
élben hívott telefonon De-
meter József szászrégeni re-
formátus lelkész, Sütő András 
unokaöccse, hogy délután 4-re 

megbeszélt egy találkozót unokabátyánk-
kal, aki két nap múlva újabb kezelésre uta-
zik Budapestre. Ismerve egészségi állapotát, 
ezt a találkozást – ami az utolsónak bizo-
nyult – semmiképp sem akartuk elnapolni. 
A közbenjáró ez alkalommal is Éva néni, az 
író felesége volt.

Négy előtt tíz perccel érkezünk a meg-
beszélt helyre, a marosvásárhelyi Vörösmar-
ty utcába, a Sütő-ház kapujába. De mielőtt 
bementünk volna, a közeli ABC-ben déli-
gyümölcsöt vásárolunk. A lakásba belépve 
megható kép tárul elénk: Sütő András tel-
jesen kopaszra nyírva várt a nappaliban, s 
máris a kávézóasztal körüli négy fotel felé 
tessékelt: ott lehetett beszélgetni, akárcsak 
régebben, amikor még erre jártunk.

Mindenekelőtt a három évvel korábban 
általa szorgalmazott, a napokban zárult má-
sodik Tártkarú család találkozó részleteiről 
érdeklődött. Erről kb. 10 percet beszélt De-
meter József, s mikor befejezte – mintegy 
folytatásként – jeleztem, hogy magunkkal 
hoztuk a diktafont, amelyen rögzítettük 
Tamásné Demeter Orsolya lelkészasszony 
hangját. Egy kis részlet következett a prédi-
kációból és a 260. énekből: Az úr csodásan 
működik. A pusztakamarási orgona isme-
rős hangját – őmaga is játszott rajta enyedi 
diákévei alatt –, és a lélekből feltörő ének-
lést a következő megjegyzéssel nyugtázza: 
„A kamarásiak most is tudnak énekelni!..”

Úgy láttam, e kis bejátszással csipetnyi 
mosolyt loptam az arcára.

Témát váltottunk, mire némi közöm-
bösséggel reagál. Először az éppen aktuális 
pusztakamarási magyar gyerekek vadasdi 
tartózkodását hoztam szóba, akik azért ér-
keztek a Kis-Küküllő menti faluba, hogy 
részt vegyenek az aznap kezdődő evange-
lizációs héten. Mondtam, magyaráztam: 
ezeket a gyerekeket vadasdi családoknál 
szállásoltuk el, hogy találkozzanak-barát-
kozzanak a magyarul szépen beszélő hely-
beli gyerekekkel, s ezáltal találkozzanak a 
magyar nyelvvel is: az édes anyanyelvvel.

Szóba került – sajnos most már utol-
jára – a pusztakamarási kötet (akkor még 
Pusztakamarási magyarok volt a munkací-
me) címlapfotója, képanyaga, a – nem tud-
ni mikor, talán az 1950-es években – Páll 
Gyula lelkésztől kapott Istók-kézirat meg-
őrzése. Ebből sokat idézett főművében, az 
Anyám könnyű álmot ígér című könyvében. 
Ezzel kapcsolatosan cseréltünk véleményt.

Elmeséltem, hogy jártam a Kolozs me-
gyei Melegföldváron, Istók Sándor volt 
pusztakamarási lelkész menyénél. Augusz-
tus elején történt, amikor házában felkeres-
tem az egyedül élő, 83 éves, idős asszonyt, 
s mikor jövetelem céljáról tájékoztattam 
– az Istók-kéziratok érdekelnek, megnéz-
ném őket –, összecsapta a kezét és majd-
hogynem sírásra fakadt. Nem értettem, mi 
történik körülöttem. Csak később kaptam 
választ:

– Istenem, Istenem, há mé’ nem jött 
egy héttel korábban, most égettem el őket, 
me’ má’ öreg vagyok, ott vótak né, a fészer 
ódalába’ fedugva – a gabonás felé mutatva. 
– Gondottam, maholnap meghalok, úgy-
se’ lett vóna kire hagyjam ezeket. Senki se’ 
kérte soha, maga jött előszö’, de má’ késő...

A történteket mindhárman fölöttébb 
nagy bosszúsággal nyugtázzuk. 

Ezután rövid időre kimentem a nap-
paliból, s távollétemet kihasználva, De-
meter József a temetkezési hely kiválasz-
tását hozta szóba. Ez azért fontos, mert 
1998-ban, a Pusztakamarásra látogató 
marosszéki magyartanároknak küldött 
levelében – amelyet Nagy Pál irodalom-
történész olvasott fel a helyi református 
templomban – Sütő András Pusztakama-
rást, szülőfaluját nevezte meg végső nyug-
helyeként. Az utóbbi időben azonban el-
terjedt a hír, hogy Sütő András nem kíván 
Pusztakamarásra temetkezni. Azaz: nyo-
mós érvei vannak, hogy végső nyughelye 
Marosvásárhelyen, vagy épp Budapesten 
legyen. Mikor visszatértem a nappaliba – 
kb. 10 perc múlva – a Marosvásárhelyre 
való temetkezés ún. „előnyeiről” szólt az 
érvelés. A bekapcsolva „felejtett” dikta-
fonba visszatérésem előtt ezeket mondta: 
„A miénk – mármint a sír –, az enyém és 

az Éváé nem kerülhet oda. (Pusztakama-
rásra – sz. m.) Nem tudjuk biztosítani a 
távolságból adódó nehézségeket. Egyrészt 
maga a temetésért. Ez nagy probléma! 
Harmadrészt: Magyarországról ide jönni 
Kamarásra... Éva nélkülem nem akar más-
felé menni. Az enyém – nem tudom, az Úr 
mikor szólít magához – nagyon sürgősen 
készül. Most oda fizetek (egyházfenntar-
tói járulék – sz. m.), de a Vártemplomnál 
elismerik a pusztakamarási befizetést. (...) 
A budapesti kezelést nem lehetett folytat-
ni, mert nem volt jó a vérkép.”

Mindezt kellő higgadtsággal és megfon-
toltsággal magyarázta Demeter Józsefnek 
távollétemben. Ezzel meg is volt a válasz: 
Sütő András Marosvásárhelyre kíván te-
metkezni. Döntésének okát – az esetleges 
rábeszélés lehetőségét – a továbbiakban 
nem részletezte.

Szóba került ezután a kamarási szülői 
ház és az otthoni földek sorsa. Azzal biz-
tatott: ha Budapestről hazakerülnek (Éva 

nénivel együtt), újból elmennek Puszta-
kamarásra, mert vannak még rendezni 
való dolgaik. Soha nem tudtam meg, mire 
gondolt.

Látogatásunk másik célja a puszta-
kamarási kötetbe kiválasztott képek sorsá-
nak rendezése: aláírással vagy anélkül, de 
a régóta vajúdó kép-probléma megoldást 
kell nyerjen. Ez azért volt fontos, mert a 
pusztakamarási kézirathoz (végső címe: 
Templomra szállt bánatmadár) olyan fo-
tókat szándékoztam csatolni, amelyek az 
ő családi archívumában találhatóak. Erről 
többször beszélgettünk a kötet összeállí-
tása kapcsán, de eddig még nem oldódott 
meg. Végül is, közel 200 fénykép került elő 
Ágnes lánya segédletével, a képaláírásokat 

nekem kell megoldanom az elkövetkezők-
ben. (Természetesen, az utólag közlésre 
kiválasztott képekről van szó.) Ezzel a fel-
adattal engem bízott meg, bár azt is mond-
ta – a képek aláírásának elmaradását bon-
colgatva –, hogy van még idő. Augusztus 
30-án utaznak Budapestre repülővel, felül-
vizsgálatra, de két hét múlva visszatérnek. 
Azután megoldódik ez is – mondta termé-
szetes és bizakodó hangnemben.

Bár nálam volt a fényképezőgép, képet 
nem készítettem. Nem is akartam! Hadd 
maradjunk a 2006. augusztus 18-i felvéte-
lekkel, amelyek – tudomásom szerint – az 
utolsó fényképfelvételek Sütő Andrásról. 
Akkor – a második családi találkozó alkal-
mával – kb. 20-an kerestük fel házának ud-
varán, közös fotót készítve, s aligha hiszem, 
hogy a következő napokban és a teljes ma-
gyarországi „létvégi hajrában” fénykép ké-
szült volna róla.

Jó másfél óra után távoztam Demeter 
Józseffel Sütő Andrástól. Annak rendje és 

módja szerint megöleltük egymást, elkö-
szöntünk, szerettünk volna valami nagyon 
biztatót mondani neki, de ez elmaradt. 
Nem kísért ki a kapuig, mint tette ezt annyi 
éven keresztül, ha meglátogattuk, a házban 
maradt, fájó-szomorú tekintettel figyelve 
távolodó lépteinket az arasznyira nyitva 
maradt főbejárati ajtón.

Mikor visszanéztem a kapuból, az ud-
varon lévő négy fenyőfa árnyéka fekete 
slájerként terült a ház gerincére. 

Ez volt utolsó találkozásom Sütő And-
rással.

Részlet Székely Ferenc 
Sütő András utolsó évei 

(Naplójegyzetek, képek) című 
készülő kötetéből
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Utolsó találkozásom 
Sütő Andrással

2006. augusztus 28., hétfő

alálának ötödik évfordulója (szeptember 30.) 
alkalmából a magyar nyelv művészére és védel-
mezőjére emlékezik anyanyelvápoló rovatunk.
Iskolások anyanyelvi versenyén az egyik leg-

többet idézett szerző volt Magyarországon is. Mert sokat 
foglalkozott a nyelvvel íróként és közéleti emberként egy-
aránt. Világosan látta és meggyőződéssel hirdette, hogy a 
magyarság megmaradásának legfőbb biztosítéka anyanyel-
vének megőrzése mind a Kárpát-medencében, mind a nyu-
gati diaszpórákban.

Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége (AESZ) 2007-
től a Nyelvőrzés Díját az ő nevével egészítette ki: Sütő And-
rás-díj – a Nyelvőrzés Díja. A magyar nyelv napjai elnevezésű 
erdélyi rangú esemény ünnepélyes megnyitóján olyan sze-
mélyeknek szokták átadni a díjat, akik sokat tettek a magyar 
nyelv épségének megőrzéséért, helyes használatáért, az anya-
nyelvi kultúra ápolásáért, a magyarul beszélők nyelvi jogainak 
érvényesítéséért.

Sütő András néhány idevágó gondolatát idézem az 
alábbiakban. Téli estéken Arany Toldija tartott ébren, avval 
a döbbenettel, mint mikor a szilvafáról a hátamra esve, sza-
vamat vesztettem. Nem ismerjük a nyelvünket! – kezdett 

sajogni bennem a felismerés… Újra meg újra visszatértem a 
Toldihoz. Nyelvünk erdőzúgását hallgattam benne… szava-
im birtokában reggelenként úgy ébredtem, mint egy álruhás 
királyfi, akinek titkos küldetése van: megváltani a senyvedő 
nyelvet. (Anyám könnyű álmot ígér)

Naponta kidoboltatva, kötelezővé kell tennünk az anya-
nyelv védőoltásait: példának okáért két fiola Petőfi a sza-
badság szeretetének koronaerébe, tíz köbcenti Tóth Árpád 
jelzősorvadás ellen, az egyenes tartás védelméről nem is szól-
va. Mens sana… Ép testben ép nyelv. Junius Juvenalis próká-
tor urunk nem haragszik meg, ha tornatermekbe költözött 
mondását imígyen módosítjuk, helyét keresvén a lélek zu-
gaiban is. Azért vagyunk a világon, hogy szavainknak valahol 
helyet teremtsünk benne… Az egyszer elveszett ragok, jelzők, 

ékezetek meg nem kerülnek. Az ékezetüktől megfosztott 
nevek, mint Gyorffy, Gyongyosi, Rakoczy saját gazdájukon 
kívül… nincs, akihez forduljanak. (Engedjétek hozzám jön-
ni a szavakat)

E sorok írója interjúkészítés közben kérdezte a néhai je-
les írótól: Mit jelent az Ön számára az anyanyelv?

– Az anyanyelv? Csak ismétlem magam, azt mondván: 
az anyanyelvünk a hazánk is, Illyés Gyulával szólva: Haza 

a magasban. Hozzá való ragaszkodásunk nem öncélú, nem 
holmi nacionalizmus, hanem adott közösségi – és nyilván 
egyéni – létünk tudomásulvétele. Hogy magyar vagyok: le-
het választás dolga is, amit ugyancsak tiszteletben kell tartania 
mindenkinek. De nemcsak a választás joga, hanem az elren-
deltség állapotából adódó kötelesség is, mélyen és természete-
sen emberi. Így tehát, ha beleszületünk egy nyelvbe, ez az elve 
elrendeltségnek változata, része, sajátossága. Ezt ugyanolyan 
tisztelet illeti meg, mint minden egyebet, ami az ember jogait 
alkotja. Ezek egyike: a másság kötelező elismerése. Higgyünk 
abban – bár későre jön el az ideje –, hogy egyszer elmúlik a 
paranoid nacionalizmus garázdálkodásának korszaka is – 
mondta tíz évvel ezelőtt Sütő András.

Gondoljunk rá kegyelettel, áhítatos tisztelettel.

Sütő András emlékére
                   helyesen n Komoróczy GyörgyH
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