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SÜTŐ ANDRAS 

Könnyű arról írni, szoktuk idézni Szabó Pált, akinek a létezését a lélek 
vigyázza. S most mégis hiába próbálkozom napok óta az írással, csak a cédu-
lák gyűlnek halomba. Nem találom az érdemes szavakat, amelyekkel tárgyias 
pontossággal szólhatnék Sütő András máris legendába dallamosodó első ötven 
esztendejéről. Gondoltam arra is, hogy mesebeli fordulatokba kapaszkodom, 
abba a székely mesébe, amelyre régebbi tanulmányában Veress Dániel is emlé-
keztetett, volt egyszer, hol nem volt egy nagyobbik fiú, aki elindult faluja szét-
bogárzott jószágait megkeresni, s végül egész királyságot álmodott-teremtett 
magának és szülőfalujának. Ez a kezdés sem bizonyult megfelelőnek, mikor 
a valóság nyelvére váltott a mese, három tartományban is — az epika, a 
dráma, az esszé tartományában — fejedelem lett Sütő András. A magyar írás 
fejedelme. Ami igaz ugyan, de elég szokatlanul hangzik. S tudom, hogy Sütő 
András még a bibliai Ábel feleregetett füstjeit sem kedveli. Próbálom hát köz-
napi szavakkal, töredékesen, halkított köszöntéssel az írást. Mintha csak levelet 
írnék, távolabb lakó jóbarátnak. Abban a bizodalomban, hogy majd vissza-
pártolnak hozzám a szavak. 

Ha jól számolom, már huszonkét esztendeje személyesen is ismerhetem. 
Akkor jártam először Erdélyben, kezdő kutatóként, minden új volt számomra 
és minden történelem. Olvasmányaimból ismert városokat és mezőket láttam 
élő-elevenen, s emberekkel foghattam kezet, akiknek már a neve olvastán is 
százat vert a szív: Kós Károllyal, Balogh Edgárral, Nagy Istvánnal, Asztalos Ist-
vánnal, Horváth Istvánnal. Hamarosan Sütő Andrással is. Ugyancsak szívdobo-
gással. 

Írásaiból még alig ismertem valamit, de róla azért több mindent tudtam. 
Tamási Áron és Veres Péter már itthon hozzá igazított, Erdélyben meg — bár-
kivel is beszéltem — mindig rajta nyugodott meg az ének. A rajban jelentkező 
nagy tehetségek között — mondták — van egy egészen rendkívüli, egy új 
Móricz, egy új Tamási, akinek már az első írásai felérnek a magyar próza 
magas vonulataihoz. Ötödik gimnazista korától ír, Balogh Edgár szólította az 
iskolapadból az újságírás lövészárkába, volt a Magyar Néoi Szövetség egyik 
mozgatója Bukarestben, húszéves korában már főszerkesztőként jegyezte a Fal-
vak N é p é t . . . Kolozsvárról azért siettem minél előbb Vásárhelyre, hogy ezt a 
legendás fiatalembert láthassam. Találkoztunk is, egy nagy tüzekben lobogó 
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ifjú szerkesztőnél. Nem szavakkal ismerkedtünk; dalokban beszélt inkább Sütő 
András is magáról. Már úgy búcsúztam, mintha egy iskolába jártunk volna. 
Mintha a fényes szellők karján indult hazai költőknek, Juhász Ferencnek, Nagy 
Lászlónak, Simon Istvánnak lett volna az epikus társa; más országban, sók más 
gonddal, de egy hitben és egyazon emberségben. 

Azóta olvasom minden írását. Azóta figyelem magasba tartó útját. 
Nem volt, nem lehetett ennek az útnak minden szakasza könnyű: nagyon 

sok végeznivalót kapott a történelemtől és többször hozott az idő váratlan 
fordulatokat is. A feladat — az új otthon teremtése, építése •— nemzedékek 
erejét kívánta, a történelem „becsapódó lövedéke" azonban hamarosan embe-
reket némított el, időlegesen vagy végleg. A feladatok szaporodtak és nehezed-
tek, a küzdők sorai ritkultak. Volt, akit a sors ütött ki, volt, aki önként vette 
a kalapját, s többeket elnyomott a nagycsütörtöki álom. Sütő András a vál-
takozó helyzetekben is maradt a kezdettől vállalt poszton; mindig ott, ahol 
legerősebben fújt a szél. S kereste — s megtalálta — az irodalom és emberség 
magasba vezető útját. A kisebbségi humánum örökségét szocialista nemzetiségi 
humánummá emelte. 

- A valóság vonzásában, a Móricz Zsigmond-i, Gaál Gábor-i úton haladva. 
Egybeölelve a Korunk és a Helikon hozományát. Akkor is tudta, hirdette, 
mikor a valóságtól elforduló, divatokba kapaszkodó esztétikák éledeztek, hogy 
az írónak azt kell gyümölcsbe érlelnie, amit „az otthon földjének a gyökér-
nyomása" a törzsébe táplál. Tudta, vallotta: a nagy irodalom szította nagy 
igényekkel vissza kell fordulni a provinciához, a valóságos élményekhez, mert 

• csakis a honiság, a saját élet tápláló nedvei növeszthetik naggyá az irodalmat. 
Kisebbek és nagyobbak is moroghattak elképzeléseivel szemben, ment a vá-
lasztott útján. Műveit, roppant tehetsége mellett, az általa említett nedvek 
hajtották a magasba. S a népe gondját — a megmaradás, az otthonépítés gond-
ját — mindenben vállaló felelősség. 

óriási jelentőségű, amit tett: a kecskelábú asztaltól, a porcsfűtől indulva 
szülőföldje határait egy darab Európává, egy darab végtelenné tágította. Csa-
ládja, nemzetisége, hazája változó valóságából — tényeiből és érzületeiből — 
szárnyaltatta magasba a mindenütt érvényes humánumot. Regénye, az Anyám 
könnyű álmot ígér, a tényekből építkező modern epikának egyik világirodalmi 
szintű megvalósulása. Nagy stiláris többlettel: a tényeket közlő mondatok haj-
lataiban is ott él a balladákra és népdalokra emlékeztető poézis. S jelzi a mo-
dern regény másik tendenciáját is: a gondolat, a jelkép jelenlétét. A már Ta-
mási Áron által felvetett kérdés — mi végre vagyunk a világon? — könyve leg-
apróbb részletén, még a füvek hajlásán is átdereng. 

Nagy dolog, amit cselekedett. Még a tamásokat is meggyőzte: a realizmus 
lehet modern; a népiség nem halott. A parasztiban is fel lehet mutatni az álta-
lános emberit. Nagyobb hatása, szélesebb olvasótábora könyvnek nemigen volt 
mostanában. Mint valami új bibliát forgatják a boldog tulajdonosok, a könyv-
tárakban szinte sorbaállnak érte a várakozó olvasók. Nem is regényként olvas-
sák, hanem életként. 

Így nézik drámáit is. A lócsiszár virágvasárnapját, a kaposvári színház elő-
adásában, országos érdeklődés kísérte, s a legnagyobb ajándék még ma is a 
színházkedvelőnek — másfél évvel a bemutató után — egy jegy a Csillag a 
máglyán megtekintésére. Azok a pörök, amelyekről drámáiban beszél, nem 
szakadtak meg az időben, nem értek véget az egykori peresek halálával, tovább 
folynak, más-más áttételben a kései utódok életében is. A drámák történelmi 
hőseinek arcvonásai között felismerhetjük a magunkét is, s eszmélhetünk tör-
ténelmi-emberi létezésünk nagy kérdéseire. 

Tisztábban, megrendítőbben még aligha vetették fel drámában ezeket a 
sorsokat meghatározó kérdéseket: az „Itt állok, másként nem tehetek" mély 
erkölcsiségű elszántságával. A drámákhoz, mint minden igaz író, a saját életét 
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is építőanyagul adta, idegzetét, szívét; minden felvonáson ott van a személyes 
vallomás pecsétje. A kritika nem túlzott, mikor megállapította: Sütő András 
nagy drámái „már ma a holnapi klasszikusok mércéjével mérhetők". A két 
világháború között, a romániai magyar irodalom indulása kezdetén abban re-
ménykedtek Erdély írástudói, hátha onnan, egy kis nép nyelvén sikerül majd 
elmondani az emberi fényes próbáját. Mondták is, főként lírában és epikában. 
Sütő András most drámában is megfogalmazta, világraszóló érvénnyel. Meg-
fogalmazta esszékben is. 

Ha a leltár ideje volna, még sok mindenről szólanom kellene, mindenről 
hangsúlyosabban, de az ötvenedik születésnap még csak szusszanásnyi megállás 
az óramutató előtt. Ha annyi minden el is veszett már — a kis pejló, a selyem-
bársony keszkenő —, azt a piros rózsát most is százfelé hordja a szél. Még 
magasan van a nap, sok a tennivaló. Ott áll már Sütő András a romániai ma-
gyar irodalom, sőt az egész magyar irodalom egyik első helyén, a világiro-
dalomban is helyet érdemlő művekkel. S embersége ragyogásával. Ezért is vá-
runk tőle még annyi mindent: bogozza csak tovább „szálainkat", íróként és 
népe sorsfelelőseként. Várjuk újabb drámáját a testvérgyilkos Káinról, ígért 
regényét, az Adventet, amelyből egy ragyogó fejezetet már olvashattunk, vár-
juk a Bethlen Gáborról, a nagy fejedelemről beszélő könyvét, s azt a regényét 
is, amelyben egy közösség évtizedeken keresztüli közös énektanulásáról szán-
dékozik írni. S várnánk az Anyám, könnyű álmot ígér folytatását is: milyen 
életek indultak azóta, és hányan kerültek koporsóba. Várjuk minden írását, 
nagy-nagy szeretettel és bizalommal. 

Kívánunk kedvet, erőt a munkához. S időt, jó időt, egyelőre újabb ötven 
esztendőt. 

Legyen tele a szeme mindig csillagokkal. 

PLUGOR SÁNDOR METSZETE 
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