
I N T É Z M É N Y E K - R É G I Ó , M E G Y E , K I S T É R S É G 

C S E K E PÉTER 

E R D É L Y I A R C O K 

Sütő András 

(1927 - 2006.) 

Németh László világította meg számomra a legérzéklete-
sebben az írói tehetség fogalmát. Tamási Áron pályakezdésének 
művészi egyenetlenségeit elemezve fejtette k i , évekkel a zenitet 
jelentő Szülőföldem megjelenése előtt: „Én tehetség alatt a szel
lemnek azt a képességét értem, amellyel kora kultúrájában al
kotó szerepet tud betölteni. Kétségtelen, hogy ilyen szerepre 
szellemi hév, természeti bőség nélkül vállalkozni nem lehet. De 
éppily fontos, hogy az író meg tudja választani, mire teszi fel ezt 
a gazdagságot; tájékozódnia ke l l az időtlen eszmék közt s kora 
kultúrájában; éles szeme, biztos ösztöne legyen ahhoz, h o l kí
nálkozik új, alkotó és neki való szerep, amelyet végigjátszva 
ereje megsokszorozódhat, képesség és helyzet frigyéből új képes
ségek származhatnak. A Dunát nem kezdeti vízbősége teszi nagy 
folyóvá, hanem az iránya. [Az én kiemelésem - Cs. P.] Ez az 
irányszabó, iránytartó képesség éppúgy tehetség, mint a szellem 
nyers ereje..." 1 

Történetesen egy időben olvashattam Németh László okfej
tését és Sütő András frissen megjelent műfajteremtését.2 Semmi 
kétségem nem volt: rendkívüli tehetsége okos kamatoztatásával 
Sütő úgy tölti be a törvényt, hogy egyben meg is újítja azt. A z 
Anyám könnyű álmot ígér ugyanis egy önmagát túlélt korszak 
emblematikus alkotásaként kért helyet a tudatunkban, akkor, 
amikor az a korszak még örökérvényűnek tüntette fel magát. 

Megjelenésekor legtöbben az 1970-es év könyveként érté
kelték Sütő András munkáját. 3 A műfaji behatárolás már elég
gé változatos volt. Miként a „klasszikus szociográfia" alapművét 
megteremtő Féja Géza értelmezése is bizonyítja: „Társadalom
rajz? Tiszta széppróza? Elbeszéléssé oldott ballada? Lírai szökő-
források? Merész és irodalomba kívánkozó dokumentáció? V a 
lamennyit megtaláljuk művében [...]. A följegyzések sorozata 
tulajdonképpen [...] próza, mégis csodálatos ballada, orgonazú-
gású költemény [...]. Könyvét úgy nyi tom fel újra és újra, m i 
ként a profán magyar bibliát. A bibliában találunk ilyen sűrű
séget, egyszerűséget, a lényeg ennyire teljes és mezítelen jelent
kezését, ekkora szabadságot az Idővel szemben." 4 Gálfalvi Zsolt 
irodalomkritikus, akinek baráti közelségből nyílt rálátása Sütő 
András írói műhelyére, ugyanabban az évben — a mű megjele
nését követően - így vélekedett: „Naplójegyzet, hiszen az író 
családja és szűkebb környezete, szülőfaluja életét idézi tényszerű 
konkrétsággal [...] hozzáfűzve lírai - gondolati reflexióit. írói 
szociográfia, mert a mezőségi falu élete, a mikroközösség társa
dalmi mozgása a bölcsőtől a koporsóig, az emberi élet legkü
lönbözőbb állomásain át szinte adatszerű pontossággal rögzítő
dik benne. [...] Regény, mert az írói általánosításnak arra a fo-

1 Németh László: Tamási Áron. In: Két nemzedék. Magvető és Szép
irodalmi Könyvkiadó, B p , 1970. 333-337. 

2 Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér. Naplójegyzetek. Kriterion 
Könyvkiadó, Buk, 1970. 

3 Lásd: Szabó B. István: Az év regénye. Új írás, 1971. 1. 120-123. 
4 Féja Géza: Műfaj születik. In: F. G. : Törzsek, hajtások. B p , 1978. 

184-189. 

kára emelkedik, amelyen az életigazság meggyőző fénye elhal
ványítja a megtörtént - nem-történt-meg esetlegességének fontos
ságát, és a jellemek, helyzetek a részeken túlmenően, az egészre 
vonatkozóan válnak érvényessé. Irodalmi riport, mivel az el
múlt évtizedek valósága konkrét emberekhez, nevekhez, ese
ményekhez, dokumentumokhoz kötődötten rajzolódik k i a 
napjainkban oly népszerű valóságirodalom törvényei szerint. És 
esszé, mert az író a közösségi gond és felelősség jegyében elemzi, ér
telmezi, kutatja, a társadalmi - történelmi távlatok és összefüggések 
között vizsgálja hőseinek sorsát, életét: keresi múlt, jelen és jöven
dő kulcsait [...] a mindennapok földhöztapadt gondjaitól az embe
r i lét végső kérdéseiig ívelő gondolati skálán.. ." 5 

Hogy e sokféle értelmezési lehetőség mögött voltaképpen a 
megtalált egyéni műforma áll, azt másfél évtized múltán Sütő 
első monográfusa, Görömbei András mutatta k i : 

„Sütő András könyve műfajilag indokolhatóan nevezhető 
szociográfiának, regénynek, riportnak, esszének, naplójegyze
teknek, vallomásnak, elbeszélésfüzérnek, memoárnak, doku
mentumnak és irodalmi publicisztikának, mert mindezek 
együtt vannak benne. Azért lehet mégis leginkább regénynek 
minősítenünk, mert a regényműfaj az idők folyamán úgy kitá
gult, hogy magába foglalhatja a sokféle alkotóelemet, a sokszí
nű művészi anyagot. A regény alfajai között régóta számon tar
tunk már naplóregényt, szociográfiai regényt, esszéregényt, r i 
portregényt, lírai regényt és dokumentumregényt. Sütő András 
művének »műfajtalansága a remeklése«. A sokféle elemet az 
író erős személyessége, összegező, átértékelő, egységben látó 
szubjektivitása fogja nagyobb egységbe, vallomásregénybe." 6 

„De nemcsak a harmincas évek teljesítményeire történő 
visszautalás ez az azokkal egyenrangú remekmű - mutatott rá a 
kilencvenes évek közepén újabb Sütő-monográfiát író Bertha 
Zoltán - , nemcsak az Illyés Gyula , Veres Péter, Tamási Áron, 
Péja Géza, Szabó Zoltán, Kovács Imre, Bözödi György és mások 
fémjelezte tájrajzi, falumonografikus tradíciókba, a Puszták né
pétől a Szülőföldemig ívelő vonulatba ágyazódik ez az alkotás 
(ahogyan kri t ikai fogadtatása kijelölte az összemérés koordiná
táit), hanem része annak a törekvésnek is, amely a hatvanas 
évek magyarországi epikájában markánsan szétágazó tendenci
ákat - egyfelől a tényirodalmi, dokumentumprózai, riportszoci
ográfiai számvetések, másfelől a parabolisztikus absztrahálások 
modelljeit - mintegy kiegyenlíteni, összefoglalni igyekszik." 7 

A z író temetése napján döbbenten jegyezte fel naplójába 
Csoóri Sándor: „Az Anyám könnyű álmot ígér című remekmű
vet, másokkal együtt, magam is Illyés Gyu la Puszták népéhez és 
Tamási Áron Szülőföldem]éhez hasonlítottam eddig. Első v i l l a 
násra valószínű, hogy igaz is ez a hasonlóság. Mindhárom 

5 Idézi Bertha Zoltán in: Sütő András. Kalligram Könyvkiadó, Po
zsony, 1995. 112. 

6 Görömbei András: Sütő' András. Akadémiai Kiadó, B p , 1986. 141-
147. 

7 Bertha Zoltán: 1. m. 108-109. 
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könyv magas szintű elbeszélés, de mire végigolvassuk őket, a 
költészet világa vesz körül minket. Elbeszélő költemények? 
N e m , nem! Mindhárom súlyos, izgalmas beszámoló. Tele van
nak valóságos élettel, humorral, befejezetlen történetekkel és 
közben olyan sajogtató igazságokkal, amelyekért külön-külön 
parasztlázadásokat kellett volna kirobbantanunk. De többszöri 
olvasás után bukkantam rá egy különleges titokra. A hasonló
ság csak akkor i lyen egyértelmű, ha emlékezetünk alapján ha
sonlítjuk egymáshoz őket, vagy ha irodaimári buzgóságból egy
más után jegyzeteljük k i mind a hármat. De ha mindenik 
könyvet a maga helyén, a három író életművébe illesztve olvas
suk végig, meglepődünk a különbségeken. Illyés a könyvében 
egy nemzet alatti réteget emelt be a nemzetbe, Tamási Áron 
mintha Bartók és Kodály életművének a hátterét és mélyvilá
gát formálta volna meg, s tette volna örökre láthatóvá. Valójá
ban Tamási Áron nem falukutató író volt a magyarországi népi 
írók nyomán, hanem magyarságkutató. Magyarságábrázoló. Sü
tő pedig önmaga eredetiségének az elemeit tárta föl s mozgósí
totta dacos és fájdalmas leleménnyel. Könyvében azt írta meg, 
ami értékesebb volt nála, értékesebb egyéni és közösségi életénél. 
Más szóval: ha már múlt is volt az élet, akkor is távlatot kínált."8 

M i n d e n bizonnyal törvényszerű folyamat ez: az életpálya le
zárulása után egyből az életmű fókuszpontjában találta meg 
végleges helyét az Anyám könnyű álmot ígér. A l i g h a véletlenül, 
hiszen már megírásakor a későbbi nagyhatású Sütő-drámákat 
(Egy lócsiszár virágvasárnapja, Csillag a máglyán, Káin és Ábel, A 
szuzai mennyegzo) ígérte. „A hetvenes évek középső harmadá-
ban megírt trilógia drámáiban hasonló, paradox szerkezetű er
kölcsi - ideológiai értékjelképek ugyanezt az ellentmondást 
(tehát az adottság ragaszkodó őrzésének, illetve radikális meg
haladásának homlokegyenest eltérő szempontjait) szoros baráti 
vagy testvéri kapcsolatban álló szereplőpárok jelenítik meg -
hívta fel a figyelmünket a 2001-es kolozsvári szociográfiai kon
ferencián az ugyancsak Sütő-monográfus Lázok János. - A 
kényszerű búcsú is visszatérő motívum e drámák végjátékában, 
csakhogy itt az elválasztó alkati különbségek jóvátehetetlen és 
áthidalhatatlan szakadékká mélyülnek; az összetartozás, az elvá
laszthatatlan kötődés értelme tragikus elkésettséggel tudatosul 
az e művek alapkonfliktusát feloldó drámazáró búcsújelenetek
ben." 9 „A drámák légköre, párbeszédes helyzetei, fordulatai ott 
vannak már az Anyámos könyvben — olvashatjuk a fentebb idé
zett Csoóri-értelmezés folytatásában is. - Szavak, jelmondatok, 
a birsalmával megérett igazságok már mind felsorakoznak a 
pusztakamarási ég alatt. Mi re lehet ebből következtetni? Ar ra , 
hogy a drámák megírásához szüksége vol t Sütőnek egy nagy 
tisztítótűzre! Szüksége volt gyermekkorára, eredetének minden 
porszemére, bujdosó humorára, indulataira, nehogy a készülő 
drámák légkörét megfertőzze valamiféle pol i t ikai vírus, straté
gia, valamiféle ravasz vakremény. És csakis a magaslati hang 
hullámoztassa a sorsot a végkifejlet felé, amely klasszikus balla
dáinkban erőteljesen megjelent, s amelyről épp Sütő egyik pél
daképe, Kemény Zsigmond ír le egy felejthetetlen mondatot: 
Ez az a hang, amiért odaadnám minden regényemet. "10 

8 Csoóri Sándor: Belső anyaország. Sütő Andrásról a harmadik napon. 
H i t e l , 2007. 2. 4 -13 . 

9 Lázok János: írói önvizsgálat és a szociográfiai leírás viszonya Sütő 
András naplóregényében. In: Beke György (szerk.): Egy műfaj válsága? 
Magyar Napló, Bp. , 2002. 66-72. 

1 0 Csoóri Sándor: 1. m. I. h . 

A l i g h a meglepő, hogy Sütő könyvében is ugyanazokat a 
szerkezeti arányokat és műfaji rendezőelveket fedezhetjük fel, 
mint amelyeket a két világháború közötti erdélyi szociográfiák 
elemzése alapján kimutatunk. 

a) A megismerés kisebbségi keresztútjain 
„Ady rémlátó utolsó erdélyi szavai után hatvan-hetven

nyolcvan év múltán Sütő Andrásnak azt kellett látnia, hogy 
nemcsak a pusztakamarási omlás válik véglegessé, hanem töm
bökből is lehet szórvány, ősi magyar városokból kisebbség. 
Nemcsak a marosszentimrei templom veszíti el még a papját is, 
hanem gyógyíthatatlanul sérül az a szellemi erő, amely öntuda
tot adott a végzet előtt fehér zászlókkal álló t t ianoni magyar
ságnak. Ebben a helyzetben teremtett új gondolkodási és visel
kedési mintát. [...] Erdélyt az Anyám könnyű álmot ígér írta visz-
sza a világ csillagtérképére. A pol i t ikai memorandumok is csak 
azután következhettek." (Pálfy G . Is tván) 1 1 

b) Tudományos igényszint, tényszerűség 
Gáli Ernő a társadalomtudomány nézőpontjából elemezte a 

művet még 1970-ben, és az i lyen irányú kutatások ösztönzőjét 
fedezte fel Sütőben: 

„Az Anyám könnyű álmot ígér oldalain felmutatott valóság 
egy mezőségi vegyes lakosságú falu realitása, szinte a maga tel
jességében, életes hitelességében - a nagy forradalmi átalakulá
sokra jellemző haladó és visszahúzó tényezők ütközésének erő
vonalaiban. Pusztakamarás településtörténetével, demogtáfiá-
jával, múltbeli birtokviszonyaival és folklórjával. Betekintést 
nyerünk a falu lakosainak hétköznapjaiba, régi és mai küzdel
meibe, közel kerülnek hozzánk vágyaik, törekvéseik, örömeik 
és csalódásaik. Megelevenedik előttünk a mezőségi falu mikro-
struktúrája, a rokonsági, szomszédsági kapcsolatok hálózata, a 
különböző érdekcsoportok egymáshoz fűződő viszonya. A n y a 
nyelvi kultúra és a modern hírközlő eszközök, ősi szokások és 
villamosítás, történelmi tudat és iparosítás - íme, a problémák 
és konfliktusok komplexuma, amelyet Sütő nem a leltározó 
szenvtelenségével, hanem a népe minden gondját-baját ismerő, 
szülőfalujával azonosuló írástudó felelősségével mutat be. Esz
közei között fellelhetők a társadalomkutatás bevált módszerei 
(megfigyelés, ankét, interjú, statisztika, forrásértékű dokumen
tumok felhasználása), amelyeket a »politikus szándékú írói fel-
derítés« (Erdei Ferenc) szenvedélye és célirányossága mozgósít. 
Sütő Andtás könyve e tekintetben kimeríti a szociogtáfiáról 
adott, ismert Gaál Gábor-i meghatározás ismérveit. Valóban 
»sajátos kentaur«, részben szociológiai, részben irodalmi alkotás 
az anekdotának, a helyzetrajznak, a tájképnek, a leírásnak, a 
dokumentációnak, a riportázsnak és a publicisztikának különös 
varázsú művészi ötvözete, a jelentős mű összes megkülönbözte
tő értékeivel. [..:] 

A z Anyám könnyű álmot ígér nagy eseménye nem csupán iro
dalmunknak, hanem még gyermekcipőben járó társadalomkutatá
sunknak is. Sütő András - valamennyiünket megelőzve - megtet
te az első lépést az új Erdély felfedezése felé." 1 2 

c) Szavak és tettek azonossága 
„Nem azt mondta, hogy nincs feltámadás, hanem azt, hogy 

még messze van. Könyvvel, gyertyával, némaságra szorított 

1 1 Pálfy G . István: Üzenet a huszonkettedik századnak. H i t e l , 2007. 2. 
41-44. 

1 2 Gáli Ernő: „Holt-tengeri jelentés. In: G . E . : Tegnapi és mai önismeret. 
Kri t e r ion Könyvkiadó, Buk. , 1975. 155-158. 
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szájjal is szembe tudott szállni a nagyon is kiszámíthatóval. Ö 
ment az élen, nem másokat küldött oda." (Pálfy G . Is tván) 1 3 

d) Líraiság, vallomásosság 
„A líraiság itt a műfajt is meghatározó formateremtő elvvé 

válik: az Anyám könnyű álmot ígér azért naplóregény, mert nar
rátora külső szemlélőből fokozatosan lírai alannyá tűnik át - az 
alkotó belép a képbe, sorsa, személyisége részesévé válik a szü
lőfaluról készülő számbavételnek." (Lázok János ) 1 4 

„Az írói vallomástevés a műben legalább kétféle, igaz, egy
mással összefüggésben is álló területet érint: egyrészt a szülőföl
det, benne a család, a rokonság, a faluközösség múltjához és je
lenéhez, hagyomány- és értékvilágához való viszonyt, másrészt 
az írást s annak részeként a saját írói pályájához való viszonyt." 
(Elek T i b o r ) 1 5 

„Habár Sütő András verset csak alkalmi jelleggel írt, lírai
sággal gazdagon erezett, erősen metaforikus, értékjelképekben, 
sors- és létszimbólumokban bővelkedő, alapvetően költői lá
tásmódra valló életműve legalábbis azt a feltételezést erősíti 
bennünk, hogy nemzedéktársaihoz hasonlóan akár költőként is 
megállta volna a helyét. [...] Sütő András nyelve a források t i 
tokzatos bőségét idézően gazdag, már-már pazarló, az irodalmi 
régiséggel ölelkezően érces, veretes, tiszta csengésű és patinás, 
ugyanakkor az erdélyiségből, a szülőföld hajszálgyökereiből táp-
lálkozóan romlatlanul jóízű, hamvas, zamatos és magvas. Ebben 
az archaikustól modernig ívelő, titkos ultrahangokra is fogé
kony, a spirituális mélységet és magasságot egyesítő, természe
tes szépségű nyelvben az éberség álma az álom éberségével ve
gyül." (Ködöböcz Gábo r ) 1 6 

„Az Anyám könnyű álmot ígér nemcsak Sütő alkotói fényko
rának vol t nyitánya, hanem egymást követő alkotói nemzedé
kek pályája termékeny kibontakozásának, az erdélyi magyar 
irodalom hetvenes évekbeli felvirágzásának is. A z elkövetke
zendő években, legalább a következő két évtizedben, szerzők és 
művek sokasága járt bizonyos értelemben az Anyám könnyű ál
mot ígér által vágott csapásirányon, például az egyén és hatalom 
viszonyát faggató szenvedélyes igazságkeresés, a közösségi fel
adatvállalás vonatkozásában, ezért is tartják sokan paradig-
matikus műnek. Érdekes, hogy a magyarországi irodalomban 
ugyanakkor a hetvenes évek elejétől mintha egészen más para
digmák jutnának egyre inkább érvényre." (Elek T i b o r ) 1 7 

Ez valóban így történt, de talán arról sem kellene megfeled
keznünk, hogy az Anyám l<önnyű álmot ígér megjelenésének évében 
indult újra — a Féja, Kodolányi, Csoóri és Csák vágta 1963-as csa
páson - a Magyarország felfedezése sorozat. A z t a reményt ébresztve, 
hogy a konszolidálódott Kádár-korszakban új életre támadhat a 
két világháború közötti periódus ellenzéki műfaja. 

1 3 Pálfy G . István: 1. m. I. h. 
1 4 Lázok János: 1. m. I. h. 
1 5 Elek Tibor: Egy igaz könyv igazságai. Sütő András: Anyám könnyű 

álmot ígér. Hitel, 2007. 2. 55-65. 
1 6 Ködöböcz Gábor: „Ami nekünk méretett ki, nem hagyható másra". 

Találkozások Sütő Andrással. Hitel, 2007. 2. 129-132. 
1 7 Elek Tibor: L m . I. h. 
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