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iákként álmom volt az írói hivatás.
Kisebbségi helyzetünkben tudomá-

sul kellett vennem, hogy az írónak nem
csupán hivatása, hanem kötelessége is
van. Ezt én úgy értelmeztem, hogy erdélyi
és nem erdélyi tanítómestereim példájára
ki kell vennem részemet az irodalmon kí-
vüli gondokból is… Kutas Ferenc nagybá-
tyám fél szemét kiverték, mert magyarul
szólalt meg ott, ahol ez nem volt taná-
csos… Álom volt és marad, hogy nemze-
tek és nemzetiségek együttélésében jogos
trónjára lehet ültetni azt, ami Herder sze-
rint az emberben isteni: a humánumot” –
írta egy helyütt a közelmúltban elhunyt
Sütô András. 

E tömör önvallomásrészletekbôl kiol-
vasható az író mûvészi és emberi hitval-
lása, de az is: nem volt könnyû e hitvallást
minden körülmények között érvényre jut-
tatni. Hiszen Sütô András olyan idôszak-
ban teljesítette írói hivatását, s vállalta a
kisebbségi és egyetemes magyar lét gond-
jait, amikor a szellem emberének egy kö-
zösség megtartójának, erôsítôjének is kel-
lett lennie, s az alkotások esztétikai érté-
keinél sokszor fontosabbnak számított az
a morális tartalom, amely segített a túl-
élésben, az „emelt fô” lélek- és hiterôsítô
vállalásában. 

Sütô András teljesítette a magára rótt
kettôs feladatot: egy korszak reprezentáns
írója-gondolkodója és egy erkölcsi maga-
tartás emblematikus képviselôje volt. Ez
akkor is igaz, ha a napi politikában való
részvétele gyakran megnehezítette az Úr
mindenhatóságát megkérdôjelezô, káini
dacos-kétkedô lázadás belsô parancsának
érvényesítését.

Íróvá érését származása és tanulmányai
determinálták. Pusztakamarás nemcsak
szülôhelye, gyermekkorának és szellemi
nyiladozásának helyszíne volt, hanem írói
munkásságának kifogyhatatlan tematikus
háttere és forrása. Tanítómesterei pedig
Tamási Áron, Móricz Zsigmond, Mik-
száth Kálmán, Németh László, Illyés
Gyula, Veres Péter s a szegrôl-végrôl „föl-
di” Kemény Zsigmond. Mindennapi ol-
vasmánya volt a Biblia, nem véletlen
esszéinek, drámáinak emelkedett hangvé-
tele, megannyi biblikus képe, utalása.

Szülôfalujában megtanulta az együttélés
szabályait és parancsát, eszerint gondol-
kodott, így lett sok román író mûvének is
avatott fordítója.

Elsô korszakában írott novelláit, darab-
jait – Tarján Tamás találó kifejezésével –
az anekdotikus realizmus jellemezte. De
Kántor Lajos, a Sütô-életmû avatott is-
merôje még a nagy drámák megszületése
után is többé-kevésbé jogosan veti az író
szemére, hogy nem tud elszakadni e
hangvételtôl. Ez a stílusréteg az életmûvé-
ben döntô változást hozó Anyám könnyû
álmot ígér címû esszéregényt is jellemzi.
Az 1970-ben megjelent „naplójegyzete-
ket” sokan méltatták, talán legtalálóbban
Veress Dániel fogalmazott: „Sütô András
írni tudása, írásmûveltsége bámulatot
keltô. És Mikes Kelementôl Aranyon át a
mai mesterekig ez az általa mûvelt, az
igazi, a példamutató magyar stílus: kris-
tálytiszta, egyszerû mondatok, melyek
nem a szép vagy kínosan válogatott sza-
vakkal hatnak, hanem a lelket, idôt, ta-
pasztalatokat hordozó, érlelô emberi té-
nyek gazdagságával.” Ez a megállapítás a
késôbbi mûveire – így drámáira – is teljes
mértékben igaz. 

Mint minden sikerkönyv, ez sem kerül-
hette el a mûfajváltó adaptálást: Zno-
rovszky Attila után Szabó József rendezô is
elkészítette a maga dramatizálását, amelyet
elôször Nagyváradon, majd Veszprémben
mutatott be. Bár az író nem hitt abban,
hogy ez a lírai-szociografikus epika szín-
padra való, a szövegváltozatokat mégis fel-
vette drámái közé, kiadatta kötetben. 

Természetesen nem az adaptálás mint
módszer ellen volt kifogása, hiszen csak-
nem minden drámájának prózai elôzmé-
nye van. Sütô Andrást pályája kezdetétôl
izgatta a színház – 1948-ban Kolozsváron
rövid ideig a rendezô szakon is tanult –;
próza- és drámaírói pályája párhuzamosan
alakult. Elsô darabja, az 1950-ben Hajdú
Zoltánnal közösen egy mûkedvelô cso-
portnak írt Mezítlábas menyasszony még a
sematizmus jegyeit hordozta. Késôbb, a
hetvenes évekre is áthúzódó jó másfél évti-
zed alatt több vidám játéka született, az
egyén és hatalom viszonyának szatirikus,
gunyoros, hol vaskos, hol tamásian kópés,

a diák- és népi színjátszás hagyományaitól
sem idegen feldolgozásai. Az 1958-as Fecs-
keszárnyú szemöldök, majd az 1961-es Szere-
lem, ne siess!, illetve e kettô összegyúrásával
és továbbgondolásából született Tékozló
szerelem (1962) kedves szerelmi történet,
amelyet a helyi hatalmaskodók ármányko-
dása sem tud elrontani. 

Groteszkebb hangvételû az 1965-ben
született egyfelvonásosa, a Fügedes a para-
dicsomban, majd az egy évtizeddel késôbbi
Fügedes a pokolban avagy Sáronnak nárcisza,
melyek végsô formát a Vidám sirató egy bo-
lyongó porszemért (1977) címû komédiában
nyertek. Ebben a fanatizmust, az álszent-
séget karikírozza, ugyanakkor megfogal-
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mazza a novelláiban már visszatérô foga-
lom, az eszköz-emberség abszurd esszen-
ciáját. Harag György talált rá igazán –
saját bevallása szerint nem könnyen – a
darab sajátos humorára.

Ebbe a sorba tartozik a végsô formáját
csak 1985-ben elnyerô Pompás Gedeon
élete, halála és feltámadása is. A leginkább
Tamási Áron Tündöklô Jeromosához ha-
sonlítható fôhôs, a hatalmi kór megteste-
sítôje, a kommunista kiskirály prototí-
pusa megjárja a mennyet és a poklot, de
mindenütt az marad, aki a földön volt:
önimádó, a közösség érdekeire hivatkozva
a magáét érvényesítô, felfelé törleszkedô,
lefelé rugó senki. A nyilvánvaló parabolát
elfedik a túlburjánzó bohózati elemek, sôt
e darab a groteszk-abszurd felé elrajzoló
stílus lehetôségét is felvillantja, ám az író
– mindenekelôtt a történelmi körülmé-
nyek szigorodása miatt – nem ezt az utat
járta be. E mû színpadra állításával Harag
György sem tudott igazán megbirkózni.

Az Anyám könnyû álmot ígér után Sütô
drámaírói munkásságában is minôségi
változás következett be. Ekkor születik
meg a trilógiának tekintett Egy lócsiszár vi-
rágvasárnapja (1974), Csillag a máglyán
(1975), valamint Káin és Ábel (1977), illetve
a több esztéta által hozzájuk sorolt A szuzai
menyegzô (1980). Bár Harag György is
mindegyiket hatalmas sikerrel megren-
dezte, ôsbemutatójuk Magyarországon
volt. A Lócsiszárt Kaposváron Zsámbéki
Gábor állította színpadra revelatív, a szö-
veggel egyenértékû elôadásban. A Csillag a
máglyán-t a Madách Színházban rendezô
Ádám Ottó és a Káin és Ábelt a Nemzetiben
színre vivô Marton Endre megelégedett a
drámák szövegfelmondásával. Igaz, a há-
rom mû közül a legsokrétûbb, dramaturgi-
ailag legteljesebben megformált a Lócsi-
szár, míg a Csillag máglyán vitadrámává

egyszerûsödik, a Káin és Ábel pedig legin-
kább esszédarabnak tekinthetô. Ugyanak-
kor mindháromban közös, hogy két olyan,
a maga igazáért harcoló hôs feszül egy-
másnak, akik egy elvont vagy nagyon is
konkrét hatalommal szembeni lehetséges
magatartás alternatíváit képviselik. Emel-
kedett nyelvi világ, hosszú és filozófiai
mélységû dialógusok, pontosan körvona-
lazott korszakba és geográfiai környezetbe
helyezett cselekmény jellemzi e darabokat,
amelyek igen szoros rokonságban állnak
az illyési, illetve Németh László-i törté-
nelmi drámákkal.

A Sütô-trilógia életre keltésében Harag
György társalkotói szerepet vállalt. A kö-
zös munkáról így vallott Sütô: „Harag a
gondolat és látvány egységét keresi. Cso-
dálatos egyensúlyérzékkel vezeti át
szerzôjét a magasban kifeszített kötélen,
biztonsági háló – az olcsóbb színpadi en-
gedmények hálója – nélkül. Elindulni ezen
a kötélen sosem félek vele. […] Harag
nemcsak elolvassa és értelmezi a szerzô
szövegét, hanem – ha olyan az persze –
belehallgatózik önmagába is. A rezonan-
cia végett. […] A kezébe kerülô dráma szö-
vegét maximálisan érvényre juttatva – ön-
magát építi be az elôadásba.” 

Harag elôadásai külön-külön is minden
alkalommal a szó szoros értelmében szak-
rális események voltak, ez azonban sok-
szorosan igaz azokra az estékre, amikor a
trilógiát együtt lehetett látni.    

1981-ben Magyarországon Ruszt József
a Nemzeti Színházban (rá egy évtizeddel
Békéscsabán is), Kolozsváron pedig Harag
György mutatta be A szuzai menyegzôt. Sütô
az asszimiláció, az erôszakos beolvasztás, a
nyelvvesztés problémakörét e drámában je-
leníti meg a leghatásosabban.

Nem véletlen hát, hogy 1981-tôl Sütô
András Romániában szilenciumra ítélte-

tik. Így következô drámáinak – Advent a
Hargitán (1985), Kalandozások Ihajcsuhaj-
diában (1986), Álomkommandó (1987), Az
ugató madár (1993), Balkáni gerle (1995) –
premierjét hazánkban tartották. Külön
elemzés tárgya lehetne, hogy ezeket – s ál-
talában a Sütô-darabokat – miért nem
játsszák az erdélyi színházak.

Az utolsó évtized drámáiban Sütô egyre
inkább a képes beszéd módszerével él,
vagy kényszerül élni. Közülük nyelvi szép-
ség szempontjából, illetve a Tamási- és
Nyírô József-reminiszcenciák miatt az
Advent a Hargitán székely regéje emelke-
dik ki. A Nemzeti Színházban bemutatott
mû – amelyet az Álomkommandóval és Az
ugató madárral egyetemben Sík Ferenc állí-
tott színpadra – több mint háromszáz elô-
adást ért meg. 

1989–90 után úgy tûnt: Sütô András-
nak nem kell tovább képes beszédben fo-
galmaznia. Ezekben az években teljesedett
ki írói palettájának eddig is nagyon erôs
mûfaja, az esszé és a napló – elég, ha né-
hány kötetére emlékeztetek: Engedjétek
hozzám jönni a szavakat (1977), Az idô mar-
kában (1984), Szemet szóért (1993). 

Kegyetlen fintora a sorsnak, hogy nem-
csak nagybátyjának, 1990. március 19-én
Marosvásárhelyen a magyarellenes pog-
rom során neki is kiverték a fél szemét. 

Sütô András törvényszerû utat járt be: a
sematikus mûvektôl a félrejáró hôsök, az
eszközemberek ábrázolásán át a felvetett
fej attitûdjének megfogalmazásáig, a nem-
zetiségi és nemzeti lelkiismeret-ébreszté-
sig. Életmûve lezárult. Alkotói és közem-
beri tevékenységének minden részletre ki-
terjedô feltárása, értékelése még sok mun-
kát ad a szaktudományok képviselôinek.
Halálával a magyar irodalomban – és drá-
mairodalomban – végképp lezárult egy
korszak.         

Megjelent a Krétakörkép elsô füzete a finn színházról. 
Kapható az Írók Boltjában, illetve elôadásainkon. 


