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2018. november 14-én, a 24. Ma-
rosvásárhelyi Nemzetközi Könyv-
vásár nulladik napján mutattuk 
be Sütő István Válogatott versek 
című kötetét a Művészeti Egyetem 
Stúdió-termének előcsarnoká-
ban. Fekete Vince, Horváth Ben-
ji, Kovács András Ferenc, Markó 
Béla és jómagam „értekeztünk” 
Sütő István költészetéről (illetve 
olvastunk föl a verseiből), ami-
nek a közönség számára az lett 
az egyik legfontosabb hozadéka, 
hogy a könyvbemutató végén még 
egyes „szakmabeliek” is úgy nyi-
latkoztak: nem gondolták volna, 
hogy Sütő István ilyen jó költő. 
Fontos megjegyzésről van szó, 
mert sokat elárul arról, egyáltalán 
törődünk-e mi, erdélyi irodalmá-
rok az elődeinkkel, illetve arról is, 
hogy ki milyen irodalmi hagyo-
mányt gondol nemcsak „ápolan-
dónak”, hanem folytathatónak, 
továbbírhatónak is. Én viszont 
Kovács Levente rendező néhány 
mondatának örültem a legjobban, 
aki a könyvbemutató után elárul-

ta, hogy a színis növendékekkel 
a kilencvenes években színpadra 
vitték Sütő István verseit, mert 
„ezek a versek valósággal színpad 
után kiáltottak”.
 Sütő István Válogatott versek 
című kötete a Székely Könyvtár 
sorozat 65. darabjaként jelent meg 
2018 májusában. A verseket én 
válogattam, csoda-e, ha tényleg 
őszintén örültem Kovács Levente 
szavainak? Mert miről is van szó 
(az én önzésemen kívül, persze)? 
A Székely Könyvtár köteteihez a 
könyvek szerkesztői rövid ajánlást 
írnak, amiben igyekeznek össze-
foglalni, miért épp az illető kötet 
jelenik meg a sorozatban, illetve 
miért épp ilyen kötetkompozíció-
ra gondoltak a válogatás-szerkesz-
tés során. Hadd idézzem tehát a 
Sütő István-versekhez írt ajánlóm 
első bekezdését: „Vajon meny-
nyit képes megmutatni 79 darab, 
hosszabb-rövidebb versszöveg a 
38 évesen, tragikus körülmények 
között elhunyt Sütő István alig 
három kötetnyi életművéből? És 

egyáltalán: vajon tudok-e én ren-
desen számolni, tényleg 79 verset 
válogattam-e ebbe a kötetbe, vagy 
csak egyetlen »regény« címekkel, 
számokkal elválasztott töredéke-
it? S vajon miért szeretem ennyire 
elfogultan ezt a videoklipszerű, 
fotómontázsokból építkező, a líra 
és epika határán egyensúlyozó, 

»dokumentarista« költészetet?” 
– írtam nem egészen egy évvel 
ezelőtt. Ma se tudnék érvényesebb 
kérdéseket föltenni a Sütő Ist-
ván-versek kapcsán, a „nem egé-
szen egy év” viszont elég volt arra, 
hogy megnyugtassam magam: 
nem válogattam rosszul, mások 
is nagyjából oda helyezték volna 
a hangsúlyokat, ahová én (Kovács 
Levente idézett mondata mellett 
elsősorban Markó Béla „javítják a 
diadalívet” című Sütő István-esz-
széjére gondolok a Székelyföld 
2019/1-es számából – de idézhet-
ném Horváth Benjit is, aki né-
hány éve a Literán nagyon szépen 
beszélt Sütő István Nagy családi 
album című kötetéről). Néhány 
szóban, a lehető legtömörebben 
összefoglalva: „regényszerűség-
ről”, drámaiságról, a világiroda-
lomban oly sokszor fölmagasz-
talt, a világ középpontjába állított 
egyén illúzióvesztéséről van szó 
Sütő István Válogatott versek 
című kötetében, még a „lírai” da-
rabokból is valóban „színpadra 

kívánkozó”, meglehetősen sötét 
történetet olvashatunk ki. Őszin-
tén remélem hát, hogy a rövidke 
felvezető mellett megjelenő Sütő 
István-versek meggyőzik majd 
az Előretolt Helyőrség olvasóit is, 
hogy nemcsak fölfedezésre váró, 
hanem az erdélyi magyar iroda-
lom egyik legerősebb költőjéről is 
beszélünk.
 (Nem feltétlenül tartozik ide, 
ezért kerül csak zárójelbe, de el-
mondom, hogy a minap Székely-
udvarhelyen járván elsétáltam az 
egykori könyvesbolt előtt, ahol 
1988-ban, 16 éves kamaszként 
megvettem Sütő István én, Dániel 
című posztumusz kötetét. Nap-
jainkban, „agyoncivilizált” ko-
runkban hentesüzlet működik a 
könyvesbolt helyén. „Enni is kell a 
népnek – mint a pattintott kőkor-
szakban” – gondoltam rezignál-
tan, aztán eldünnyögtem magam-
ban Sütő István családi porcelán 
című versét. Tudom, hogy senkit 
nem érdekel, de harminc éve ez az 
egyik kedvenc magyar versem...)

Sütő István

Mesterségem címere

családi porcelán
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a ládahordás volt els ő hivatásod 
egy konzervgyárban fagyott szárnyasok 
között  és hamvas őszibarackok főttek 
a cukros lében darázs-szerelmet megkísért őn 
mérföldes csizmában ott sürögtél a 
borsóhántó gépek között a munkabaleset 
ott volt testközelben gulliver óráját 
tisztogattad az egykori hangya-vállalatnál 
amelynek székháza svájci villa volt 
ott tanultad az új nevét kaláka 
a mezőségi parasztember esti mese helyett 
mondta ţi-a trebuit calaca hát kellett 
neked kaláka tíz órán keresztül 
a ládák bábel-tornya több nyelven 
szitkozódtál  egy szitok egy láda 
ők bírták tovább és ecetes bort 
kortyolgattatok a lányok több okból 
sem véreztek a sült galamb ott vált 
kézzelfoghatóvá és megtanultad hogy 
mindent konzervál a félelem
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aztán három évig rajzolni tanultál 
gipsz mózest és gipsz sarlót kalapácsot 
gótikus templomok rozettáját és festeni 
moldvai kolostorokat voroneţi kék 
gyűlt a szemeidbe és az elárvult 
besztercei templom híveit legéppuskázták 
kísértett álmaidban le corbusier és 
frank wright elpazaroltan de csak 
az utolsó éjszakai busz állomását 
tervezted meg amit a busz magával vitt 
mint valamikor a gáztartályokat hiába 
szaladsz utána hiába szívod a kipufogógázt 
nem hat meg senkit freskókat terveztél 
ott virított rajtuk a nyári víkendtelep 
vili bácsival az alkoholizmus tanárával 
és barátom elképzelt lovasszobrával  aztán 
valahogy elhervadt benned a tervezőhajlam 
mint ősszel a bulevárd a tulipán vendéglő 
körül csupán a számokat rajzolod ügyesebb 
kézzel 1982  május 12
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mit írtál meg amikor újságíró voltál 
miről rántottad le a leplet  mit 
tettél a megmaradásért kérdezték 
barátaid most ők újságírók visszakérdezni 
nincs kedved tágítják önszorgalomból 
az adott szó határait a nyomdával 
ismerkedtél az ólommal amint a betűvel 
célba talál vagy az értelem mellé lő 
javítottad az aktivisták önszorgalmú 
cikkeit a házi feladatokat és kívülr ől 
tanultad a híreket amint a telexen 
végigcsordultak lubickoltál a szirupban 
önkéntes zászlóvivő voltál a zászlón 
azt írta újságíró vagyok hogy tiszteltek 
a rokonaid még apósod is kezet rázott 
veled és ez így ment közel hat hónapig 
aztán fordult a kocka a fél szerkesztőség 
repült amiből az volt a haszon hogy 
összebarátkoztatok és szidtátok az időket 
o tempora o mores hát ennyi maradt o tempora 
o mores
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és amikor aktivista voltál és őriztétek 
a páholyt előadásokon  a másik a stukkert 
rád bízta nyilván szabálytalanságot követett el 
de te már ismerted a TT-pisztolyt és azonkívül is 
megbízható voltál álltál mint a fi lmeken kissé 
szétvetett lábbal a derék hajóskapitány a 
kultúrát őrzi s az őrizett kultúra ott 
tobzódott a színpadon milyen is voltál 
túlbuzgó mert egy aktivista túlbuzgó kell hogy legyen 
ellenőrizted a meghívókat és tekintélyed volt 
senki sem mert meghívó nélkül megjelenni 
ez volt a legfelelősebb állásod  azóta is 
csodálkozol csipkeded magad pedig már 
félig fölébredtél
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és tanár e kráter ütötte vidéken 
ahol a visszhang arc nélkül bolyong 
motorizált tanár egy nagy vörös busszal 
ó ingázó madonnák ki szólna rólatok 
ha nem sorstársatok ki emlékezne meg 
a naponta szembejövő borvíz-vidékr ől 

amely más költők számára exportcikk 
ki szólna az iskoláról e termesz-hangyabolyról 
ki szólna málnásról és bodokról és 
ilyen-olyan falváról mint aki naponta 
eljár az erdő kapui előtt ahol gyászlobogó 
van kitűzve
mint zuhanni kész repülőgép olyan ez a 
vidék mint süllyedni kész hajó olyan ez a 
vidék a kiskirályok elmenekültek róla 
a szó érdes távíró-hangjai kényszer-kapitányokat 
ütnek szíven hol vannak a május elsejei 
fölvonulások hol vannak az indulók 
érdek nélküli dallamai

szomorúnak végleg képtelenség lenni

nem játszhatom mindég én az elítéltet

jó lenne hát ismét vele szépen enni

csengene tisztán a rég eltörött készlet

hol van az a régi bársonyos porcelán

még ha utálta is mert bőre nem olyan

leülhetnénk együtt túl már minden vitán

tálalna és ennénk míg a tea lobban

bennem olyan szép és régi az a szándék

teáskannának vagy csak tányérnak lenni

messzi idegenből érkezett ajándék

s tudnék a kezétől bár fölmelegedni

már bevallom lassan az is nagy ajándék

hogy fölmérem végül semmire se vittem

és tudom hogy minden elszökött feleség

tisztességét veszti de most talán mégsem




