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Tanulóéveit Sütő a nagy-
enyedi és a kolozsvári re-
formátus kollégiumban töl-

tötte. Már diákkorában riporto-
kat írt a kolozsvári Világosság-
nak, majd a Falvak Népe című 
hetilapnál dolgozott, 1950-től fő-
szerkesztőként. 1954-ben a ma-
rosvásárhelyi Igaz Szó irodal-
mi folyóirathoz került, 1971-től 
’89-ig a helyi Új Élet főszerkesz-
tője volt. 1948-ban szinte berob-
bant a romániai magyar iroda-
lom élvonalába: jó ember- és va-
lóságismeret birtokában ízes 
humorral adott képet az erdé-
lyi paraszti életről. Korai műve-
iben már felvetette a személyi-
ség és a hatalom összeütközé-
sének problematikáját. A téma 
történelmi drámáiban – Egy ló-
csiszár virágvasárnapja, Csil-
lag a máglyán, Káin és Ábel, Per-
zsák, A szuzai menyegző – tel-
jesedett ki, amelyekből bőséges 
társadalom- és politikakritika is 
kiolvasható.

2006. szeptember 30-án 
hunyt el Budapesten, egy hét-
tel később helyezték örök nyu-
galomra Marosvásárhelyen. A 
mai fiatalok számára szinte is-
meretlen életműve, noha nem is 
olyan régen még az olvasók és 
a színházi előadások közönsé-
ge falta szavait, drámáit hatá-
rokon innen és túl is hatalmas 
sikerrel játszották. Sütő volt az, 
aki színdarabjaiban kimondta 
a mi fájdalmainkat is, méghoz-
zá úgy, hogy sokszor a cenzúra 
sem vette észre a szavakba rej-
tett üzenetet.

Bár valamennyi művében az 
anyanyelv és a közösségi össze-
tartozás megőrzésének fontos-
ságát vallotta, nehéz lenne meg-
mondani, manapság hányan ol-
vasnak Sütő András-köteteket. 
Az viszont tény, hogy egyre ke-
vesebben emlékeznek meg az 
erdélyi magyar irodalom egyik 
legjelentősebb személyiségéről. 
Ez derült ki halálának tizedik, 
tehát nem is akármilyen kerek 
évfordulóján, amikor a maros-
vásárhelyi református temető-
ben Sütő András sírjánál mind-
össze húsz személy jelent meg, 
hogy lerója tiszteletét, felidézze 
az író alakját, irodalmi és köz-
életi tevékenységét. Pedig az 
irodalomtörténészek – közöttük 
Balázs Imre József is – egyetér-
tenek: Sütő András irodalomtör-
téneti szerepe, hatása jelentős.

De a közösségi emlékezet 
mégis véges. Lapunknak nyilat-
kozva az irodalomtörténész ki-
emelte: Sütő művei közül a het-
venes évekbeli drámái a legje-
lentősebbek. Leghíresebb re-
génye, az 1970-ben megjelent 
Anyám könnyű álmot ígér szo-
ciográfiai hitelességű lírai val-
lomás a mezőségi Pusztakama-
rás, családja és a nemzetiségi 

lét múltjáról, gondjairól és remé-
nyeiről, a megmaradásról.

A lócsiszár és a többiek

Színdarabjainak sikeres színre-
vitelében hatalmas érdeme van 
Harag György rendezőnek, aki-
nek kolozsvári Sütő-trilógiája 
(Egy lócsiszár virágvasárnapja, 
Csillag a máglyán, Káin és Ábel) 
az erdélyi magyar színháztör-
ténet egyik jelentős állomása. 
A hetvenes években gyakorlatilag 
más erdélyi színház nem is vál-
lalta a Sütő-drámák bemutatá-
sát, bár akkorra már Magyaror-
szágon bemutatták a Lócsiszárt 
és a Csillag a máglyánt, de pél-
dául a Szuzai menyegzőnek Ko-
lozsvárott volt az ősbemutatója 
1981-ben. Bisztrai Mária, a szín-
ház akkori igazgatója később így 
vallott a trilógia színreviteléről 
Dehel Gábornak: „a legmagasabb 
szinten próbáltak meg lebeszélni 
bennünket… Makacsok voltunk, 
hazudtunk, csaltunk, félrevezet-
tük a hatalmat, Kötő a fejével ját-
szott – az enyémmel is –, amikor 
egyik vizionáláson a szinkrontol-
mács szerepében szándékosan 
félrefordította a veszélyesnek tű-
nő mondatokat”.

Kötő József, a színház akkori 
irodalmi titkára néhány éve a kö-
vetkezőket mondta a Sütő-dara-
bokkal kapcsolatban az Erdélyi 
Naplónak: „a Szuzai menyegző 
az asszimiláció kellős közepén 
az asszimilációról szólt, a szerző 
ez ellen emelte fel a szavát. Fel-
terjesztettük, és kezdődött a nyo-
más: mondjon le róla a színház, 
vonja vissza a felterjesztést. Az 
nekik is kellemetlen volt, hogy fe-
lülről tiltsanak le, Sütőnek jelen-
tős nemzetközi hírneve volt már. 
Azt válaszoltuk, mi nem vonjuk 
vissza, tiltsák le ők. Kijött a bi-
zottság, amely jegyezgetett: ez a 
replika mehet, amaz nem, ezt ki-
húzzuk, azt átírjuk. Már senki 

sem ismerte ki magát a szövegen. 
A premier napján egy cenzor be-
ült a meghuzigált szövegkönyv-
vel és szóról-szóra végigkövet-
te az előadást. Átalakított szöveg 
került a színpadra, de úgy érzem, 
ma is vállalható. Alapvető ferdí-
tés, ami más irányba vitte volna 
azt az üzenetet, amiért Sütő meg-
írta a darabot, és amiért színpad-
ra vittük, nem történt.”

A kolozsvári színház az Egy 
lócsiszár virágvasárnapja cí-
mű drámát 1985-ben, a bemu-
tató tizedik évfordulóján újítot-
ta fel. „Már a készülődés óriási 
visszhangot váltott ki, és a végén 
szinte forradalom lett belőle. Bot-
rány kerekedett már abból, hogy 
Sütő válaszlevelét a mi meghívá-
sunkra a helyi lap az első olda-
lon közölte, ahol tudjuk, kizáró-
lag ki szerepelhetett. Ránk küld-
ték Hajdú Győzőt, a bizalmi em-
bert, hogy intézkedjen, nehogy az 
előadásból baj legyen. Hajdú kita-
lálta, úgy jelezzük, hogy csak fel-
újítása volt a darabnak, hogy az 
előadás végén sem Sütő András, 
sem Harag György nem megy ki a 
vastapsra. Olaj volt a tűzre: ami-
kor nyolcadszor is meghajoltak a 
színészek, és ők ketten nem je-
lentek meg, a nézők skandálni 
kezdték a nevüket, majdnem el-
szabadult a pokol. Végül kiment 
Sütő és Harag, de ha betartjuk 
Hajdú Győző útmutatásait, nem 
tudom, mi lett volna ebből” – me-
sélte a 2015-ben elhunyt színház-
történész. A rendszerváltás után 
Sütő drámái lekerültek a szín-
lapokról, valószínűleg a rende-
zők nehézkesnek és elavultnak 
találták tematikáját, nyelvezetét. 
„Úgy tudom, próbálkoztak velük 

a rendszerváltás után is, de min-
dig gyorsan lekerültek a műsor-
ról, nem volt irántuk érdeklődés” 
– vélekedik Balázs Imre József.

Kritikai kiadás kellene

A nyolcvanas években, amikor 
memorandumai, tiltakozásai mi-
att Romániában hallgatásra ítél-
ték, Magyarországon jelentek 
meg művei. Bár műveiben és éle-
tében mindig azt hirdette, hogy 
az Erdélyben élő nemzetiségek 
csak békében, egymást kölcsö-
nösen gazdagítva és segítve ér-
hetnek el eredményeket, és az 
ellenségeskedés, a nacionaliz-
mus és nemzeti felsőbbrendűség 
bármely megnyilvánulása árt az 
egyénnek és közösségnek, 1990. 
március 19-én a marosvásárhelyi 

magyarellenes pogrom idején kí-
méletlenül bántalmazták, egyik 
szemét kiverték.

Noha érdemei vitathatatlanok, 
manapság egyre inkább a peri-
fériára szorul életműve. „Én ma-
gam két problémát látok, ami be-
folyásolta az utóéletét: az egyik 
a korai politikai szerepvállalá-
sa a berendezkedő kommunista 
hatalom oldalán, amellyel utólag 
nem nézett szembe eléggé kate-
gorikusan. A hetvenes-nyolcva-
nas években művei révén váltott 
ki ebből valamit, hiszen akkor 
valóban hatalomkritikus dolgo-
kat írt. A másik az írásainak átü-
tő pátosza, amit a rendszerváltás 
utáni olvasó harsánynak érzé-
kelt. Hasonló problémafelvetések 
kapcsán utólag mélyebbnek, pon-
tosabbnak tűnik a kortársai kö-
zül Székely János életműve vagy 
Páskándi Géza hatvanas-hetve-
nes évekbeli korszaka” – osztot-
ta meg lapunkkal véleményét Ba-
lázs Imre József kolozsvári iro-
dalomtörténész.

Az iskolai tantervek nem ír-
ják elő kötelezően a műveket, a 
tanár dönti el, miből válogat. Vi-
szont a 20. századi dráma benne 
van a tantervben, tehát választ-
ható lenne akár Sütő valamelyik 
alkotása is. Kékesi-Keresztes 
Lujza baróti magyartanár sze-
rint azonban Sütő-dráma mel-
lett kevesen döntenek. „Egyrészt 
azért, mert nincs idő több dráma 
megbeszélésére, másrészt azért, 

mert az abszurd drámát is is-
merniük kell a diákoknak. Ezért 
a legtöbb tanár számára jobb vá-
lasztásnak tűnik például Örkény 
István Tóték című műve. Ha a ta-
nárnak van ideje több drámát is 
tanítani – ami többnyire nincs 
–, akkor elemezhet Sütő-drámát 
is, de ez nem kötelező” – mond-
ja a baróti tanárnő. Sütő drámáit 
alkalmasnak tartaná arra, hogy 
bizonyos etikai kérdéseket meg-
beszéljenek a diákokkal, így pél-
dául a hatalomhoz való viszony 
tisztázását, a közösségi értékek 
fontosságát – vélekedik Kékesi-
Keresztes Lujza.

A forradalom előtti generáci-
ók ismerték Sütő műveit, mert a 
probléma – amely felvetődött a 
műveiben – érdekelte őket, fon-
tos volt számukra. A zsarnoki 
hatalommal szembeni tiltako-
zás akkor értékmentő volt, a tar-
tásos értelmiségi szerepvállalá-
sa szükségszerű. Ma már azok 
az értékek, amelyek Sütő-műve-
iben központi értékként jelennek 
meg, nem fontosak. „A jelen ér-
tékválsága közepette a gondolko-
dó értelmiségi tiltakozása inkább 
a hallgatásban, az elvonulásban 
nyilvánul meg, nem a Sütő-drá-
mák hőseihez hasonló szembe-
szegülésben” – hívja fel a figyel-
met a baróti magyartanárnő.

„Egy mindent tartalmazó kri-
tikai kiadás segítene, hogy olyan 
árnyalt képet alkothassunk ró-
la, amely a tudományosság igé-
nyének is megfelel” – nyilatkoz-
ta Lázok János marosvásárhelyi 
irodalomtörténész.  

A szobor várat magára

Sütő András volt Marosvá-
sár  hely első díszpolgára, s 
ugyancsak díszpolgára volt Szé-
kely udvarhelynek. 1992-ben Kos-
suth-díjat kapott. 2002-ben Mádl 
Ferenc államfő Köztársasági el-
nöki érdemérmet adományo-
zott neki. Születésének 80. évfor-
dulóján bronzplakettet helyez-
tek el marosvásárhelyi házán, 
Székelyudvarhelyen pedig mell-
szobrot állítottak emlékére.

Az előzetes elképzelések sze-
rint Marosvásárhelyen 2011-re, 
az író halálának ötödik évfor-
dulóján akartak szobrot avat-
ni emlékére. Ám a Sütő-szobor 
mindmáig a tervezgetés fázisá-
ban van, mindig akad valami-
lyen nem várt esemény, ami mi-
att nem készülhet el. A Sütő And-
rás Baráti Társaság a család-
tagokkal is felvette a kapcsola-
tot szoborügyben, ők tanulmá-
nyozták, véleményezték a terve-
ket, de előrelépés nem történt. 
Művészek, civilek tiltakoztak az 
igazságtalansággal szemben, de 
manapság már utalás sem tör-
ténik a szobor felállítására. Az 
egyetlen jó hír, amellyel adóz-
ni tudunk Sütő András emléké-
nek: az Erdélyi Magyar Közmű-
velődési Egyesület megvásárol-
ta, felújította és rendben tartja az 
író pusztakamarási szülőházát.

NÁNÓ CSABA

Az Anyám könnyű álmot ígér című regény szer-

zője a Kolozsvártól mintegy 50 kilométerre fek-

vő Pusztakamaráson született 1927. június 17-

én. A diktatúrában népszerű író stílusa, monda-

nivalója egyes irodalomkritikusok szerint mára 

elavult. Az értékek, amelyek mellett műveiben 

kiállt, a mai világban csak elvétve fedezhetők fel.

Kilencven éve született Sütő András, akinek életművét irodalomtörténészek szerint újra kellene értékelni

Nem könnyű az álom, nincs virágvasárnap

A nyolcvanas években, amikor memorandumai, 
tiltakozásai miatt Romániában hallgatásra ítélték, 
Magyarországon jelentek meg művei.

Sütő életműve halála után vált vitatottá
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