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„A jelenkori magyar irodalom egyik legnagyobb vigasza Sütő András” — 

mondotta Illyés Gyula 1977-ben. Volt — tesszük hozzá fájdalmasan! 

Sütő András (1927–2006) a XX. század hetvenes-nyolcvanas éveiben „élet-

megtartó szellemi cselekvéssel” időtálló írásos építményt teremtett. „Mindvégig 

fenyegető közösségi gondok, megalázó gyötrelmek szorításában küszködve mert 

és tudott az emelkedett emberiesség, az összetartás, a népi humánum ügyének 

képviselője lenni. Jogainkért, anyanyelvünkért, kultúránkért, jövőnkért emelte 

fel a szavát, amikor csak tehette — a személyi kultusz és a diktatúra legsöté-

tebb napjaiban is. Közel egy évtizeden át új könyve nem jelenhetett meg Romá-

niában, darabjait nem játszhatták a színházak. Művei — zsoltáros „panaszleve-

lei” — azért csak megtalálták az utat a lelkekhez. (Nyolcvan nyugtalan eszten-

dő, Székely Ferenc szerk. 2008. 30.) Hogyne találták volna meg, amikor viszon-

tagságaink közepette így fordult a Nagyságos Fejedelemhez, Bethlen Gáborhoz: 

„Uraink jól tudják, hogy jövőnk oda van letéve — palatábla, palavessző formájá-

ban — az iskola falai közé. Ezért verik széjjel azokat a jogtiprásnak minden 

eszközével. S nem egyébre, hanem a hamis hangokra való hivatkozással, az el-

tévelyedés veszedelmeit — úgymond saját érdekeinket — bőven ecsetelve. Mit 

mondjak, Uram! Ájtatosan meghirdetett jogaink egyebekben is mint akasztott 

emberek lógnak szederjes orcával az útmenti fákon” (Nagyenyedi fügevirág). 

1970-ben jelent meg páratlan sikerű dokumentumregénye, az Anyám könnyű 

álmot ígér. Ma is emlékszem, nyolcadikosaimmal egyik irodalmi-történelmi ki-

rándulásunkon megálltunk Pusztakamaráson, s ott olvastuk fel: „A falut há-

romnegyed részben románok, negyedrészt magyarok lakják. Az egésztől kaptam 

útravalóul a gyermekkor élményvilágát, a negyedrésztől a küszködő nyelvet, e 

színes bóját a vizek hullámzásában. Küszködőt mondtam, a cseppre gondolva, 

melynek bizonyára nincs könnyű dolga, mikor a közhely szerint a tengert kell 

visszatükröznie. Akármilyen bőven is számolom, alig százötven főnyi közösség-

től tanultam magyarul. Olyantól, melynek Balassija, Csokonaija, Arany Jánosa, 

nyelvújítója és nyelvcsősze a mindenkori tiszteletes úr volt, régi fegyvertársai-

val: Károli Gáspárral és Luther Mártonnal, kinek zsoltárklapanciáit fújtuk 

minden vasárnapon a templomban”. Később pedig az Engedjétek hozzám jönni a 

szavakat (Jegyzetek hómezőn és porban) (1977) című megrázó vallomását vehet-

tük kezünkbe magyarórán, benne anyanyelvünk csodálatos erejéről vallott, a 

Szóról, mely „redőiben őrzi az emberi nem történetét az első napoktól fogva, s 
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minden nép történetét annak nyelvében.” Péntek János professzor úr egyik kö-

szöntőjében írta: „Sütő András a magyar nyelvet a maga pompázatos gazdagsá-

gában mondhatta magáénak, az ő artisztikus nyelvével az irodalom arisztokra-

tája lehetett, miközben a nyelv demokratája maradt egy olyan közösségben, 

amelynek nyelve leépült, »nemzeti kisebbségi nyelvvé lett«. Szavaink sorsa jelzi 

századunk szégyenei közt a nyelvében bujdosó magyar riadtságát”. Egy szép 

metaforáját idézi fel Péntek János: „Pusztakamaráson megszűnt a magyar isko-

la, az anyanyelvi köntös kis szövőműhelye, amely évszázadokon át csattogott, 

énekelt, zsivajgott az eszmélet lázában” (Székely Ferenc szerk. 2008. 28.). Pén-

tek Jánossal együtt vallhatjuk — pedagógusok, szülők, egész nemzeti közössé-

gük nevében —, hogy az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége méltán nevezte el 

2007-ben a Nyelvőrzés Díját Sütő Andrásról, hogy az anyanyelvi mozgalom szá-

mára állandó példa legyen az Ő belső nyugtalansága és a nyelv iránti felelőssé-

ge. Sütő András a szó, az írás hatalmával szembeszállt anyanyelvünket, nemze-

ti közösségünket eltiporni akaró hatalmakkal, 1990-ben, Marosvásárhelyen, tí-

zezrek elé állt, és vezette népét — jelképesen — gyertyával és könyvvel a túlsó 

part felé, nem sejtette, hogy nagy árat fog fizetni tettéért: szemet szóért. „A pró-

féta kései utódaként ment el Illés szekerén a mezőségi egekbe, de életmű-

palástját reánk hagyá. Tudunk-e hálásak lenni ezért és boldogok, hogy a mi 

nyelvünk és hitünk adott otthont gondolatainak, lelkiségének? Talán föl sem 

mérjük igazán a drága kincset, azt a felbecsülhetetlen örökséget, melyet reánk 

hagyott, nekünk adott” (Demeter József). (Székely Ferenc szerk. 2008. 53.) 

A drámaíró Sütő András életműve minden tekintetve egyenrangú próza-

teljesítményével. Erdélyi magyar drámairodalmunk megújulásának kora a 

harmincas-negyvenes években következett be, igazán csupán Bánffy Miklós, 

Kós Károly és Tamási Áron jóvoltából — véli Pomogáts Béla (2008. 389). Kós 

Károly Budai Nagy Antal (1936) című drámája az erdélyi magyar drámairoda-

lom meghatározó jelentőségű alkotása. Anyanyelvi oktatásunk során a törté-

nelmi tények művészi kifejezésével segíti ez az alkotás tanítványainkat, hogy 

történelmi múltunkat jobban megismerjék és tiszteljék. Tamási Áron színdarab-

jaiban a székely népi hagyomány és a játékos-költői dramaturgia mellett új 

drámai látásmód is jelentkezett: Énekes madár (1933), Tündöklő Jeromos 

(1936), Csalóka szivárvány (1940), Boldog nyárfalevél (1960), ám az ideológiai 

szűrő elzárta azokat anyanyelvi oktatásunk tantervei, tankönyvei elől.  

Ez a szűrő engedte meg, aztán pedig elzárta Sütő András darabjainak a be-

mutatását is. A nagy népszerűség jegyében indult darabok után (Mezítlábas 

menyasszony — Hajdú Zoltánnal közösen, Szerelem, ne siess!, Pompás Gedeon) a 

hetvenes évek közepén bizonyította először Sütő, hogy messze meghaladva az 

előzmények színvonalát, európai rangú színpadi szerzővé nőtte ki magát: Egy 

lócsiszár virágvasárnapja, Csillag a máglyán, Káin és Ábel, A szuzai menyegző, 

Advent a Hargitán, Álomkommandó… az emberi kiszolgáltatottság, a hatalom 

és erkölcs, a szabad gondolat, a megtiport méltóságérzet időszerű kérdéseit állí-

tották előtérbe megrázó művészi erővel. Érettségizőinket az Egy lócsiszár virág-

vasárnapja darab megismertetésével készítjük fel. 

Székely János (1929–1992) a Caligula helytartója (1972) című darabjában 

történetfilozófiai példázatot írt arról, hogy a zsarnok hatalom bomlaszt, zülleszt, 

bűnbe sodorja még a jó ügyért küzdőt is. Érettségizőinknek ezt a drámát a Dó-
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zsa (1964) című poémával kapcsoljuk össze, mert mindkét mű egyformán szól a 

XX. század kártevői ellen és azokról a tapasztalatokról, amelyeket az „aranykor” 

kényszerített rá Románia népére, népeire, magyar nemzeti közösségünkre is. A 

Dávid—Láng—Nagy (1990) tankönyvben szereplő A lázadó című versében így 

írt erről a korról: „Hát így vagyunk. A nép s a hatalom / titkos viszálya nyílt ha-

raggá érett… / Élünk tovább, / Tengünk, tenyészünk, gürcölünk tovább / Nyú-

zunk tovább egy olyan életet, / Melyről régen bebizonyosult, / Hogy gyötrelem s 

nem érdemes leélni. / Mert az élet az, hogy pár ezer bitang / Rendelkezik erőnk-

kel, napjainkkal, / S mindent tehessünk, ami nékik tetszik, / És semmit, ami 

nekünk tetszenék? / Hogy mi magunk kell fenntartanunk / Karddal, bitóval, 

bottal, árulással / Hatalmuk, melyet ellenünk neveltek, / Hatalmuk, mellyel 

minket nyomnak el?” Székely János életbölcseletét nagy gondolati verseiből 

emeltük ki: A folyó, Parti füzes, A tó címűekből, melyek a természeti szimboliká-

ra épültek, melyek alapján a költő az alkotó ember álláspontjáról mondhatta, 

hogy „a világ nem előre halad, hanem hátulról épül”. Zene című versében a ma-

ga számára is megfogalmazta: „A súlyos emberi parancsot: / Gazok között te-

remni meg / Valamit, ami tán vigaszt ad / Valamikor valakinek.” (Nekünk is 

örömet okozott, amikor levelünkre válaszolt.) 

A jelenkori romániai/erdélyi magyar költészet kiemelkedő alakja Kányádi 

Sándor, Kossuth-díjas, Herder-díjas, 1090-ben, 80-dik születésnapján, a legma-

gasabb állami kitüntetést, a Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztjét 

adományozták a magyar irodalom közösségi hagyományainak folytatásáért, az 

erdélyi kisebbségi lét mindennapjait az anyanyelv megtartó erejével ábrázoló 

irodalmi munkássága elismeréseként. Nemzeti közösségünk irodalmának nép-

szerű képviselője is, akinek a verseit az óvodától az egyetemig szinte minden di-

ák ismeri, népszerűségét közérthetősége és elkötelezettsége magyarázza. „A 

vers az, amit mondani kell” — idézte a költő egyik falusi kisiskolás találkozón. 

Lelki szükségletből, szellemi táplálékul — tesszük hozzá. A ’89-es változást 

megelőző időkben a nyomdafestéktől eltiltott versei kéziratban terjedtek, amo-

lyan „olvasd el, tanuld meg és add tovább” alapon. Kányádi verseit pedig mon-

dani kellett, amikor az írott szó kicsorbultan és hitelét vesztve juthatott el ott-

honunkba, iskoláinkba. De Kányádi verseit most is mondani kell, további szük-

ségletből, szellemi táplálékul. Olvasni és mondani. Ma is ezer meg ezer találko-

zóra hívják, versesköteteit tízezer számra vásárolják, szétkapkodják, mert a 

„csillag-ragyogású gondolatokat Kányádi Sándor mondta ki az igazi költészet 

fenségével és erejével, az igaz ember bátorságával és a nemzetiségének sorsáért 

felelős állampolgár hitével. Nép és költészet nemes érccé tud válni abban a lelki 

kohóban, amely Kányádi Sándor verseit kiégeti nekünk és minden eljövendő 

maradandóságnak” (Beke György). 

A hetvenötödik születésnapját 2004-ben ünneplő költő a Napsugár verseiből 

állította össze a Zümmögő kötetét, százegy költeményt. A kötet első verse, a Só-

hajtás, arra is választ ad, hogy Kányádi miért tartja gyermekverseit életműve 

szerves részének, az összes verssel egy tőről fakadtnak: „Kútnak lenni volna jó, / 

utas-itatónak, / diófának vagy a fán / füttyentő rigónak. // Rigófüttynek volna jó, 

lenni bár egy hangnak, / jönni-menni volna jó, / akárcsak a harmat.” Hivatástu-

datának megfogalmazása, ars poeticának is beillő verse a Tövisfa (1964). Ezt a 

versét, valamint a Fától fáig (1968) és A XC. zsoltár (1965) címűt érettségizőktől 
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kérjük számon. Azóta többen túljutottak a számonkérő vizsgán, és a költővel 

együtt vallják, amit az Öreg iskola ünnepére (1994) című versében leírt: „ünnep 

előtt / ünnep után / addig vagyunk-leszünk / amíg a lépcsők bennünk is / vás-

nak-vénülnek / s újulnak a falak amíg / halljuk a csengőt / s benne a tengert / és 

minden rodostóban / zágont.” 

Újabb irodalmunk történetének fontos pillanata 1962-ben Lászlóffy Aladár 

(1937–2009) verskötetének megjelenése. A Hangok a tereken (1962) könyvvel 

indult a Forrás, a korabeli pályakezdő romániai/erdélyi magyar írók sorozata. A 

megújhodás jelei, hogy mellette Szilágyi Domokos, Hervai Gizella, Szőcs Kál-

mán, Király László, Farkas Árpád, Magyari Lajos költők, prózában Veress Zol-

tán, Pusztai János, Szilágyi István alkottak jelentőset, alkotásaik közül több is 

bekerült anyanyelv- és irodalomoktatásunk tanterveibe, tankönyveibe, de az if-

júságnak kiadott lapokban, folyóiratokban is olvashatók. 

Középiskolai tankönyveinkbe Szilágyi Domokos (1938–1976) Bartók Ameri-

kában (1956–1971) című szabálytalan poémája érettségi tétel.  

1989 meghozta a diktatúra bukását. Kányádi Sándor Zsörtölődő (1989) című 

versében megjósolta: „Megértem én már / eleget, / ennél is zordabb / teleket. / De 

olyat eddig / sohasem, / hogy vége egyszer / ne legyen”. Reális lehetőség nyílt az 

anyanyelvi kultúra, a tudományosság szélesebb kereteinek kiépítésére, az etnikai 

sajátosságok kötetlenebb érvényesítésére. Az irodalom régi és új intézményei, folyó-

iratok, könyvkiadásunk a termékeny munka műhelyeiként vállalták megsok-

szorozódott feladataikat. Az egykori Utunk helyébe a Helikon, az Igaz Szó helyébe 

Látó címmel indult, újraindult a Művelődés, az egykori Tanügyi Újság Közoktatás 

néven indult újra, s 2010-ben Magyar Közoktatás néven. Ismét van magyar és né-

met nyelvű televízióadás, a rádió kolozsvári, a marosvásárhelyi stúdiója magyar 

nyelven is sugároz műsorokat. Számos napilap született újjá, mások új lapként je-

lentkeztek, anyanyelvi cikkekkel, tanulmányokkal… Várjuk a Tanügyi Törvény 

megszületését, amelyről Asztalos Ferenc cikkét közöltük… 

 

 Kiadványaink . 
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