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két világháború közötti erdélyi irodalom-
nak megvannak a sajátos vonásai, amelyek 
túlnyomórészt a hatalomváltásból eredő 
problémákat, az új helyzetben, a kisebbségi 

létben való életet, annak nehézségeit mutatják be. Több-
ségében azonban a politika szintjén, vagy legalábbis poli-
tikus hanggal átszőve. Ez leginkább a 20-as évekre, annak 
is elsősorban az elejére jellemző. Később, a 30-as években 
jobban előtérbe kerül a hétköznapi ember és a humor. Ta-
lán szélesebb körben is a legismertebb Tamási Áron Ábel-
trilógiája, amely hőse a furfangos székely „mégisét” jelké-
pezi. De nem ő az egyetlen, Kemény Jánosnál a humor a 
mesék világát megidéző környezetben jelenik meg. 

Kemény életfilozófiáját írta bele regényeibe. Az ő lá-
tásmódja túlmutat a politikán. A hétköznapi embert, az 
emberek közötti kapcsolatok sokszínűségét mutatja be. 
Szereplői faluközösségek lakói, s nem a világtól elzártan 
élő emberek. Hősei alapvetően a mindennapi létezésük-

kel vannak elfoglalva. Dolgoznak, szeretnek, örülnek, 
gyászolnak. Elsősorban karakterük határozza meg sorsu-
kat. Formavilágát tekintve pedig nem túlzás azt monda-
ni, hogy a költőiség jellemző írásmódjára. Regényeinek 
különleges ízét épp a költőien megfogalmazott természet 
és ember leírása, humorral átszőtt mesevilága adja. Mint 
a legtöbb író, így ő is versírással kezdte a szárnypróbálga-
tásait, de őt a lírai hang végigkísérte. Saját maga mondta 
önmagáról, hogy „Nekem mindig szenvedélyesen k e l l 
küzdenem a bennem lakó költő ellen!”

Nehéz örökséget kapott, híres felmenőkkel 
rendelkezett, s a név kötelezte, előhírnöke volt 
akkor is, ha nem akarta. S ő méltó tagja lett 
munkássága révén a Kemény-családnak, s 
méltó helye van az irodalmi nagyok között 
is. Mindig a szépet kereste és megtalálta 
az írásban, az irodalomszervezésben és a 
színház pártolásában. Érdekes adalék az 
írói stílusát fejtegetve, hogy protestáns 
teológiát is végzett. Alkalmanként 
prédikált is falujában, mindig az 
emberek közötti békességet hir-
dette. 

Kutyakomédia című kisregé-
nyében is komoly életbölcsele-
tet fogalmaz meg, mintegy 
tanmesét ír. Eme regénye 
példa arra, hogy nem elsősorban 
a politika, a nemzetiségi hovatartozás 
szabja meg az ember jellemét, viselkedését. Jó 
és rossz emberek mindenhol vannak. Mindig akadnak 
ütközőpontok, főleg ha keresik őket. A regény címe elő-
revetíti ezt az ütközést, ugyanakkor érzékelteti, hogy az 
nem valami komoly, nagy problémán alapszik. Kutyako-
média elnevezéssel az olyan cselekedetet illetjük, amely 
az előforduló gonoszságok, csalások miatt komolytalan-
ná, nevetségessé válik. Ennek tudatában foghatunk neki 
a műnek. Alapvetően egy fő cselekménye van a kisregény-
nek, amely keretbe is foglalja azt. Látszólag két ember el-
lentétéről van szó, valójában a bölcsesség és kicsinyesség 
ütközéséről. 

Az alapvető ellentét Kakukk Gáspár falusi bíró és 
Juvány orvgazda között keletkezik egy sajnálatos eset kap-
csán. Gáspár a bor mámorában azzal fejezi ki mély ellen-
szenvét szomszédja iránt, hogy lelövi annak kutyáját. Az 
író már a regény elején láttatja az olvasóval, hogy szó sincs 
nemzetiségi ellentétről, hiszen Juvány nem is sajnálja a ku-
tyáját, az első gondolata az, hogy a történtek segíthetik cél-
ja elérésében, vagyis megszerezheti a bírói széket. Ugyan-
akkor Gáspár legjobb barátja sem más, mint Andrei, a ha-
vasok királya, aki éppen a tragédia előestéjén érkezik ven-
dégségbe hozzá. Barátságuk sok közös tényezőn alapszik. 
Mindketten a maguk környezetében kiskirályok, amit böl-
csességüknek, ügyességüknek köszönhetnek. Az emberek 
felnéznek rájuk. Teszik a dolgukat határozottan, okosan, 
de nem mentesek a jó értelemben vett ravaszságtól, hun-

cutságtól. Egyenrangú partnerek, ennek tulajdonítható, 
hogy évtizedes barátságuk akkor sem szakad meg, amikor 
Gáspár méltatlan helyzetbe kerül.

Juvány az ellenpólus, aki kicsinyességből, nagyravágyás-
ból jelenti fel Gáspárt, ami elindít egy lavinát, egy egyszerű 
szomszédi háborúskodásból nemzetiségi ellentétet kreál-
nak az őt pártolók. A műben mégsem a politika szintjén 
folytatódik a háborúskodás, az író az irónia eszközével élve 
egy kutyakomédiát bont ki előttünk. S ez által a komédia 
által megismerjük az embereket, életsorsokat, s végül azt, 

hogy kinek az oldalára állnak.
Ahogy kerekedik a történet, látjuk, hogy 

akik Gáspár ellen vannak, azok a saját 
önző érdekük miatt teszik. Ezen 
emberek körébe tartozik a kocs-

máros, aki váltókat ad, s használ fel, 
hogy befolyást szerezzen a közélet-

ben azáltal, hogy kihasznál és tönk-
retesz emberi életeket. Így jár Kocsis 

Jóska is, aki a nehéz, dolgos paraszti élet 
közepette megízlelte a szerelmet, de el is 

vesztette azt, és addigi köztiszteletben álló 
személyéből falu csúfsága lett.

Az ő váltója kapcsán a regény közepébe 
egy humoros történetet illeszt az író. Látszó-

lag nem kapcsolódik az alapcselekményhez, 
első olvasásra szórakoztató, mélyebb értelem-

ben jelkép. A harisnyakötő, a szarka és a szilva-
mag abszurd kapcsolata rávilágít arra is, hogy kis, 

jelentéktelen dolgokból milyen nagy horderejű 
problémát tud generálni az ember. Egy pici magból 

felnövő szilvafa gyümölcsöt is hozhat, de békétlenség 
forrása is lehet.

A mű végén megtörténik az ítélethozatal, a falu népe 
állást foglal. Az emberi cselekedet számít. Láthatjuk, hogy 
mennyire nincs szó nemzetiségi ellentétről. Nemzetiségi 
hovatartozás nélkül döntenek az emberek. Az alispán és a 
jegyző is Gáspár mellett van, elismerve korábbi tevékeny-
ségét. A tömegben felbukkan egy nacionalista hang, de a 
többség józansága elfojtja.

Szimbolikus jelentőséggel bír a pünkösd ünneplése a 
mű végén. A pünkösd a keresztény ünnepkör csúcspontja, 
amely a húsvéti áldozathozatalt beteljesíti. Minden a he-
lyére kerül. Andrei ismét meglátogatja régi barátját.

Ily módon iránymutatás is a regény, fő mondaniva-
lója, hogy békében, tisztességben kell egymás mellett él-
niük az embereknek mindenkor, minden környezetben. 
S azzal, hogy az író pozitív irányt mutat, maradandót 
alkot, s így művét műalkotásnak nevezhetjük, amely 
méltó arra, hogy az értékmentésben helyet kapjon. 

Szarka-Dobi Gyöngyi

Elhangzott Kemény János: Kutyakomédia (Csíkszere-
da, 2011, Pallas-Akadémia) című könyvének a csíkszeredai 
film.dok román–magyar dokumentumfilm-fesztivál kereté-
ben tartott bemutatóján

Az erdélyi magyar irodalom sokszínű pa-
letta, amelynek egyik színfoltja Kemény 
János. Regényeinek újrakiadása szép 

és értékmentő feladat, amelyre szükség 
van, hogy árnyaltabb képet kapjunk az 

erdélyi irodalomról. Magyartanárként tu-
dom, hogy a középiskolás tananyagban 

is szűkre szabottan jelenik meg a magyar 
irodalomnak ez a része. Egy-két írónak, 

költőnek az ismerete még nem ad hiteles 
képet, így ajánlható diákoknak és szépiro-

dalom-szerető felnőtteknek egyaránt.

Harisnyakötő, 
szarka 

és szilvamag

A

ég abban a „békebeli” időben történt, 2002-
ben (augusztus 6–12. között – sz. m.), 
Sikaszón, az író hargitai, ahogy ő mondta: 
Hargita-térdi faházában töltöttünk együtt el 

egy feledhetetlenül szép hetet.
S nemcsak azért volt szép, mert esténként a gázlámpa 

fénye mellett órákat beszélgettünk – olykor a szomszéd 
házi kivitelű vízimalmának kölcsönkapott, gyengécske 
áramával is fényesítve a szobát. Nemcsak azért, mert 
Sütő András fölvitt bennünket – míg Éva asszony a tor-
nác alatti pincében hűtött csirkehúsból ebédet főzött 
– a ház mögötti hegytetőre, s onnan belátva a körben 
magasló hegyeket, néven nevezte valamennyit. S majd 
megmutatta a pisztrángos patakot, az ő kedves piszt-
rángos patakját, s fönt a hegyteteji Székelyvarságot, ami 
Nyirő József könyveiből, főként az Uz Bencéből ismert. 
Végigsétáltunk a Bakó-pataka melletti erdei úton, lát-
tuk a magasan fakadt forrást, amelynek vize egyszerű 
fizikai törvények szerint mintegy magától csorgott alá 
a ház mosdókagylójába, s megismerkedhettünk vele, 
hallgathattuk a ház előtti lépcsőkön üldögélve annak 
a sikaszói férfinak a történetét, akit majdnem halálra 
ölelgetett a medve.

Azért is különleges volt az a hét, mert Sikaszón és környé-
ken járva számos Sütő András-mű forrásvidékén jártunk. Ami 
tájleírásként, s műalakok formájában, eseményként megjelenik 
egy-egy drámában, esszében, levélben, naplóföljegyzésben, an-
nak az eredetére itt bukkanhattunk rá, az annyira szeretett he-
gyi faluban, az erdőkben, a szomszédos falvak szájról szájra járó 
történeteiben.

A hegyi táj például az Advent a Hargitán című dráma szín-
padi tája is lett.

Az író rábökött egy messzi magaslatra, a Kis-Romlásra: pár-
ja, metaforikus jelentéstöbblettel, a dráma létveszedelmeinek 
szimbólumaként, Nagy-Romlás néven tűnik föl a szövegben: a 
mű kisebbségi közösségének, „emberi létünk lavinaveszedelmé-
nek”, a csodára váró emberi reménynek nem geológiai, hanem 
írói teremtményeként. A dráma hősei között is találunk e tájra 
valókat: mert Bódi Vencel története voltaképpen a falubeli Dé-
nes bácsié, akinek meghalt a felesége, akit elhagyott a lánya, s aki 
románul beszélő unokájával már nem tudott szót érteni.

De ez a szülőtája a magyar esszéirodalom egyik leg-
szebb művének, az Engedjétek hozzám jönni a szavakat 
című anyanyelvvédelmi esszének: a ma néhány ifjú iro-
dalomtörténésze által elfeledni vagy nem érteni látszott 
kort és helyzetet idézi föl, a többségi nemzetnyelvnek a 
kisebbségiek anyanyelvi gyarmatosítása ellen született az 
az esszé, melyben a szeretett unoka, Lacika tanulja, az er-
dőket, patakokat járva, az édes anyanyelv szavait.

Mint ahogy erre laknak, élnek Sütő András ezópuszi tan-
meséinek, állatmeséinek emberi jellemvonásokkal felruházott, 
halhatatlan nyulai, medvéi, fácánjai, gyalogfácánjai, őzei, rókái 
is. És van, volt ott, a ház mellett egy nyírfa is, amely feltűnik a 
Vadpávamenyegző nyírfa-metaforájában is: a „kitárt karú” fa, 

a nyírfacsemete, jelképi sugallattal idézve föl a helyben ma-
radás kisebbségi parancsát, s személyes, emberi, fájdalmas 
szükségszerűségét.

De Sikaszó a rejtett műfaj, a naplók tárgya, 
helyszíne is. Mert az a faház gyakorta volt román 
„belügyérek”, szekusok tartózkodási helye. Hívatlan 

vendégként meg-meglátogatták a házat, hogy majd a ki-
érkező író és felesége döbbenten vegye észre a megmér-
gezett kristálycukrot, a fű alatt gondosan, de mégsem 
elég műgonddal lefektetett fekete zsinórt. Az élményt 
a hosszú éveken át titokban vezetett, s majd a rendszer-
változás után megjelentetett naplók, a Szemet szóért és 
a Heródes napjai őrzik.

Az irodalom „nem cselekvési kiskáté”, vallotta Sütő 
András, de kisebbségi író nem létezhet anélkül, hogy mű-
veivel közösségének sorsába bele ne szóljon; íróként egy 
nyelvi, kulturális, históriai kényszerűségek szorításában élő 
közösség irodalomba emelése a dolga. „Az írástudó nem for-
díthatja el a fejét a saját népétől. Ez itt olyan világ, amelyben 
író, költő, színész, művész maga is felelős azért, hogy olvasó-
inak, közönségének tömege megmarad-e vagy megsemmi-
sül a történelem olvasztókemencéiben.”

Az idő, az irodalomtörténet nem cáfolja, hogy Sütő András 
alkotásai nélkül csonkább volna a romániai magyarság önis-
merete. Hogy az erdélyi s a mindenkori, az egyetemes magyar 
irodalom szegényebb volna a Sütő András-i életélmény, sorsér-
zés, a kisebbség egzisztenciális látleletének irodalmi ábrázolása 
nélkül. Hogy az életműve ki nem törölhetően szerves része a 
magyar irodalomtörténetnek.

Cs. Nagy Ibolya

M Sikaszói látogatás


