
legelésző jávorszarvast . „Welcome to Alaska!” 
   Fürdés, vacsora (óriási hamburger sült krumplival) majd alvás. Más-
nap kerestünk egy olcsó autókölcsönzőt és kibéreltünk egy ronda, piros, 
automata Dodgeot. Találkoztunk egy norvég sráccal, Leiffel, aki épp 
azzal a sulival volt kinn Alaszkában, amelyikkel Eline tavaly. Úgy dön-
tött, velünk tart. Délután felkerekedtünk, hogy a dél-alaszkai Homerben 
találkozzunk „alaszkai kapcsolatunkkal”, Marival. A négyórás útból hét 
órás lett, mivel hatalmas hóviharba keveredtünk. 
   Mari norvég származású, de már '82 óta Alaszkában él. Neves sprint 
kutyaszános, rengeteg éremmel, serleggel, egy megírt könyvvel a „háta 
mögött”. Férje, Jack „hosszútávban utazik” jó eredményekkel, több 
Iditarod és Yukon Quest szerepel a listáján. 
   A náluk töltött napok alatt hol motoros szánnal, hol hótalpon, hol Ma-
ri sprintkutyáival, hol pedig Jack négylábúival bejártuk a környéket. 
Gyönyörű dombok és erdők uralják a Kenai Peninsula-t, körben pedig 
hatalmas hegyek vesznek bele a felhőkbe, óriások földjévé tágítva a 
teret.  

Délelőttönként lementünk a városkába, megcsodáltuk a táplálékszer-
zés kényszere miatt városi galambokká „züllött”, de még így is méltó-
ságteljes sasokat, s az utat tervezgettük a népfőiskolánk diákjainak. 
Esténként pedig Jack, az elmaradhatatlan whiskey-kólával a kezében, 
szános kalandjáról mesélt. 
   Közel négy napot töltöttünk Homerben, majd irány ismét Anchorage. 
Leif délen maradt, hogy repülőt találjon Kodiak-ra. Mi másnap már 
ismét úton voltunk a Denali Nemzeti Park lábához.  

A semmi közepén épülő  gyönyörű faházban meglátogattunk egy 
gyermektelen művészházaspárt. A feleség fest, a férj természetfotós, 
többek között a National Geographic munkatársa, s egyike a legelső 
profi fotósoknak. Feledhetetlen délutánt töltöttünk náluk, a Föld minden 
szegletében megfordult férj meséivel, illetve egy motoros szános úttal a 
környéken. Friss farkas-nyomokat is találtunk, de a tulajdonosaik sajnos 
nem mutatkoztak. Még aznap este visszatértünk Anchorageba, hétfőn 
városnézés, vásárolgatás, s kedden reggel Eline már repült is vissza 
Norvégiába. Maradt tizenkét napom, hogy lássam Alaszka többi részét. 
Mondanom se kell, hogy ez nagyon kevés.  
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Sütő Zsolt 
 
(sz. 1975, Marosvásárhely) 
Fotózik, ír, zenét szerez. 
Tanulmányokat folytatott a 
budapesti ELTE pszicholó-
gia szakán és a Tan Kapuja 
Buddhista Főiskolán. Élet-
társa, Gergely Edo, finnor-
szági tartózkodása idején 
aktív munkatársa volt fo-
lyóiratunknak.  
Sütő Zsolt személyében az 
Ághegy és a Magyar Liget 
honlapját végre hozzáértő 

és közösségünkre jellemző önzetlen segítőre találtunk, és ezért, mint az 
Ághegy-Liget Baráti Társaság tagját mutathatjuk be olvasóinak. Sokol-
dalú munkásságából (verset, tibeti utazásához gondolatgazdag szöveget 
írt, zenét is válogatott stb.) most nemzetközileg is figyelmet felkeltő 
fotóművészetét emeljük ki, s mutatunk be munkáiból ízelítőt, folyóira-
tunk lehetőségeihez mérten. 
 

Egy régebbi, még Bukarestben adott interjúból idézzük: 
Mi vonzott téged a fotózáshoz?  
Alkalomadtán elkattintgattam egy-egy filmet, előbb egy Cmenával. 

Aztán kaptam egy Zenit-B-t, éppen Mikulásra, és azzal is ellőttem né-
hány filmet. Egyszer született 1 kép, ami nagyon meglepett, megfogott. 
S onnan kezdve nem volt megállás. 

Milyen technikákkal készülnek a képeid?  
Mikor elkezdtem fotózni, éppen egy mini-laboron dolgoztam egy 

fotósboltban, fotófutószalag mellett. Ami azt jelenti, hogy a reggel 
elkattintott filmet estére már ki is dolgozhattam, vagy fordítva. Tehát 
előbb volt a technika, az éppen rendelkezésre álló gyorstechnológia. 
Aztán ráment a gatyám és áttértem a negatívok szkennelésére és a ké-
pekkel való digitális játszadozásra, ami jóval olcsóbb. Ha van egy 
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számítógép hozzá, persze. De az a legtöbb munkahelyen ma már akad 
A hagyományos és a digitális képkészítés közül melyik áll közelebb 

hozzád?  
A digitális környezet nagymértékben felgyorsítja a munkafolyama-

tot, az utólagos feldolgozás során pedig gyakorlatilag nincsenek hatá-
rok. Egy-egy klikkel megteheted azt, ami egy kézi laborban órákon át 
sem biztos, hogy sikerül. Nem beszélve arról, hogy maga a kidolgozás 
folyamata sokkal olcsóbb (ha leszámítjuk magát a fényképező- és a 
számítógépet). Filmre rögzíteni képet már egy másik történet. A vegyi 
dolgok másként viselkednek mint a bitek. Elég egy apró hibát elkövetni 
és minden a tetejére állhat, ami a negatívot illeti. Van egy jó adag izga-
lom, ami végigkíséri az egész játékot, az exponálástól a papírképig, 
éppen a vegyi jellegű kockázatok miatt. És teljesen más egy elsötétített 
laborban lesni, ahogy megjelenik valami a papíron, mint egy printergép 
mellett álldogálni.  

Elsősorban a zsebemhez mérem a „művészetemet”, nincs kedvenc a 
kettő közül. Inkább a harmadik felé húzok, amikor a képeket hangok, 
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Varga Péter 
 

Ah, fehér ember… 
 

 
   „Bárcsak elég vér lenne a pucámban, s lefotóznám!” Egy börtönszerű, 
szürke, magas kerítéssel körbevett erődítmény bejáratánál állok. „We 
want you to feel welcome here”- olvasható az oslói amerikai nagykö-
vetség tábláján. Csak lassan jutok előre a kígyózó sorban. Másodszor 
folyamodok vízumért, s nem merek kockáztatni egy fotó kedvéért. Hiá-
ba, így soha nem lesz igazi fotós belőlem. 
   Pár órás várakozás után az oslói télből bejutok az épületbe. Itt némi-
leg felgyorsulnak az események. Meglepetésemre mosolygós hölgy 
szólít az üvegablakhoz, s a tavalyi goromba kérdezősködés helyett most 
már-már kellemes beszélgetésnek lehetek részese az interjú alkalmával. 
Aztán barátommal ülünk egy-egy sör mellett, s önfeledten társalogva, 
tudván, hogy néhány nap múlva majd bedobják a vízumos borítékot a 
postaládámba. 
 

   Április 7-én, hétfő reggel indultunk el és kb. 20 óra repülés után 
április. 7-én, hétfő este 8 óra körül landoltunk Anchorage-ban. Vasár-
nap Oslóba buszoztam, s egy barátomnál aludtam. Hajnal háromig sö-
röztünk, biliárdoztunk és pingpongoztunk. Majd „kimerítő” három órás 
alvás után feltápászkodtam és kimentem a reptérre. Ott találkoztam 
Elinével, aki a kutyaszános szak vezető tanára  a népfőiskolán, ahol 
dolgozom. 
   Először Amsterdamba repültünk, ahol ki kellett „csekkolnunk”, majd  
interjú (who packed your bags?! and where?! stb.) és átvilágítás után 
ismét be. Irány Minneapolis, ahol ugyanez történt velünk, hogy folytat-
hassuk utunkat Alaszkába. Az egész út alatt alig aludtam valamit, fil-
meket néztem, ételt vagy a szám szélét rágcsáltam. A csomagomat Min-
neapolisban hagyták, de ez nem igazán viselt meg. Tavaly Eline  három 
hónapot töltött Alaszkában, úgyhogy ismert egy jó hotelt - még ki is 
jöttek értünk a reptérre. A városban az út mellett  láttunk egy 
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Varga Péter: Skandinávium 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varga Péter színes fotója a Képtár mellékletben 

szavak, animációk is 
kísérik.  

Visszatérő motívum 
a képeiden a tükörkép/
szimmetria, illetve a 
kaleidoszkópszerű el-
rendezés…  

Ezek a képek, és a 
szimmetria egyfajta 
gyakorlatok eredmé-
nyei, ahol a kép feletti 
munka sokkal fonto-
sabb volt magánál a 
képnél. A Photoshop-
nak egy gyengébb vál-
tozatában, az Adobe 
Photo de Luxe-ban 
készültek. Másrészt: ez 

a mandalaszerű látvány azért érdekes, mert a néző szeme nem tud egy 
pontra fixálódni, hanem inkább ide-oda ugrál a részletek között. Tehát 
ezek tulajdonképpen nem is a szónak a szoros értelmében vett igazi 
fotók.  

Haiku, kóan, zen-buddhizmus: olvasható a honlapodon – mit jelent 
a Kelet és a keleti filozófia számodra?  

Belekeveredtem néhány éve. És azóta is csak keveredek. Azelőtt is 
foglalkoztatott időnként, néhány író, könyv révén. Aztán a budapesti 
Buddhista Főiskolán is kikötöttem, egy időre, ami egy tökéletes hely 
annak, aki ennek a dolognak is utána akar járni. Keleti filozófia – ha 
így nézzük, ilyen nagy gyűjtő-ernyő alatt, azt mondom, hogy érdekes. 
Mint az összes többi. De nem vagyok orientalista, vagy ilyesmi. Leg-
feljebb a zenében. Nekem speciel egy buddhista „filozófia” hagyo-
mány jött be, és jön be szinte maradéktalanul a keletiek közül a mai 
napig.  

Amit említesz, a honlapon, azok egyfajta tanulmányi jegyzetek, pro-
jektek.  
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Összekapcsolva ezzel a digitális-hagyományos technikákat: 
tapasztalatom alapján a hagyományos fekete-fehér fotózás úgy aránylik 
a digitális párjához, ahogy a zen buddhizmus a tibeti változataihoz.  

Pillanatkép vagy beállított? Melyik a nagyobb kihívás?  
Gyors géppel a pillanatkép a legnagyobb élvezet, a beállítottat pedig 

azért szeretem, mert egy csomó mindent előkészítesz, aztán hagyhatod 
a dolgokat maguktól alakulni, mindig kikerekedik valami belőle. Ha 
valamit mondani akarsz, szerintem érdemesebb előkészíteni ezt a vélet-
lent.  

Munkájának legújabb elismeréseként, tibeti útjáról A világ fölött 
barangolva címmel jelent meg riport a National Geographic romániai 
kiadásának júliusi számában. Andreea Câmpeanu cikkét Sütő Zsolt 
fotói illusztrálják, és a Kőrösi Csoma Sándorhoz kötődő élményével 
kezdődik: egy iskolai fogalmazással. Beszámol arról is, a szerzetesek 
bodhiszattvaként tisztelik Csomát. „Itt a helybéliek megtanítottak arra, 
mit jelent a türelem” - idézi Câmpeanu Sütő Zsoltot. 

Mitől lesz valakiből fotós – veleszületett vagy tanult képességekről 
van szó?  
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kézről-kézre, történetből történetbe. 
( “János levele a Zentabéliekhez”, Részletek ) 

 

 
Steiner János,  
 
közel az ötvenhez, földtani 
mérnök tanulmányokat folyta-
tott Budapesten és Svédor-
szágban, és földtani kutató-
munkát végez, sokat utazik. 
Közben, mint honlapjáról 
http://www.sabotronic.co.yu/
~sknsenta/steiner.htm kiderül, 
írással is foglalkozik.  
„ Írásaim csupán mondatok, 

töredékek és kavargó gondo-
latok, amelyek szülői házban 

levő tanulószobámban élnek, személyes templomomban. Inkább magán
- és naplószerű dolgok, amelyek java nem gondolnám, hogy érdemlege-
set mond másoknak, nem emelkedik felül az egy emberről  szóló életkí-
sérlet kategóriáján.  

A weboldalamon lelhetők, mindössze egyfajta keretet alkotnak, „a 
legyező nyelvét", amelyet kinyitva lehet eljutni a részletekig, az ott levő 
tartalmak, attól kelnek majd életre, ha valakikhez eljutnak.” 

A szerkesztő ezt elősegítendő, egyelőre,  Steiner János verseit és 
jegyzeteit ajánlja az olvasó figyelmébe. 
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A Pince kulcsa 
 
49. Vannak szavak, amelyek mint a feneketlen kút magukkal ragadhat-
nak a mélybe, béklyóba vernek és megfagyasztják az éltető nedvek ke-
ringését: Tavasztalan semmivárást hoznak, és káprázatokkal népesítik 
be napjaitok az élet eleven lüktetése helyett. Óvakodjatok ezektől, e 
szavak hízelgőitől és hazug hirdetőitől! „Hazám”. „Szabadság”. 
„Szeretlek”… Óvjátok meg szájatok esztelen járását és gondoljátok 
át.Sokszor. 
 
50. Aki a gyümölcsfát ültet, derűs reménysége vagyon annak az élet 
dolgait illetően. Ki pincét eszközöl ki magának, amely a dombtetőn 
vigyázza a fürtös sorokat alant, nagy vigaszságot szerez élete napjaihoz. 
Az, aki a pince kulcsát elveti magától vagy átadja önszántából, nagy 
búsulása lészen annak. 
 
51. Tiszteld a földet, amelyből vétettél. Tudjad, ha elküld néha, mindig 
visszavár. Általad ízleli majd idegen tájak izét színét, emberének gon-
dolatát. Koppanjon alázattal cipőd, amikor meg érkezel. Türelmed ne 
lankadjék, és nyelved ne siessen szólásra, ideje előtt. Kérdezni fog,  
„Édes fiam, mit leltél utadon?” Tedd lábai elé termésed legjavát csende-
sen. Köszönd meg, veled volt az úton és kísért, óvott az idegen földön 
és vizeken. 
 
A gyűrű aranya 
 
60. Beszélek hozzád az idő mély kútjába nézve, ahol a világosságot a 
sötét váltja fel. Régi dolgokról szólok most Tenéked. Az elszálló szavak 
helyibe az emberi képzelet töretlen tartósságot kívánt: Nemes fémhez 
tenni hasonlatossá múlandó élete mérföldköveit. 
„Én hűséggel kitartok Melletted és Tevéled kívánom kiismerni életem, 
annak napjai száma szerint. A derűt és borút Veled kívánom megoszta-
ni, mert valami furcsa végzet súgja nékem, az így jó lesz majd ahogy.” 
 
Így szólott a gyűrű aranya és nem szűnik emberi emlékezet óta járása, 

3250                                 Steiner János írásai 

Hogy mit látsz, az a legfontosabb. Nem tanuláson múlik, rengeteg 
fotóművész van, akik sehol nem tanulták a fotózást formálisan. Ismerek 
Pesten olyan fotóst, aki agrártudományi végzettségű, aztán elkezdett 
fotózni, és most százezrekért adja a képeit.  

Belőled hogyan lett fotós?  
Úgy, hogy elkezdtem fotózni – először családi fotókat csináltam egy 

régi kis Cmenával, aztán egyszer Mikulásra kaptam egy Zenit B-t, ami 
tükörreflexes volt, ez már minőségi ugrás a fototechnikában. A családi 
fotók mellé egyszer csak becsúszott egy nagyon furcsa kép, amivel sen-
ki nem tudott mit kezdeni, én sem. Arra rákattantam, aztán elkezdtem 
mindenféle furcsa képeket csinálni.  

Számos internetező a tibeti fotóidról ismer – hogy jutottál el Tibet-
be?  

Az, ahol jártam, Kis- vagy Nyugat-Tibet, tehát nem az a Nagy-
Tibet, amiről ma mindenhol beszélünk. Nem Kínában van, hanem 
adminisztratíve Indiához tartozik, földrajzilag és kulturálisan azonban 
Nagy-Tibethez. Ugyanaz a tibeti kultúra, vallás, hagyományok, csak 
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egy más árnyalatban. Indiában nincs elnyomás, így a kultúra a maga 
életét élhette.  

A Vivarte alapítványhoz, akiknek azelőtt is dolgoztam már, nyújtot-
tam be egy projekt-tervet, arról, hogy el szeretnék indulni Csoma nyo-
mában, fotózni, satöbbi. Ők végül azt mondták, oké, csináld meg – így 
jutottam el a Himalájába. Egyébként alapítványi támogatás nélkül is el 
lehet oda jutni, a repülőjegy drága, az ottlét nagyon olcsó, pláne ha gya-
logosan jössz-mész. Nagyon sokan járnak oda Magyarországról is, szin-
te évente.  

Összesen három hónapot voltam ott, ebből Kis-Tibetben körülbelül 
két és fél hónapot töltöttem. Ehhez hozzáadódtak a klasszikus értelem-
ben vett indiai helyszínek, egy-kettő. A lényege a belső zarándoklat 
volt. Ugyanakkor a fotózás is nagyon fontos, külső része volt az útnak: 
nagyon szeretek fotózni, annyira rá tudok néha kattanni, mint más a 
drogra.  

Amikor elkezdtem fotózni, nem sokra rá egy fotóboltban kaptam 
munkát, fotófutószalag mellett, Pesten – feketén, nyilván. Az alkalma-
zottak kedvezményes áron hívhattak elő, nagyíthattak fényképeket, így 
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Este a folyónál 
 
25. Kérdezitek, „Mi a Szabadság és hol leljük mi azt?” Vidéki temetői-
tek árkait gaz borítja, de pár lépésre ölelkezik az omlós barázda az élet 
ígéretével. A pacsirta dalol a gaznak és a magnak is, amely ott lapul 
minden remény alján, várakozván óhajtott beteljesülésének pillanatára. 
A ti szabadságotok olyan mag, amely a Reményből, - a túlélés csoda-
kútja - , fog majd megszületni. Amikor a ladikotok tompán a túlparthoz 
ütődik, evezőitek és evezős karotok megpihenek, száraz lábbal, szilárd 
talajra léptek, megleltétek ti Azt. 
26. A vízparti embernek a víz felé fordul tekintete. Különös kapcsolat 
ez, szinte beavatásos szertartás. A folyó, amelyhez a város simul, Hol-
dat és csillagokat táncoltat a hátán, egykedvűen partot mos, vagy med-
rében éppen helyét nem leli. Mindazonáltal, folyó marad. Ereknek és 
parti vizeknek örökös befogadója. Az emberi anyag is megmarad an-
nak, amiből vétetett. Változatlan ősbizonytalannak léte felől, kérészláz 
felizzások és örökös mélybehullás válságai között. A folyó bölcs és 
időtlen, termékeny ágya a cseppek szüntelen vágya az egybekelésre. 
Röpke léte és abból táplálkozó mohósága szerzi a tévelygést az ember 
természetes színházának. Születése és elmúlása pillanatában, karjába 
veszi őt AZ, akit csak vélt és vágyott, de soha nem látott, a rangtalan 
tisztaság és ettől szemei messzire látnak… még csukottan is. 
 
Gonosz időkben 
 
32. Gonosz időkben, ármányos hálóktól megfogatva, mitévők legyünk? 
Ha hagyjátok elveszni színes üveggolyóitok, és játszópajtásaitokat el-
tűnni a szürkeségben, hiúságból ácsoltok magatoknak bitófát. 
 
Legyen időtök! 
 
Legyen időtök visszaszerezni a kézséget, amivel a gyermekek tekinte-
nek van világra. Legyen időtök szeretni és értékelni e nagyszerű emberi 
hivatalt : Az egyszeri létezés csodáját. A szeretet melenget és megértő 
társakat szerez nektek. Ha elesnétek, felsegítenek majd azok. 
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ÖnZen  
 
Babkaró ha szárba szökken,  
Firmamentumot érni véli.  
Önjelöltség, ha talajra lel,  
Teret s jogart fog majd kérni.  
Van erre egy ős-lectio,  
Az örökzöld: comparatio.  
 
Élni vele, kötelesség!  
Ekkor-  
Léggé foszlik a vélt tehetség,  
Mert nem én-tükrében szépítkezék.  
 
                      (Zenta, közepes vizállás idején) 
 
 
 
Zentabéliekhez 
részletek a gyűjteményből 

Új Apostolok 
 
1. Új apostolaitok megtévesztő szavai mellet, régi tanmesék szerint, 
dobpergés ütemére rabolnak titeket. A kenyeret goromba kezek teszik 
elétek, cifra kufár-boltokban, holott a magtól a termésig tiétek az iz-
zadtság a féltés és a remény, amely hozzáfűzetett. 
2. Szánjad, ne ítéld a vétkezőt, a gyengét. Más sors-fordulatnál, az ő 
képe magad is lehetnél. Ne csatlakozz a követ dobókhoz, rikoltozó kár-
örvendő korcshoz. Légy katonája annak a Rendnek, amely az embert 
szenvedi és nem vétkét e szerencsétlennek. Az ember és vétke az a ha-
tárérték, amelynek türelme a szenteknek szánt mérték. 
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persze én is. Egy idő után 
jött a fizetés napja, s nem-
hogy pénzt kaptam volna, 
de nekem kellett nekik 
fizetnem, annyira elveszí-
tettem a valóságérzékemet, 
a fotóimmal való munka 
közben.  

Konkrét vagy átvitt 
értelemben értendő ez a 
zarándoklat?  

Konkrét zarándokútvo-
nal azon a részen, ahol 
jártam, mint pl. a Camino, 
nincs, tehát belső értelem-
ben lehet zarándoklatról 
beszélni. Az embernek 
egyszer csak nagyon tele 
van a töke mindennel, és el 
kell innen menni, jó mesz-
szire, valamit kell csinálni, 
valami újat, teljesen újat. Persze ettől még nem lesz zarándoklat, mert 
a k á r  e l me h e t t e m v o l n a  Í r o r s z á g b a  i s  l a p á t o l n i .  
Ugyanakkor mára már magyar hagyomány is lett elmenni Csoma nyo-
mába, ezt ismert emberek is csinálják, de nagyon sok névtelen ember is 
elzarándokol – ha nem is a kolostorokba, ahol Csoma állítólag élt 
(gyakorlatilag semmi sem biztos róla), hanem például csak a dardzsilin-
gi sírjához. Nem beszélve arról, hogy az egyik ilyen kolostor csak gyalo-
gosan közelíthető meg, és bár nem egy eget rengető túráról van szó, 
mégis kevesen vállalják. Az én utam ilyen Csoma-zarándoklat is volt. 
Amúgy is buddhista vagyok már jó pár éve, eleve adódott, hogy ezeket a 
kolostorokat meg akarom nézni, látni, hogyan élnek, esetleg belefolyni 
az ottani mindennapokba, meditálni – végül nem meditáltam formálisan 
semennyit, de ez más tál tészta. Akár azt is mondhatnám, hogy vallásos 
jellegű út vagy zarándoklat volt, de nem vagyok vallásos, tehát ezt sem 
mondhatom.  

Képtár                                            3313 



Hogyan viszonyultak a tibetiek ahhoz, amikor le akartad őket fotóz-
ni?  

Sokféleképpen. Tudni kell, hogy a turisták tíz éve özönlenek Nyugat-
Tibetbe. Emiatt volt pl. olyan, hogy beléptem egy kolostorba, üldögél-
tem egy fél órát, jöttek a szerzetesek, fiatalabbak, idősebbek, ceremóni-
áztak, mantrázgattak, kajáltak-teáztak, és egy adott ponton előszedtem a 
fényképezőgépet, hogy kattintsak egyet. A hozzám legközelebb álló 
kissrác eléggé agresszívan nekem szökött, hogy „no photo!” Sok helyen 
láttam rajtuk, hogy nagyon elegük van már a turistákból. Amikor be-
özönlenek egy kolostorba, teljesen ellepik, sokszor arra ébredsz, hogy 
több a turista, mint a szerzetes. A tibetiek meg szegények, igyekeznek 
kihasználni ezt, épülnek a hostelek, a szuvenírshopok, nem beszélve a 
mindenütt virágzó ún. spirituális turizmusról. De vannak helyek, például 
Kanam vagy Puktál, amelyeket még nem vagy nem teljesen leptek el a 
turisták. Nagyon szívesen, nyitottan fogadtak, és akkor, ott az volt az 
érzésem, hogy visszamentem az időben, mintha sok évvel ezelőtt egy 
faluba érkezett egy fotográfus, és akkor az nagy szám volt. Pláne, hogy 
digitális gép volt nálam, vissza is nézhettük a képeket, igazán jó móka, 
az egyik legjobb a világon.  
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Lundtalp  
 
Ösmeretlen nyomra a lét ha téved,  
Cipőit szüléje házán kivül nyűvi,  
Olvasólámpa fénye csalogatja, ûzi.  
Rejtekező kedves az Éjszaka!  
Titkait csak szűkmarkúan méri.  
Nem a kitartónak, lankadatlannak!  
Néki oly Világot mutatni sem rest,  
Hol az senki ura és néki -  
Parancsolója nincsen.  
 
(Lund, 1999. októbere)  
 
 
Húsleveskarikák  
 
Mint húsleveskarikák a dús lében,  
Simulunk majd lökődünk tova, ha  
a szapora motolla, az Élet mohó  
kanala vámért nyúl közibünk.  
Elfogyóban,  
Csak simulunk és lökődünk tova....  
 
(Bácskossuthfalva, 2000.-ik év január 2.) 
  
 
 
 
 
 

 ◄             Sütő Zsolt: Lasarus blead 1-2  
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Milyen téma áll hozzád a legközelebb?  
Néha akad valami, akkor elmegyek abba az irányba, és el tudok 

jutni a teljes abszurdig, konvencionális értelemben: hogy pl. lefotózok 
egy nagy kéket – erre a legtöbben azt mondják, ez vagy hülye, vagy 
idióta. Egy szín és annak árnyalatai, semmi több nem kell. Amikor el-
kezdtem fotózni a kéket, az eget, itt-ott mindenféle dolgokkal-
szereplőkkel az előtérben, jó móka volt – de eszembe nem jutott volna, 
hogy eljutok a sima nagy kékig, mint képhez, koncepcióhoz – s ezt még 
be is teszem a blogba.  

Tudatos témaválasztás ritkán van nálam. De az egy nagyon jó fotós 
gyakorlat, amikor elhatározod, hogy mától kezdve – mondjuk – parti-
fotózok. Hetente elmegyek egy partira, ott szétfotózom az agyamat – ez 
is egy műfaj a fotón belül.  

Mi fér bele az utólagos változtatások, a Photoshop-effektusok terén 
Például versfotókat szoktam készíteni: van egy fotó, legtöbbször 

portré, valakiről, akihez valamilyen szinten kötődöm, és írok neki egy 
verset a fényképre – három sor, haiku-szerű dolog. Régebben, amikor 
elkezdtem számítógépezni, csináltam olyant is, hogy kivettem a könyv-
tárból egy hatalmas fotóalbumot, a legrégebbi felvételek voltak benne, 
Daguerre-től kezdve. Azokat a fotókat gyönyörű, nagyon furcsa kere-
tekbe tették akkoriban, a kereteket beszkenneltem és felhasználtam saját 
portrékhoz. Amikor felfedeztem a Photoshopot, akkor még sok egyebet 
is játszottam egy ideig – de mindig csak addig mentem el, ameddig kézi 
nagyítással is el lehet menni, tudatosan. A tükörképeket nagyon szeret-
tem.  

Színes vagy fekete-fehér?  
A színest és a fekete-fehéret is nagyon szeretem. Igazából játszom, 

azt hiszem. Most is volt pár fotó, amit színesben tartottam meg – fekete
-fehérben is szép volt, de nem találtam az igazinak. Szeretem a fekete-
fehér kontrasztos tájképeket, azt a bizonyos drámaiságot. Az már in-
kább fotóművészet, mint tájfotó.  

Analóg vagy digitális?  
Évek óta csak digitálist használok, teljesen elfelejtettem, hogy mi-

lyen negatívra fotózni. Régebben, amikor elkezdtem, csak arra 
fotóztam, rengeteg negatívom van, de most a digitálisra vagyok 
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ráhangolódva. A másik meg, hogy szeretem a fotóblogomat – Tibetben 
is gyakran eszembe jutott, hogy alig várom, hogy ezt vagy azt a 
fényképet feltegyem a blogomra.  

Van egy nagyon sajátos flow-élmény, ami járhat a fotóbloggolással, 
nem beszélve a sok láthatatlan történetről, amivel egy ilyen munka jár 
vagy járhat. Mondok is egy példát: amióta betettem A cipőfűzés 
metafizikája c. sorozatot, azóta naponta 3-4-szer kioldódik a cipőfűzőm 
az úton – előtte ezzel sosem volt bajom. Szóval a lényeg az, hogy szép 
blogot és szép képeket sokkal könnyebb produkálni, mint szépen utazni, 
vagy szépen élni. Nem a fotó a lényeg.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Sütő Zsolt színes fotói a Képtár mellékletben 
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alkalom a regényfordítás közlésére. 
Ez alkalomból köszönetemet és nagyrabecsülésemet szeretném leróni 

feleségem - Hegyi Éva - emléke előtt, neki és lányunknak, Ildikónak 
ajánlom ezt a könyvet. 

Köszönöm az Ághegy szerkesztőjének, hogy átdolgozta, Nagy Zol-
tánnak, Szász Enikőnek, Aluuan Gabriellának pedig, hogy gondozták 
fordításunkat. 

 
Svedala, 2008. július végén                                   Erdős Bartha István 
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