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Sütő András házi ünnepére 

Nem tudom még egységes képbe foglalni az ötvenéves Sütő Andrást. Talán 
éppen azért, mert legelső írásától és ifjúi pirulásától mai színházteremtéséig s 
közönsége vastapsáig túlontúl ismerem, mondhatnám úgy is, hogy családom 
szeretetbeli tagja. A közvetlenségben nem arányolódnak eléggé a méretek és 
távlatok, száz mindennapi ügyünk, bajunk is akadt a szaladó évtizedekben. 
Most, hogy mégis csak vallanom illik, az olvásók színe előtt szólnom róla, vala-
hogyan — ügyesen-e ügyetlenül-e? — a zsögödi Nagy Imre egy képéhez hason-
lítanám az ő pusztakamarási titkát: van a képen fenyő, patak, szikla, felhő, 
kecske és munkájában hajladozó ember, mégsem a sok részlet ragad meg, ha-
nem táj és nép sejtelmes hasonulása. Mindaz, ami a képből kicsattan, megdöb-
bentő szomorúság is, harsogó egészség is, villódzó biztatással a mélységekből. 
Nincs az a fájdalmas célzása Sütő Andrásnak, ami surranó gondolatfűzéseiből 
emberségemben fel nem kavarna, s egyben, ugyanakkor, ígérő kifejletében el 
nem öntene örömmel. Ez aztán nem irodalmi hozzáállás, nem kortársi össze-
gezés, nem ünnepi felmutatás, legfeljebb vérző-igaz együttérzés, fogalmi bonyo-
lítások és meghatározások nélkül. 

Akárhová indult el valaha is Sütő András, saját beismerése, hogy „ . . . a 
mezőségi asszonyok ősi példája szerint az úti reménységgel együtt magával 
vitte itthoni fonnivalóját is. Nem a gondolat fitogtatásaképpen, hanem abból 
a kényszerűségből, amellyel ki-ki a maga szemölcsét, ráncát viseli." Igazán 
csak most, hogy önkifejezésének magasába ért, fedezhetjük fel, honnan s mióta 
hordozza magában írásbelisége mozzanatait. Már az ötvenes években felfigyel-
tünk olyan elbeszélésére, amelyben az egyszerű falusi hősnő, ez az „asszony a 
talpán", kockázatot vállalva is a kis emberi dolgok nagy igazáért áll ki; figyel-
münket gyűrűztette tovább Félrejáró Sálamon históriája, akit egy összebarká-
csolt. favágó motorért bogarásznak meg emberileg méltatlanul ítélkező kis 
hatalmasok; s hogy az irodalmi pályára cipelt fonnivaló honnan is való, azt 
jóval későbh a gyökérzetéig visszahajolt, saját gyermekkora, családi köre, faluja 
felgyülemlett mondandójával kirobbanó szerző az Anyám könnyű álmot ígér 
naplójegyzeteiben árulja el: apja szenvedte végig egy oktalan „kulákosítás" 
kálváriáját. . . Ha jól figyelünk: kis ember, jámbor kis ember nagy sértődésé-
ből támad ama lócsiszár lázadása is, aki két elkobzott lovat, ötven garast, egy 
darab cseréppipát meg egy pipaszúrkálót követel vissza arkangyali szigorral 
minden javak uraitól. Éppen csak, hogy itt a színpadon már végkifejletekig 
feszül és gyúl a kicsiny dolgok nagysága. 

Ez a kis kálomista fiúcska a többvallású, többnyelvű Pusztakamaráson ha-
mar rájött, hogy „az anyanyelv diribdarabjai közé" született, s odaadó szorga-
lommal igyekszik a székely vásári árusok vagy. Arany Toldija segítségével sza-
vanként magába szippantani, többletként tárolni a világ birtokbavételét jelentő 
anyanyelvet. Ez a szárnyakat adó mozzanat megint csak végig követhető Sütő 
András eddigi életművén. A nyelv üldözöttsége a Hohenzollern-uralom csend-
őréi idején éppen úgy kiül az írások ablakába, mint a nyelvbővítés pompás 
menete is a nagyenyedi kollégiumban töltött évek visszaadásában; a történelem 
megrázó fordulatai megtanítják arra, hogy tisztelje az együttélés tiszta erköl-
csét, kinek-kinek a nyelvjogát, s ama kollégiumalapító Bethlen Gábor szobra 
előtt szívesen hivatkozik a nagy fejedelem kéznyújtására a románság felé, egy-
ként elítélve bármely oldal anyanyelvellenes nacionalizmusát; a nyelv joga 
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gügyögteti perzsául képzeletében Nagy Sándor kényszerházasságainak utód-
nemzedékét az édesanya jogán, történelmi távlatokba emelve a beidegződött 
tételt: „Lelke, nyelve — akár szeme színe — kinek-kinek a maga tulajdona; 
minden madár úgy énekel, ahogy a csőre áll." A boldog nagyapa végül a csöpp 
Lászlónak adagolja rendre az. örökséget, nyolcszázezernyi vagy még bővebb 
magyar szókincs első válogatásait. „Amire nem lesz saját szavad: elpártol tőled, 
hiába mondja bárki, hogy a tulajdonod" — hangzik ma a tanács Marosvásár-
helyen egy gyermek ágyacskája mellett. 

Ne hallgassam el: voltunk mi ütközésben is. 1962-ben a Tékozló szerelem 
bemutatása alkalmából igazán nem dicsérhettem meg egyebet, mint a kísérle-
tezést. Akár meg is követhetném most, hogy a különben már egy alakításon 
átment darab megtekintésekor Kacsó Sándorral és Nagy Istvánnal együtt nem 
egy mozzanatnál „a régi népszínműre szisszentünk fel" — ahogy akkor a Ko-
runkban megírtam. Meg is követem, mert utólag, Sütő András drámai kibon-
takozásakor, feltünedeznek ebből a kísérletezésből is a mára elért teljesség elő-
jelzései. Azért már akkor megmondtam, hogy az ő művészetében nemcsak az 
az érdekes, amit kihozott már magából, hanem az a szenvedélyesség is, mellyel 
váltja a Pegazust, újra meg újra változtatva m a g á n . . . Az alkalmazkodás a 
való élethez volt ilyen fordulatokban az eligazító, s nemcsak az otthonról és 
tanulmányaiból hozott szép nyelvi kifejezésmód győzött minden témán, hanem 
a mondandó térben is, időben is kitágult, meggazdagodott. A pusztakamarási 
talajból, az anyai fészekből vett nagy táj- és népfelmutatás összegezte, elmélyí-
tette mindazt, ámit Sütő András első írói szakaszában a változó faluról mon-
dani tudott, s az így kibeszélt gyermek- és ifjúkor után annál szabadabb lett a 
történelembe pillantó, emberség-dilemmákat feldobó, múltat és eljövendőt egy-
másba akasztó új szókimondás. ' • < 

: Mert a Csillag a máglyán minden nyers igazságkeresésévéi és döbbenetig 
ható1 képzetsor-elindításával, á pőre őszinteség és a sejtetés kapcsolásával túl-
lövell népi adottságokon, helyi viszonyulásokon, az egyidőbeliség korlátain, s 
Kálvin és Szervét végletes feszültségével á forradalmi konszolidáció avagy per-
manencia ütközésére utal egy közös óság-reakció fenyegetései előtt. Az ember-
ség tragédiája lobban itt fel az erdélyi író szorongó világszemléletének fény-
és árnyjátékában, s a művészi kiképzés újra igazolja, hogy gyökérből lombo-
sodni, vidékvállalásban európaivá emelkedni, Pusztakamarásra! a világszínpadra 
lépni lehetséges. Várjuk már az angol és német bemutatást. 

És Sütő András most még csak ötvenéves! Négy évtizeddel s még néhány 
esztendővel jár Kós Károly után, halottai közül messze nem érte még el jeles 
mestere, Tamási Áron; nyers és igaz bukolikában elődje, Bartalis János; euró-
páiságban őse, Kuncz Aladár, vagy akár szocialista fegyvertársai, a háróm Ist-
ván, Asztalos, Horvát és Nagy életkorát. Mit rejteget még? Mit hoz még? 
Érlelje ki belőle, hozza tollhegyére, juttassa el sok nyelven, milliókhoz elisme-
résünk és szeretetünk. 
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