
opron központi részében, a Deák téren, a református templommal szemben avatták fel 
szeptember 30-án, délután Sütő András mellszobrát. A művet a Soproni Kálvin Kör és 
a Soproni Erdélyi Kör megrendelésére Bocskay Vince szovátai szobrászművész készítet-
te. A népes részvétellel zajló ünnepségen Katona Erika, a Duna tévé népszerű bemon-

dója köszöntötte az emlékezőket, kiemelve Mádl Dalma – a néhai Mádl Ferenc magyar köztársasági 
elnök özvegye – jelenlétét. A vendégeket dr. Úry Előd, a Soproni Erdélyi Kör elnöke köszöntötte, 
majd beszédet mondott Görömbei András irodalomtörténész, az MTA rendes tagja, Pálfy G. István 
közíró és Farkas Ernő, a marosvásárhelyi Református Kollégium tanára. Kubik Anna Kossuth-díjas 
színművész szavalta Illyés Gyula Sütő Andráshoz írt, Lőttlábú madár című versét, majd dr. Fodor 
Tamás, Sopron város polgármestere tartotta meg ünnepi beszédét.

A leghűségesebb város elöljárója egy Wass Albert-idézettel indított: „…és miként hirdeti a Biblia: 
/ megméretik az embernek fia, / s ki mint vetett, azonképpen arat, / mert elfut a víz, és csak a kő ma-
rad, / de a kő marad”. Mint mondta, a Kárpát-medencében elsőként, Sopron városa közadakozásból 
létrejött köztéri alkotással rója le tiszteletét az író, az óriás, az erdélyi magyarság, a kisebbségi magyar-
ság egyik legjelentősebb szószólója előtt, „a magyar szellemi és irodalmi élet leghűségesebb alakjának 
emléke előtt”. Emlékeztetett rá, hogy Sütő András Sopronban ünnepelte 75. születésnapját, ott vette 
át életművéért az akkori magyar köztársasági elnöktől, Mádl Ferenctől a Köztársasági Érdemérmet, s 
megható tisztelettel beszélt a városról, a Civitas fidelissimáról. Mint mondta, Sütő András az „emberi 
igazság, méltányosság, a félelem és a megaláztatás nélküli életet vágyta”.

– Nemcsak irodalmárként, de közéleti személyiségként is kiállt a magyar kisebbség nyelv-
használati jogaiért, a kisebbségi magyarság sajátosságainak, értékeinek védelméért – hangsú-
lyozta a szónok –, írásai, megszólalásai jelentős változást hoztak a romániai magyarsággal kap-
csolatos magyar politikában is.

Hozzáfűzte: a román rezsim zaklatásai, életveszélyes fenyegetései ellenére, nemzete sors-
problémáit fölvállalta, próbálta a magyarok közösségét az anyanyelv, a magyar kultúra által 
megtartani, mert hitte: összeköt bennünket közös múltunk, közös nyelvünk, közös kultúránk, 
a jelenünk és a jövőnk.

A szónok kiemelte, hogy Sütő magáénak vallotta és terjesztette Füst Milán gondolatait: „Oh, 
jól vigyázz, mert anyád nyelvét bizták rád a századok, s azt meg kell védened. Szent a nyelv és több 
kincsed nincs neked. Oly csodás nyelv a magyar!”.

– Történelmi jelentőségű az a hagyaték, amit írásai és személyes sorsa által a magyar szellemi 
élet kapott – emelte ki a polgármester –, őrizzük meg ezeket a kincseket, s azt a lángolást, amely 
Sütő Andrásban lobogott élete végéig a magyarság fennmaradása érdekében.

Beszéde végén hangsúlyozta: Bocskay Vince szobrászművész alkotását a város köszönettel és 
szeretettel befogadja.

A szobrot Mádl Dalma asszonnyal együtt leplezte le a polgármester, majd a kegyelet koszorúit 
helyezte el a Sütő család, Mádl Dalma, illetve a helyi és határon túlról érkezett személyiségek és 
civil szervezetek.

A marosvásárhelyi Sütő András Baráti Egyesület nevében Székely Emese, az egyesület titká-
ra és Székely Ferenc Pusztakamarásról elszármazott egyesületi tag helyezte el a hála és a tisztelet 
koszorúit.

Marosvásárhelyről és Pusztakamarásról összesen 57-en utaztak Sopronba, hogy részt vegye-
nek a szoboravató ünnepségen, ebből 40-en a Bolyai Farkas Középiskola és a Református Kol-
légium diákjai. 

Az ünnepség második felében a jelenlévők bevonultak a szemközti református templomba, 
ahol elsőként dr. Vladár Gábor református lelkész, rektor tartott áhítatot, majd Firtl Mátyás or-
szággyűlési képviselő mondott köszöntőt.

A Sütő András családjához és világához kapcsolódó emlékeit Cs. Nagy Ibolya debreceni iroda-
lomtörténész osztotta meg a hallgatósággal.

Az író műveiből részleteket olvasott fel Kubik Anna színművész, és több filmrészlet került 
vetítésre a Sütő Andrással készült korábbi alkotásokból, az Anyám könnyű álmot ígér című té-
véfilmből.

Székely Ferenc

a hargita népe heti kulturális melléklete

[Kolli-bacilus, a fesztiválújság – 9. oldal] n [Harisnyakötő, szarka és szilvamag – 10. oldal]

Bocskay Vince szobrász készítette el Sopron városa számára Sütő 
András mellszobrát. A szovátai művész köztéri alkotásainak sorát 
gyarapító munka avatóünnepségét szeptember 30-án, Sütő András 

halálának 5. évfordulóján tartották népes erdélyi – ezen belül 
pusztakamarási – küldöttség jelenlétében. Az alábbiakban a szin-
tén pusztakamarási születésű Székely Ferenc – az évente ismét-
lődő helyi megemlékezések lelkes szervezője és a Sütő-hagyaték 

őrzője – soproni beszámolója olvasható.

Felavatták Sütő András 
mellszobrát Sopronban

a műhely oldalakat 
támogatja:
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