorv,LSzt6környezettol független és az azzal szemben
dacolva fellépo létérdek erkölcsstilizálb megjelenítése azonban továbbra sem t{ínik -
nem t{ínhet - el.S ennekaz erkölcsközpontúságnak,etikailátásm6dnaka veretesstilá-
ris kifejezéskultúrája köti elsosorban Süto írásm{ívészetéta két háború közötti erdélyi-
ség aurájához. Mert eszmei és ideoI6~;iaivonatkozásokban - mint láttuk - szembe-
t{ínoek az eltérések, a felülbírál6 átalakulások is. A magatartásvizsgálat evilágiasmoder-
nizáltságán vagy profanizáltságán kívül ilyen mozzanat a túlzott önáll6ságot hirdeto,
némiképpen dezintegrál6 speciális erdélyiség-képzetnek az eredend6 magyar nemzeti
egység jegyében (nemzetpolitikai szemszögbol) történo elhárítása, vagy a néptestvéri-
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ség-eszme gyakorlati kibontakozhatatlanságának, súlyos megpr6báltatásainak az éles
átlátása. A sütoi világkép és irodalomtípus így tehát ebben a vetületében leghívebben
az esztétikai transzszilvanizmus megszorít6 fogalmával illetheto. S ennek amívességre
törekvo, esztétizál6 világfelfogásnaka jellegzetes megnyilatkozása a különleges erdélyi
tájélmény kitüntetettsége, a természeti képekre, a táj- és néprajzi látványra, az életes-
szemléletes népi szokásvilágra, a történelmi üzenetekre alapozott metaforizálás, a dönto
létkérdéseket folyamatosan szuggerál6 jelképi atmoszférateremtésj s az eloadásm6d
mély szakralitása, amely a közössé~i, anyanyelvi, kulturális örökség megeleveníto
továbbvitelét megbízatásnak, küldetesnek, kötelezettségnek tekinto lelkületbol fakad.
(Az álland6 sorsjelképi áthangoltság és emelkedettség a "bányalégszeru" sejtelmet
áraszt6 "potenciális szimbolizmus" - Kányádi Sándor megalkotta - fogalmával is jelle-
mezheto.) De ez az áthevített, romantizált klasszicitáshoz f\Ízodo vonzalom mintha
még valami antik, görögös árnyalatot is nyerne, mintha egy régi (6kori-görög) jelleg-
minoségre visszavezetheto, ahhoz hasonlatos formaelv lappangana benne. Ez a tulaj-
donság a szép ("kalosz") és a j6 ("agathosz")együttes megjelölésébolszármaz6 "kaloka-
gathia"- féligetikai, féligesztétikai- kateg6riafogalmával illetheto, hiszen itt is egyén
és közösség, erény és szépség, val6szeruség és eszményiség ("reál" és "ideál") harmoni-
kus ontol6giai találkozása zajlik - a kiegyensúlyoz6, szinkretikus bölcsességhangulatá-
ban ("a szép és az elkötelezettség,a szép és az üzenet, a szép és valaminek a szolgálata
egybefon6dik" - hangzik az ír6 vallomásában). Egyszerre naiv és öntudatos szintézis-
törekvés ez, amely funkcionális értéket tulajdonít a kifinomult m\Ívészi hangnak is,
s széptani jelentoséget az evidens létigazságokat tömöríto fohászok és maximák becsü-
letes kimondásának ("köztudott dolgok kimondásához kell a mersz" - fogalmaz6dik
meg), a szorongattatás segélykiáltásainak is. Amelyben az életes, érzékletes sorsképek-
bol kifejlo, átpoétizált és metaforizált erkölcsi gondolat uralkodik. Amely, kényszer-
bol, az elemi létezést is - mint megorzendo értékek foglalatát - fölmagasztosul6 cél-
ként, érdem ként szemlélteti - mivel a megsemmisülés puszta elkerülése is a teljes
emberséggel egyenérték\Í harcot követel. Ez a hol elégikus panasszal, hol perlekedo-
szenvedélyesen hirdetett megmaradás esztétikájának a fo tartalma. Egy etnikai kollek-
tivitás protestál6, demokratikus védekezésének az önértelmezo, komplex, értékteIített
közvetítése. Egy meggyozodéses, expanzív morális aktivizmus, amelynek kezdettol ve-
zérloje egyféle progresszív ideáliskollektivizmus ("a teljes emberi lét átélésére az egyén
képtelenj a teljes lét csak a közösség számára adatott meg, amiként a zenekari muzsika
is több hangszeren s több m\Ívészkéz révén sz61almeg"). Egy hit, mely szerint a szub-
jektum a közösség sorsával a magáét egynek tudhatja.

Lényegi rokonságban áll ez a közösségorientálts,ágSüto nagy erdélyi ír6-elodjé-
nek (a több tekintetben mesterének vallott), Tamási Aronnak a létfölfogásával, de né-
mely mozzanatában meg is különböztetheto att61. Tamási a közösségi lét mitikus és
örök törvényét, a transzcendens szubjektivitás mindenhat6ságát az élet objektív kör-
forgásában látja betelni: a népi világkép "nem kezdetet lát a születésben és nem véget
a halálban, haném csak személyi változást mind a kettoben. S nemcsak az embernek
emberhez val6 kapcsolatát szabályozza, hanem a szövetséget is, melyet a természettel
és az Istennel mindnyájunknak meg kell kötnünk. Val6ban olyan életforma ez, mely-
ben a közösség az elso és.legfobb személy s lelkében változatlan, csup,án az atyák és
a fiak cserélik egymást". Eteri, transzcendentális létderu és ámulat, peldául a Weöres
SándorévaI összevetheto tündériesség itatja át ezt a mágikus költoiség\Í univerzaliz-
must, amely azonban nyersebb és konkrétabb valóságanyagra, földközelibb realitásra
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támaszkodik. Süto - Tamásiról SZÓIV;l- éppen ezt a )'lasztikus valóságvonatkozást, az
otthonteremtés primer valóságvonzalmait és megköto empíriáját hangsúlyozza; a vará-
zsos báj és játék könnyedebb zenéjét, kedélyét áthangoló, aláfesto kesere drámaiság
komorabb tónusait, a "karmos kacagás"megbújó riadalmait. Sütonél viszont, ha lehet,
még bocúsabb, szigorúbb, még inkább szekularizált, földhözkötodo, konkrét ez a kö-
zösségszemlélet: ez a közösség "homIokráncait" figyelo, a gondok közé merülo, az egy
sorsközösségben élo másik ember terheit a szívén viselo és részben átvállaló aggoda-
lom. Még keményebb a felelosségteljeskötelességtudatra, a szolgálatban inkarnálódó
életfolytonosság és elkülönülhetetlenség megóvására into - ódon prédikátori sZózato-
kat, protestáns erezetu, puritán gyökere, plebejus vétetésú hangzatokat intonáló - fel-
szólítás: "az embernek, ha kivonul az árnyékvilágból, embert kell maga helyett állíta-
nia. Az életnek.. mint kenyéradó gazdának, így kellene szólnia: Elmész hát, szolgám?
Akkor szolgát állíts a helyedre!" - S hasonlóképpen némi különbség látszik a fenye-
getettségtudat zordságának, komorságának mértékében is; "Tamási még úgy tudta, nem
tunhet el nép, az ábeli lélek, a lelkében igaz ember gy6z a setétség eroin is, Süto
Andrást múlti máglyákra is figyelmeztette a történelem: elveszhetl!ek sajnos a tiszták
is. Olyan problémákat ~örget fel a mélységbol, amelyekkel Tamási Aron ifjabb éveiben
még nem is nagyon találkozhatott" (Czine Mihály). (Süto imaginadv realista tárgyias-
sága mintha olyan viszonylatban kapcsolódnék a Tamási-féle - mitikus hiedelmeket
rekonstruáló, játékos- lirizmustól eltéro Veres Péter-i nyers, józan tényirodalmiság-
hoz - vagyaz iUyésiracionalizmushoz- is, mint ahogy földrajzi értelemben a Mezoség
is közbül fekszik -természetesen elnagyoltan nézve - a Székelyföld, illetve az Alföld -
s tovább a Dunántúl -régióinak ölelésében.)

A számvet6, létösszegz6 egyszetsmind önmarcangoló közösségféltés akisnépi
pusztulás, az asszimiláció, az etnikai és nyelvhalál megrázó látomásait vetíti ki - a pa-
rabolikus történelmi párhuzamálIítástó>1~ szuzai menyegzo,Pensák) a kísérteties teme-
tési álom-vízióig(Mertahováte mégy,odamegyek.J.(Ebbenaz újabb erdélyi magyar
irodalomban is - Kányáditól Szocs Gézáig - olr. gyakori borzongató nyelvhalál-rém-
képet vizionáló elbeszélésben Mikes Kelemen "Édes Nénje" fekszik az eredetileg egy
másik asszony, egy kihalt nyelv - a dél-angliai "cornish" - utolsó - 1777-ben- meghalt
képvisel6je számára felállított ravatalon. A koporsón ez olvas~ató: ..A Magyar Nyelv.
Élt ezer esztend6ket. Elhunyt fojtogatás következtében." S "Edes Néném" semmiféle
könyörgéssel nem támasztható föl: kiztU"ólaga megérkez6 kisunokának a dédanya bib-
likus szavaihoz kapcsolódó kiáltásával - a gyermekben megtestesülo életfolytonosság
ígéretével és igézetével.) A sorsösszefoglaló képzetek, jelképek, metaforák, megszemé-
lyesítések, allegóriák sokasága egyenként és együttesen is szüntelenül ezt az egziszten-
ciális problematikát, ezt a lét-nemlét alapkérdést tematizálja. A leírás és a sorsképzeti
elvonatkoztatás surusége, intenzitása az emheri-érzelmi viszonyuláslehetoségek bonyo-

lultságát, összetettségét supI,lja. A Perzsák például az azonosságvesztés végpont ján,
megalázón abszolút - biologiai- határhelyzetében a nyelvi és lelki újjáéledés, az ösz-
tönszere feltámadás reményét is megszólaltatja. Ez az esszé "szárnyaló, mint a líra, öb-
lös, mint egy poéma, mély, mint a bölcse16költemények, pontos, mint a jó értelmez6
próza, fordulatokban, izgalmakban gazdag, akár egy bunügyi töl!énet, feszültséget
drámaként teremto, s optimista is, akár egy hosköltemény" (Farkas Arpád). A késobbi
Advent a Hargitán viszont már az újjászületés horizont jának elsüllyedésével, a hiába-
való várakozás megváltatlanságávalszámol. A Pensákban még élt a hit, hogy a gyer-
mek azé a közösségé lesz, amelyik öntudatra neveli; itt ez a törvényszeruség is meg-
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szakad. Lehetséges a szüleSés a gyermek között az örökérvény.1 eltávolodás, a közös-
ségi szétmorzsolódás, szétporladás ("Több csodára már nincsen reményünk. Ha lenne
is: a reá való alkalmadanságunk immár teljességgelmegmutatkozott"). A veszedelem
öntépcSfeltárása a "Romlás", az "Omlás", a "gyász", a "gond" megszemélyesített pusz-
tulásfogalmaival, a nyomasztó ,,!dcS",a fullasztó hó és jég, a fagy, a dermeszt6 hideg
képi sugallataival történik, valamint a szintén jellegzetestranszszilván ihletettségd bib-
likus motÍvumhasználat révén. Az örök advent, az örök sorsvirrasztás és megváltás-
váradalom mitikus morajlása sz\írcSdikát, a "BetlehembeSIa Golgota hegyére" vezet6
kálváriás út nehéz, fojtogató folyamatossága, a hagyományos transzszilvanista biblikus-
krisztológiai létazonosítás képzetkörébe kapcsolódó sorsparancs és passióhangulat.
Az erdélyi emberlátomás a földi krisztusi sors rádöbbentcScSsképletévélényegül.

A természeti, történelmi, bibliai, kultúrtörténeti utalásrétegek összeszöv6dnek és
átjárják a súlyos zeneiségd, tempós lüktetésiÍ, klasszikus cizelláltságú, lírai választékos-
ságú és pontosságú süt6i szövegvilágegészét. A tárgyi ábrázolást mindegyre analógiák,
hasonlatok megvilágító-nyomatékoshó asszociációi bcSvítik,értelmezik. Az Anyám
könnyu álmot ígérben a valóságos tények hullámverését a történelemviselt parasztsors
archaikus misztériuma lengi körül. "Keresztre feszített hétköznapokon", "nagypénteki
hangulatban" íródott könyörgések - egy "újfajta zsoltároskönyv lapjai" - az író meg-
hurcolt szüleinekkérvényei,hivatalosbeadványai:azautentikusemberiéletkívánalom,
igazságérzet és értéktudat felzaklató dokumentumai, mementói. A temeteSi- halottak
napi - "világítás", gyertyagyújtás intelemszeruen figyelmeztet az összefogás és az ere-
dettudat kapcso.1atimperatÍvuszára: "Vedd el az emberektcSl a megemlékezés jogát,
s már kettébe is vágtad 6ket"j "A kárpitos az apjára emlékezik, aki azt mondotta neki:
Jertek majd ki a síromhoz világítani, nem azért, hogy engem lássatok, vagy én lássak
valamit, mivel a föld betömi a szemem, hanem hogy a saját arcotokra hulljon a gyertya
világa." (Hasonlóképpen szembesülnek a szegény székely falu halottai és elevenjei
Bözödi György Halott-világításcím\í novellájában.) A sorsérzés és az önmagára ébredt
felel6sségösztön sejtelemszeru rezignációja árad mindebbeSI.

A szilárd hovatartozás-tudat, az utódok önmagukkal szembeni kultikus köteles-
ségérzete az önismeret és az önmegtartás biztosítéka. A nemes tradíciószeretetben maga
a sokszín\í népm\ívészeti, történelmi, szellemi hagyomány, illetve annak megcSrzésiin-
dítéka és célirányossága egyként hangsúlyozódik. E szerep16k nagyrészt zsigereikben
hordják azt a tudást, amellyel egyszerre fogják fel saját kultúrájuk mincSségét - és sze-
repét. Tudják, mi az, amit cSriznek,s hogy miért kell ezt tenniük; miért vált feladattá
az, ami adva volt és van - egy rohamos hanyatlási folyamat kihívásakor, a népesség-
fogyás, az anyanyelvi elszegényedés, a nyelvromlás, a közösségi széthullás tendenciái-
nak ercSsödéseidején. Ez tehát az ösztönösen kifej16dcSés magasrend\ívé érleleSdcSnépi,
paraszti transzszilvanizmus modellje, amelyben az önmegcSrzésalapigénye mellett min-
den er6ltetettség nélkül él a más ajkúakkal és származásúakkal való jóindulatú együtt-
érzés, a barátságosan együtt vagy egymás mellett élés természetes emberi parancsa és
bizalma.

A folklorisztikus transzszilvanizmus egyszerre szemlélet, erkölcs, értékeszme és
nyelviség, kifejezcSer6.Süt6 dönteSenebbeSIa különlegesen érzékletes, zamatos, rugal-
mas, találékony, fordulatos, poétikus erdélyi magyar népnyelvb61 merít, s ezt stilizálja
és intellektualizálja tovább. A tájszavak, a nyelvjárásiasformák, a dialektus sajátos ele-
mei (a trópusoktól a szóláshasonlatokig) beszüremkednek ugyan az írói nyelvhaszná-
latba, de nem hivalkodnak. A népiség elscSsorbaninkább a m\ífaji és hangulati sokféle-



1996. január 77

séget szintetizál6 metaforikus látásm6d konzisztenciájában ragadhat6 meg. A m6kás-
játékost61 az akaszt6fahumoron át a megrendült-áhítatosig, a tréfás-ugrat6st61 a me-
reng6-elégikusig terjed6 stílusmin6ségE~kvalamiképpen mind a virtuális jelképiség sti-
lisztikájához tapadnak. A szemléletes, olykor vaskos létmozzanatok amúgy is sors-
jelz6, elemi ereje finom, evokatív bels6 utalásokkal és hangsúlyozásokkal növekszik
meg, s az egzisztenciális önszemlélet allegorizált sorstudatában összpontosul. "llyen-
formán kell valahogy a világ dolgaiba avatkozni: kéretlenül is, biztatás nélkül véghez-
vinni a magunk feladatát; tisztán tartani az ablakot és a lelkiismeretünket" - hangzik
például valakit61 a közössé érlelt bölcsesség. Az ablak tisztán tartásának motÍvuma
eleve érzékelteti egy egész paraszti erkölcsi világ auton6m, önelvd tisztaságának az 6si-
ségét, a lelkiismereti tisztaságra vonatkow (csaknem redundáns) gondolati továbbfúzés
a magatartásnak, a helytállásnak az éthoszát tudatosítja és domborítja ki. A "tÍzméteres
szabadságának" határait feszegetCS- a láncot rángat6 - falusi kutya: élet és rabság össze-
függésének filoiofémájára villant rá, s az ír6 pusztakamarási otthon-léte az akvárium-
ban val6 mozgás.látswlagos akadálytalanságára, egyszersmind örök, ontikus determi-
náltságára hasonlít - elrendeltetés és szabad akarat létszeru titkát is sugározva: ezt a
világot "ha megtagadnám is azzal, hogy elmegyek, a lehetetlenséget kísérelném meg,
miként a hal sem tudja megfosztani magát att61 a kevés víztcSl,amely rabsága, de
szabadsága is egyben: az élete" (mondja a vallomástev6 ír6). Az önszembesít6 morál
fényezte gyakori erdélyi természeti toposz, a fenyveserd6, a feny6fa pedig a körülmé-
nyekkel dacol6 ragaszkodás szakralizá16d6 kivetülése: "Az életef(~nek ilyen méret{í
kényszerpazarlását csak a természet ismeri; a fenyMák szárnyas magvai vetik így ma-
guk ezerszám a szélbe, hogy bár egyetlen~ is megkapaszkodjék közülük asziklarepe-
désben." (A "kényszerpazarlás" a Sütc>-csaladbana régi és az újabb idcSkbenkorán elhalt
gyermekekre vonatkozik.) A szomorúságba gyakran kesernyés deru olvad, a "könnyes
kacagás" felbolydft6 mélységekre mutat (a lányanya könnye "elkeveredik az édes anya-
tejjel", úgy hull a csecsemeSarcára, a puska csövére a kedély virágjait kit\íz6 Gyümölcs-
0lt6 Gergely történetein olyan a mulatás, hogy "minden nevetésünk után egy kicsit
öregebbek leszünk"). A sírás a fájdalom jeleként sors- és életszimb6lummá hatalmaso-
dik: a rossz is jobb, mint a semmi, a nemlét. A baj a lét szubsztanciájává válik, s így
még a létevidenciát, az elemi létfeltétellmegteremtését, a kiindul6 helyzet elérését és
fenntartását is nehéz küzdelemnek kell mege16znie.Az életvergcSdéshezval6 hozzájutá-
sért is iszonyatosan meg kell harcolni - s az az öröm, ami a szenvedésnek legalább a vi-
tális eSsalapjátjelenti (Kékálhalál).

*

Süto András s{íru szövésu, jelentéssokszorosít6 és -dúsít6 nyelvmuvészetében
szervesen társul egymáshoz az elbeszélo ábrázol6 tárgyiassága, a drámaír6 feszültség-
tapasztal6 érzékenysége, a lírikus szenzitÍv-intuitív metaforizál6 beállítottsága, a böl-
cseleslogikája és lényegszemlélete, s a moralista nemzetféltCSés értékmentCSszenvedélye.
Esszéiben az árnyalatos képies érzékeltetés és a racionális, lényegláttat6 elemzés külö-
nösképpen egymást er6sító mincSségkéntbontakozik-teljesedik ki. Több helyütt idézi
bizonyságképpen az ír6 Arisztotelészt ("Mindenekfelett nagy dolog metaforáz6nak
lenni: mert egyedül ez az, amit mást61átvenni nem lehet; a tehetség legbiztosabb jele;
talál6an metaforázni annyi, mint a haso:n16tmeglátni"), de stílusának emellett másik fcS
vonása a fogalmi surítés, az analitikus gondolati pontosság és plaszticitás, a klasszikus
sz6csiszolás intellektuális ereje, a filozofikus holdudvarú erkölcsi gondolat kikristályo-
sított megformázásának éles racionalitása. Ezt az összetettséget méltatva írta Bretter
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György: "Süt6 esszéi a tt'írhetetlenségb61teremtenek létszimbólumot"; "Bt'íbáj,varázs-
lat, s mi minden még: Süt6 nyelvi szempontból teremt újjá bennünket: senkinek sincs
nálunk olyan öntörvény(í nyelve, mint neki". A kép - mint "a legcáfolhatatlanabb be-
széd" (ahogyan azt nlyés Gyula Süt6 Andráshoz írott versében kinyilvánítja) - a "leszáll-
hatatlanul", "kecsegtet6 ígéretek" nélkül is énekel6 madár üzenetének, a "csak azért is"-
morálnak, a "fejtartás" mintaadásának a megfogalmazódásáig ível fA lott lábú madár
nyomában).A nyelv- az "erd6zúgásos"anyanyelv- azonban nemcsak közege, hanem
kitüntetett tárgya is az elmélkedésnek - mint a "nyelvében bujdosó", megszégyenített
kisebbségi közösség önértékt'í létfeltétele (Engedjétekhozzám jönni a szavakat, Nagy-
enyedijügevirág).A címében bibliai parafrázist hordozó Engedjétekhozzám jönni a szava-
kat - ez az egyszerre újfajta nevelési regény, lirizált ismeretelméleti, nyelvpszichológiai
és -filozófiai traktátus, szenvedélyesen értekez6 nyelvvéd6 irat, élettanítás, krónikás
parainézis, regényesített intelem, pedagógiai-bölcseletinagyesszé - anyanyelv és hiteles
emberi létezés abszolút kölcsönös feltételezettségére mutat figyelmeztet6leg rá ("nyel-
véb61 kiesve: létének céljából is kiesik az ember" ), Jean Pierre-t is idézve ("A Szó,
amely Isten, red6iben 6rzi az emberi nem történetét az els6 naptól fogva, s minden nép
történetét annak nyelvében, olyan bizonyossággal s oly cáfolhatatlanul, hogy zavarba
ejti a járatlanokat és tudósokat egyaránt"). A nyelvi világmegragadás,a "Második Világ-
mindenség" sokszínt'ísége,differenciáltsága,határtalan tartalmassága homológ a létez6k
univerzumának bels6 árnyaltságával egy nyelven belül, de általában az emberiség
különböz6 népeinek a nyelvei tekintetében is. Egy-egy nyelv léte, amelyet önnön tör-
ténelmi-közösségi hagyományrendszere, kultúrája tart fenn, értékelméletileg szent és
sérthetetlen - mert a teremt6képesség örök emberi és transzcendens forrásaiból
származik, s mert a homo sapiens életének alapelve és min6sít6je. Süt6 esszévilágában
a felhalmozott kulturális, mt'íveltségbeligazdagságés sokarcúság magában hordja önnön
példázatos értelmét: a természetes identitáshoz kötött szellem végtelen teljességlehe-
t6ségét, s e teljesség azonosságfeltételének nélkülözhetetlenségét. Egy nyelvközösségi
nemzeti kultúra az eszmélet legmagasabbrendt'í öntanúsításával jelzi a szellemi élet-
lehet6ségek maximumát. Süt6 szerint az egyes nyelvekben megtestesül6 kultúraválto-
zatok nem múködhe!nek egymás sérelmére; "az emberek épp emberi különbségeikben
lehetnek egyenl6k. Es csakis az egyenl6ségben jut szóhoz a természetes különböz6-
ségük" ("minden madár úgy énekel, ahogy a cs6re áll"). Egy nyelvelnémítása, egy
speciális értékszféra hozzájárulásának megszunése hiányt kelt az értékek összességében
és egyetemességében. (Ha a "kézhasználat" vagy a "lábhasználat" mint kifejezés is ter-
mészetellenes, abszurd, ha szabályozási szándékot akar jelölni, akkor hogyan lehetséges
egyáltalán engedélyezett vagy nem engedélyezett "nyelvhasználatról" beszélni?) Az
identitásválság és a kulturális degradáció (a betegségmetaforákkal illethet6 "nyelvkáro-
sultság", "nyelvínség") létrendi elveket támad: univerzális, oszthatatlan létjogokat von
kétségbe. A sajátosság tehát elidegeníthetetlen tulajdonság, létvonatkozás; hitelesen
csak ezen keresztül közelíthet6k meg elvontabban egyetemes értékek is. (Többször
idézi Süt6 Thomas Mann-nal Turgenyevet: "nemzeten kívül nincs múvészet"; "Saját
arc nélkül ideális arc sincs; a magunk arculata nélkül csak kifejezéstelen, üres arc lehet-
séges".) A "hely, id6 és körülmény", a "provincia" értelmetlen megtagadása a provin-
cializmus, s nem a helyi arculat - a "genius loci" - vállalása.

Az anyanyelvibirodalomban- a "SzavainkNagyfejedelemségében"- való ott-
honosság a világban-lét - az elsajátítás és az elsajátítottság - kozmikus harmóniája.
Védelmet nyújtó ontológiai menedék, mint a süt6i világkép más övezetei, a természet
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- az erd6, a hegyvidék -, azálom (mint aszabadságmaradék terepe). Vagy a székelyföldi
Sikaszó: az 6rá1ló, virrasztó, várakozó, hírt adó szellem vágyott azíliuma és kilátá-
tornya (Levelekafehértoronyból). S "omló egekalatt": az "égtartó" emberek - irók, mo.
vészek,szellemóriások- munkájának, huségének példája; mindannak, ami egyszerre
heroikus erofeszítés- ésidotálló érték.

Süto esszéinek - útirajzainak, vallomásainak, naplóinak - összességevalóságos
kincsesháza több évtized - "krisztustövises"idok - erdélyi magyarkulturális, movelo-
déstörténeti folyamatainak; tekintheto akár evfajta szubjektlv Erdély- vagy magyar-
ságismereti enciklopédiának is. A teljes életmu pedig valamiképpen egy félévszázados
erdélyi értelmiségi mentalitástörténetet is vázol, amely során az illúzióvesztés az "ugató
madár" fájdalmas és kétségbeesett, artikulálatlan nyüszítéséig, vagy a "homokkötél-fo-
nás" sziszüphoszi, reménytelen reménységéig - s a "torés határáig" - jutott. A movészi
szókép, a mindenkori önismeret áttétel es kifejezodése azonban nem üresedett ki, nem
szakadt el minden funkciójától: önmagára utalt és utaló jelként kínál még kapaszkodót
a megmaradáshoz.

SZÉLESKLÁRA

Ön-metafora - "m i"-metaforák
ÖNMET AFORA-VÁLTOZATOK A MAI ERDÉLYI KÖLTÉSZETBEN

Szegedy-MaszÁk Mihálynak

I. Metafora - önmetafora

Mit nevezünk önmetaforának?Nem egyszeru a válasz. Hiszen maga a metafora-
fogalom is egyike a többféleképpen diff4~renciált,napjainkig különféleképpen értelme-
zett, vitatott, szaktudományok határsávjait is érinto, izgalmas alapkategóriáinknak. Ha
a szorosabban vett nyelvi, retorikai, pol~tikaijelentéseket figyeljük, akkor is egymást
bóvíto, finomító, néhol élesen ütközo nézetekkel, tekintélyes szakirodalommal talál-
kozunk. Iszokratészt6l, Arisztotelésztol a New Criticism-ig, Giambattista Vico-tól az
angol nyelvu "metafora-orület".ig; Fónagy Iván világirodalmi lexikon-cikkétól Bereczky
Gábor ezt kritizáló, kiegészíto értekezéséig, Gottfried Boehm hermeneutikai megköze-
Htéséig.I Csupán két jellemzonek vélt felfogást is érdemes egymás mellé állítani az el-
mondottak illusztrációjaként. A ma már szinte klasszikusnak tekintheto kézikönyv
szerint a kép, metafora, szimbólum, mítosz esetében kérdés, hogy vajon "egyetlen tár-
gyat jelöl-e ez a négy fogalom?" ..Szemantikaiszempontból e fo~almak között átfedések
vannak; világos, hogy az érdeklodésnek ugyanarra a területere mutatnak rá.,,2 Egy
1995-ben megjelent értékes tanulmánygyujtemény szerkesztoi pedig összegezóen erre
az álláspontra helyezkednek: "a szimbólum meton{mia és metafora együttese.,,3

S ha igy állunk a metafora értelmezésével, akkor miként határozhatjuk meg az
önmetafor~t? Vajon ez az "ön"-elotag korlátozza, szokíti az alapszó szövevényes jelen-
téskörét? Ugy vélem, hogy ennek az ellenkezoje történik. A metaforaelé illesztett ön -
névmás nemcsak felfokozza az elobbiekben jelzett szemantikai kérdések sorítodéseit,
a köztük adódó átfedéseket, hanem ráadásul éppen oly módon fokozza fel, olyan pon-




