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A marosvásárhelyi reformá-
tus temetőben Sütő András 
sírjának megkoszorúzá-

sával kezdődött a megemléke-
zés, amelyet az író születésének 
90. évfordulója alkalmából szer-
vezett a Sütő András Bará-
ti Társaság és Magyarország 
Csík szeredai Főkonzulátusa. A 
megemlékezés az Ariel Ifjúsá-
gi és Gyermekszínházban a Sü-
tő-életmű értékelésével, illetve a 
művekből készült összeállítás-
sal folytatódott. 

Sütő András drámái ma is aktuálisak

A Sütő András Baráti Társaság 
nevében Székely Emese köszön-
tötte a teremben ülőket, majd 
Farkas Balázs csíkszeredai kon-
zulnak adta át a szót, aki úgy em-
lékezett az íróra, mint az erdélyi 
magyarság emblematikus alak-
jára, aki az emberpróbáló idők-
ben mert bátor lenni, és hangját 
hallatni. „Ma is hasonló időket 
élünk, ma is bátorság kell”  – fo-
galmazott a konzul.

„Bármennyire is le akartuk 
rázni magunkról az aktuális tár-
sadalmi problémákra választ ke-
reső irodalom nyűgét, nyilván 
nem tagadhattuk, hogy Sütő And-
rás a 60-70-es években az Anyám 
könnyű álmot ígér megírásá-
tól kezdve már folyamatosan 
ezzel a dilemmával szembesí-
tett minket, arra figyelmeztetett, 
hogy Illyés Gyula szavaival nem 
menekülhetünk a nyomasztó, 
nyomorító valóság elől” – hang-
súlyozta Sütőről szóló érteke-

zésében Markó Béla, rámutatva 
arra is, hogy a Sütő-drámák azért 
voltak rendkívül fontosak, mert 
bennük a külső vezér, nevezhe-
tő akár törvénynek, vagy akár 
császárnak is – mint az Egy ló-
csiszár virágvasárnapjában – 
szembesült a belső vezérrel, ami 
igazságnak, vagy szeretetnek is 
nevezhető. Markó rámutatott ar-
ra is, hogy sokféle aktualitást ki 
lehetett hallani abban az időben 
Sütő műveiből, amelyek alapjá-
ban véve azt a folyamatot írták 
le, „ahogy a forradalom, illetve a 
forradalomnak hitt változás fel-
falja a saját gyermekeit”. A tör-
vényből való kiábrándulás és a 
lázadás drámái ezek – mondta 
Markó, aki szerint akár tragédi-
áknak is nevezhette volna szín-
műveit az író. Az, hogy mégsem 
tekintette Kohlhaas Mihály, vagy 
Kálvin és Szervét történetét tra-
gédiának, azzal is magyarázha-
tó, hogy nem akart lemondani a 
már-már irracionális optimiz-
musról, hogy lehetne ez más-
képpen is, miközben egykori 
naivitásával számolt le.

Nagelschmidt és Kohlhaas vitája 
nem ért véget

„Érdemes lenne újraolvasni azt 
az írót, akinek annak idején való-
ságos kultusza volt az erdélyi és 
magyarországi olvasók körében, 
manapság viszont túl keveset be-
szélünk róla, mert elhittük, hogy 
a Kohlhaas Mihályéhoz hasonló, 
gyötrődő, fokozatos szembefor-
dulás a kommunista rendszerrel 

mára már időszerűségét vesztet-
te, akárcsak maga a kommunista 
diktatúra. Elmúlt a zsarnokság, 
időszerűtlenné vált Sütő András 
moralizáló életműve – mondhat-
ná valaki” – fogalmazott Markó 
Béla, aki azt a kérdést is megfo-
galmazta, hogy valóban elmúlt a 
zsarnokság, vagy csak meghú-
zódott egy időre a mai, látszólag 
nyitott társadalom sötét, ned-
ves pincéjében és ismét ki-ki-
jön a napvilágra? Mert elég csak 
szétnézni, hogy mi történik pél-
dául Marosvásárhelyen a Római 
Katolikus Gimnáziummal, az 
Orvosi és Gyógyszerészeti Egye-
temmel, vagy a kétnyelvű fel-
iratokkal, és rá kell jönni, hogy 
Nagelschmidt és Kohlhaas Mi-
hály vitája nem ért véget. „Per-
sze ezzel csak annyit mondtam, 
hogy ami aktuális irodalomként 
fontos volt évtizedekkel ezelőtt, 
az kulturális okokból ismét fon-
tos lehet. De vajon mi az oka, 
hogy közben majdnem megfe-
ledkeztünk Sütő Andrásról még 
mi, marosvásárhelyiek is?” – fo-
galmazott az életmű értékelésé-
ben Markó, aki szerint rendkívül 
fontos az akkori életminta ma is. 
Ahogyan a görög drámákat, vagy 

a Bánk Bánt nem tekintjük ma 
sem idejét múltnak, ugyanúgy a 
Sütő-drámákra sem mondhatjuk, 
hogy korszerűtlenek – hangsú-
lyozta az előadó, hiszen ugyan-
úgy változatlanul helye van ma is 
életünkben a jog és az erkölcs, a 
törvénytisztelet és az igazságér-
zet szembesítésének.

Még mindig nincs szobra 
Marosvásárhelyen

Megszenvedett életpálya a Sü-
tő Andrásé, egy erdélyi alkotó 
értelmiséginek a hittől a kéte-
lyig, majd a lázadásig jutó fejlő-
déstörténete, amelynek jelentős 
állomása az Egy lócsiszár vi-
rágvasárnapja, és a Csillag a 
máglyán, amely minden látszat 
ellenére nem a halálról, hanem 
az igazságról, a hatalomról, a lá-
zadásról és a reményről szólnak. 
„Ezeket a drámákat újraolvas-
va rá kell jönnünk ismételten, 
hogy igazi irodalom nem abból 
születik, hogy az író letagad-
ja az aktualitás kényszerét, ha-
nem éppen ellenkezőleg, hogy 
ha van bátorsága bevallani, hogy 
ettől a kényszertől nem szaba-
dul” – hangzott el az előadás-

ban. Markó Béla arra is felhívta 
a figyelmet, hogy nemcsak szob-
ra nincs Sütő Andrásnak Ma-
rosvásárhelyen, hanem például 
legjobb drámáit is, „már-már tör-
ténelmi relikviaként kezeljük, 
holott élniük kellene, újra meg 
újra színpadra kellene állíta-
ni őket, mert ma is épp úgy van 
üzenetük számunkra, mint évti-
zedekkel ezelőtt. A körülmények 
talán változtak, de a sorskérdé-
seink ma is ugyanazok”.

A gyertya könnye

„Nem érdemes azon töpren-
genünk, hogy melyik nemzedék 
mit vétett, mit mulasztott a világ-
megváltásban. Van elég mai és 
holnapi tennivalónk. Az arcun-
kat nem szabad elveszítenünk” 
– ez a Sütő András-idézet volt a 
mottója a Kilyén Ilka és Ritziu Il-
ka Krisztina által bemutatott A 
gyertya könnye című produkci-
ónak. Az előadás Sütő András 
műveiből mutatott be válogatást, 
amelyhez a szövegeket Kilyén Il-
ka és  Simon György válogatta, 
rendezte Kincses Elemér, a jel-
mezt Bandi Kati tervezte. 

 ANTAL ERIKA

Gyors beavatkozáshoz szük-
séges felújítási engedélyt kapott 
a Bolyai Farkas Gimnázium az 
internátus épületének rendbe-
tételére. Ezzel egy időben lét-
rejött egy volt bolyais diákokból 
álló civil csoport a Facebookon, 
amely az iskola sportpályá-
jának tönkrement öltözőinek 
megmentését tűzte ki célul. 

A Bolyai Farkas Gimnázi-
um bentlakásainak otthont adó 
épületet nemrég felállványoz-
ták, és nekifogtak a vakolat 
leveréséhez. A nyílászárók cse-
réje is tervben van, erre egyelő-
re nincs meg a jóváhagyás, de 
amint megkapják a szükséges 
engedélyeket, a tetőszerkezet 
javításának is nekiláthatnak – 
fejtette ki Mátéfi István, az isko-
la igazgatója.

Az épület külső homlokza-
tának felállványozásával egy 
időben a Bolyai Farkas Gimná-
zium sportpályájának öltözőit 

is megmentenék az iskola egy-
kori diákjai. Az öltözők ugyanis 
ugyanolyan állapotban vannak, 
mint a nyolcvanas években, az-
óta egyetlen szöget sem ver-
tek itt be. Néhány volt bolyais 
kezdeményezésére pénzgyűj-

tést szerveztek a Facebookon 
a Bolyai sportpálya SOS néven 
létrehozott csoportban, hogy 
közös erővel megmentsék az 
öltözőt. „Mi, akik itt élünk Vá-
sárhelyen, nap mint nap látjuk, 
hogyan megy tönkre második 

otthonunk, a Bolyai, és ezt nem 
tudjuk nézni ölbe tett kézzel. 
Kissé sürget az idő, mivel az 
idén, augusztus 25-én lesz a 
bolyais világtalálkozó, és addig 
szeretnénk valami konkrétu-
mot is felmutatni. Minél többen 
összefognánk, egy kis anya-
gi adakozással nagyon sok dol-
got fel lehetne újítani” – írják a 
kezdeményezők. Számítása-
ik szerint több mint ötvenezer 
euróra lenne szükség a pálya-
öltözők teljes rendbetételére, a 
gyűjtés a Bolyai Collegium Ala-
pítványon keresztül történik. 
Az adományokat a következő 
bankszámlaszámra lehet átutal-
ni: RO75PIRB2800700326002000 
Piraeus Bank, fel kell tüntet-
ni az „S.O.S. Bolyai sportpálya” 
üzenetet – olvasható a közössé-
gi oldalon. Rövid idő alatt több 
mint 3500 tagja lett a csoport-
nak, és már sokan jelezték, 
hogy átutalták adományaikat.

Mátéfi Istvántól megtudtuk, 
tárgyaltak már ez ügyben múlt 
héten a kezdeményezőkkel, illet-
ve az iskolát képviselő városi ta-
nácsosokkal, Bakos Leventével, 
Csíki Zsolttal és Magyary Előd-
del. „Használhatóvá kell tenni az 
iskola sportbázisát, belső javítá-
si munkálatokra van szükség, 
illetve kívülről olyan felújítá-
sokra, amelyekkel megvédik az 
épületet a tovább rongálódás-
tól” – mondta el a Vásárhelyi 
Hírlapnak az igazgató. Hozzá-
tette, kisebb munkálatokról le-
het csak szó, mert telekkönyvi 
gondok miatt egyelőre nem le-
hetséges nagyobb renoválás. A 
héten ismét asztalhoz ülnek a 
tanácsosokkal, valamint a kez-
deményező volt bolyaisokkal, 
és papírformát öltenek a tervek, 
mint mondta, egyeztetnek a re-
formátus püspökséggel is ezzel 
kapcsolatban. 
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A 90 éve született marosvásárhelyi íróra emlékeztek

Sütő András drámái ma is aktuálisak

Sütő András sírjánál kezdődött a megemlékezés-sorozat az író születésének 90. évfordulóján
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A Sütő András Baráti Társaság és Magyarország 

Csíkszeredai Főkonzulátusa koszorúzással és 

előadással egybekötött megemlékezést szerve-

zett Sütő András 90. születésnapjának évfordu-

lóján Marosvásárhelyen, illetve szülőfalujában, 

Pusztakamaráson. Az írói életműről Markó Béla 

értekezett, Sütő műveiből Kilyén Ilka és Ritziu 

Ilka Krisztina mutatott be előadást.

Volt bolyaisok fogtak össze

Siralmas állapotban van a bolyais sportpálya öltözője
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