
urcsa, izgalmas alakja Sütõ István
(1949-1987) az általában „harmadik For-
rás-nemzedék”-ként hivatkozott erdélyi

magyar írógenerációnak. A fiatalon elhunyt köl-
tõ csupán három kötetet hagyott hátra, s korai
halála miatt nincs is folytonos recepciója, ellen-
tétben olyan nemzedéktársaival, mint Szõcs
Géza, Egyed Péter vagy Markó Béla; a róla szó-
ló (nem túl nagyszámú) szövegek már idejeko-
rán lezárt, történetivé vált régészeti tárgyként
kezelhetik életmûvét. Ennél azonban sokkal ér-
dekesebb – ha elolvassuk Ágoston Vilmos 1988-
ban íródott, Sütõrõl szóló esszéjét1 –, hogy az
életrajz ismeretében már maguknak az életében
megjelent könyveinek: az 1981-es Arcfogyat-
kozásnak,2 az 1983-as Nagy családi albumnak,3

valamint az 1987-es (posztumusz) én, Dániel cí-
mû kötetnek4 a megjelenése is csodaszámba
ment. Tudniillik annak ellenére, hogy a fiatal
Sütõ már 1970-ben publikált több lapnál (Igaz
Szó, Ifjúmunkás, Korunk), szerepelt az 1974-es
Varázslataink és az 1979-es Kimaradt szó címû
antológiákban,5 az 1980-as évekre olyan mérté-
kû egzisztenciális válságba jutott – folyamato-
san munkanélküli volt, egyebek mellett kétszer
börtönbe is került –, oly módon elszigetelõdött
a neki „fehérgalléros” állást biztosítani nem tu-
dó irodalmi köröktõl, hogy valóban maga a cso-
da, hogy ezek a kötetek eljutottak a nyomdáig. 

Bizonyára Sütõ István kicsiny életmûvének
szisztematikus újrafelfedezése és újraértelmezé-
se még várat magára, de fontos megjegyezni, 2018/9
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hogy szükség van erre, hiszen a kortárs értelmezõk és a ’89-es kataklizma elõtti
korszakra visszaemlékezõ Egyed Péter egyként az idõszak erdélyi magyar irodal-
mának egyik nagy lehetõségeként jellemezték õt.6 Mindazonáltal ebben az írás-
ban kizárólag elsõ verseskötetének, a Kriterion Forrás-sorozatában megjelent Arc-
fogyatkozásnak a poétikai megoldásaira szeretném ráirányítani a figyelmet. Elem-
zésemben azt fogom röviden bemutatni, hogy Sütõ elsõ verseskönyvében milyen
megoldások közvetítik az emlékek, az emlékezés (néhol mondhatjuk: történelem)
reflektálását, színrevitelét, és mindez milyen kapcsolatban van a köteten (és álta-
lában Sütõ életmûvén) végigvonuló vizualitás hangsúlyos szerepével. 

Azt szokás mondani a könyvekrõl, hogy az elsõ és egyben legtöbb informáci-
ót hordozó eleme a befogadóra tett hatásuknak a cím. Jóllehet a verseskötet cí-
mérõl is lesz szó, de én még egy kicsit távolabbról (mondhatni kívülrõl) indítok,
mégpedig a fülszöveggel. Az eleinte az Irodalmi Könyvkiadó, majd 1970-tõl 
a Kriterion gondozásában megjelenõ Forrás-köteteknek a célja és a kivitele is
egységes volt. A fiatal, elsõkönyves bemutatkozó szerzõket népszerûsítõ sorozat
köteteinek hátoldalán egy-egy fénykép található a szerzõrõl, valamint egy rövid-
ke szöveg. Ez eleinte szerkesztõi, más idõsebb íróktól származó ajánlás volt,
majd rövidesen az adott szerzõ sajátos, szubjektív „vallomásával” cserélték fel,
így eztán ki-ki a saját „poétikai” céljai szerint használhatta fel ezt a kis szöveg-
helyet (különösen jellemzõ ez a harmadik Forrás-nemzedék íróira). Sütõ István-
nak – fényképe mellett – a következõ bemutatkozása található az Arcfogyatkozás
hátoldalán: „Ez a kép 1979 szeptemberében készült, harmincadik születésnapo-
mon. Ott állok a sepsiszentgyörgyi mûvelõdési ház kopjafává stilizált oszlopá-
nak dõlve. Szentgyörgyre Kolozsvárról kerültem (egyetem), oda pedig Marosvá-
sárhelyrõl (születés, elemi és középiskola, technikum). Nyári arcomat mutatom
be, a téli csupasz és gondterhelt, hiszen tanítok. Voltam már segédmunkás, la-
boráns, technikus, egyetemista, újságíró, irodista, kultúraktivista, tanár stb. 
A kép elkészülte óta eltelt két év.”  

Sütõ nem azt a módszert választja elsõ könyve úgymond ajánlásakor, prezen-
tálásakor, hogy lineárisan, vagy valamilyen szervezõelv szerint bemutatja életút-
ját. A fenti szövegben az emlékezést a kötet hátuljára nyomott, távolba merengõ
közeli arckép indítja el. Az elsõ két mondat még kifejezetten leíró, távolságtartó
– Mózes Attila szavával – „tárgyias-intellektuális” módon közelít a képhez,7 va-
lóban tárgyként kezeli, kivonja belõle a szubjektumot. A tárggyá lett emlék loka-
lizálása (sepsiszentgyörgyi mûvelõdési ház) viszont elõhívja a személyes élettör-
ténet sûrített narrációját, melyben az amúgy hagyományosan hangsúlyos esemé-
nyek (születés, iskolák) mintegy mellékesen, zárójelbe téve bukkannak föl. A kö-
vetkezõ mondat újból elidegenítõ, eltávolító, ám a második tagmondattal újfent
egy olyan szituációra utal, ami nem látható a képen, csak elképzelhetõ, valamint
a szakmai hivatás és arckép összefüggéseivel kapcsolatos sztereotípiák irányába
mozdul el, amikor azt írja: „Nyári arcomat mutatom be, a téli csupasz és gond-
terhelt, hiszen tanítok.” [Kiemelés – R. D. Sz.] Ettõl kezdve – már valamivel sze-
mélyesebben, egyes szám elsõ személyben – újabb tömörített, staffázsszerû
(könyvajánlókra oly jellemzõ) felsorolás következik az eddigi munkáiról, ám az
utolsó mondat újfent megtorpanásra késztet: „A kép elkészülte óta eltelt két év.”
A szöveg nem sugallja a lezártság érzetét, csupán egy jelzett (ám jelentéssel fel
nem töltött) distinkcióval hagyja egyedül az olvasót. Egyrészrõl újfent eltávolít
a személyeskedõ életrajzi elbeszéléstõl, valamint a jelzett, de be nem mutatott
idõ (az a bizonyos eltelt két év) imaginárius megképzésére késztet. 44
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Ez a rövidke szöveg kulcsot ad magának a kötetnek a „mûködésmódjához” is,
és jól példázza, milyen fénytörésben jelenik meg az emlékezés a versek egymás-
utánjában. Ugyanis itt rendelkezésünkre áll a kép, amely beindítja a költõi kép-
alkotás és történetképzés (jóllehet: itt prózában megvalósult) mechanizmusát. A
verseket olvasván már nincsenek a segítségünkre képek, mégis azt érezzük,
„mintha egy fényképalbum fotóinak ürügyén íródtak volna a versek”,8 olyan ké-
pek ürügyén, amiket nekünk kell elképzelnünk, létrehozunk a sûrített jelentésû,
ám kihagyásos versszövegekbõl. 

A következõkben abból indulok ki, hogy Sütõ István költeményei – a versek,
mint az emlékezés tárgyai – elhelyezhetõk a nosztalgia fogalmával lefedett jelen-
ségvilágban.9 Ennek az eleinte kórtani, majd a 19-20. századtól kezdve sokkal in-
kább hétköznapi, domesztikált pszichológiai fogalomnak sarkalatos pontja,
hogy az emlékezést (a többnyire idealizált, jelenbõl megkonstruált, valójában so-
ha nem létezett múltnak a megképzését) bármilyen tárgy: íz, illat, hangulat,
helyzet, személy, helyszín, hang, szó stb. aktivizálhatja. Miként Marcel Proust
Az eltûnt idõ nyomában címû regényciklusának elsõ kötetében (Swann) a
Madeleine sütemény íze az, mely elõhívja a maga teljességében Combray vilá-
gát Marcel számára, Sütõ István verseiben uralkodóan vizuális jelölõk: többnyi-
re fényképek vagy „talált szövegek”. Az mindenképpen közhelyszerû a Sütõrõl
szóló szakirodalom fényében, hogy versei fotografikus „ihletettségûek,”10 ugyan-
akkor nem magától értetõdõ, hogy miképp használja fel a vizualitást. Tudniillik
Sütõ költeményei – a szó avantgárd hagyományra hagyatkozó értelmében – nem
képversek; noha szabadverset ír, nem a szövegek külsõ, alaki megformálásával
hozza létre a vizualitást. (Legfeljebb „hangulatfestésként” az olyan alkotások-
ban, mint a szabályos versszakok helyett középre rendezett Keservesen és a Kö-
nyökre dõlve címû Berzsenyi-idézés.)11 Ugyanakkor nem is válik filmszerûvé,
mint a francia új regény utáni próza (Alain Robbe-Grillet, Mészöly Miklós,
Mándy Iván); a szöveg nem hozza mozgásba a képeket, csak a mögöttük megele-
venedõ „idõháttér” nyer aktualitást, jelenvalóságot, a képek megmaradnak távo-
linak, lezártnak, realisztikusan tárgyszerûnek.12 Maguk a képek nem mozgalma-
sak, nem dinamikusak, de a mögöttük megelevenedõ háttér létrehozza a narrá-
ciót; épp ezért értékeli kivételes jelenségként Mózes Attila Sütõ mûveiben „a
vers epikum iránti nosztalgiáját”.13

Innen nézvést a cím értelmezése is jobban megvilágítható. Az „arcfogyatko-
zás” a hétköznapi nyelvhasználatban egyértelmûen a napfogyatkozás-holdfo-
gyatkozás kifejezésre játszik rá, ahogy ezek a természeti jelenségek is a spektá-
kulummal, a látvánnyal vannak kapcsolatban, mindenekelõtt egy szemünk elõtt
lejátszódó változással. Ugyanakkor Sütõ István három részbõl álló Arcfogyatko-
zás címû versében nem a látható, megtapasztalható változás a lényeges, hanem
a két tetszõleges létállapot közti minõségi változás, amit nem tudunk figyelem-
mel kísérni, csak az eredményét látjuk. 

„I 

elfogy az arcod árnyéktalanul 
a kéz mozgása nem jelez delet 
éjféli pohárcsengés többé nem kísért

az arc belülrõl összetákolt 
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keresztléc összevarrt hasadások  
elfordulsz elfogy az arcod” (55.) 

Nem a fizikai mozgás percepciója tehát a meghatározó jelenség, hiszen ez
nem is nyomon követhetõ („árnyéktalanul”), hanem a létállapot megváltozása,
ahogy a gesztusok, jelzések elvesztik a jelentésüket („a kéz mozgása nem jelez
delet / éjféli pohárcsengés többé nem kísért”). A következõ rész is ennek a meg-
változott világtapasztalatnak, és „fogyatkozásnak” a regisztrálásával végzõdik:
„nincs az arcnak semmi köze / összegöngyölve hever mint önmagad” (uo.). A
ciklus harmadik része témájában a személyes élettõl elvontabb síkra, a költészet
mikéntje felé terelõdik, mindazonáltal az absztrakt, túlzsúfolt jelrendszerekkel
szemben az igazi, materiális – ám önmagában talányos, kiismerhetetlen - „igaz-
ság” megtalálása mellett tesz hitet: 

„III 

túlélni a túlzó allegóriákat 
menekülések önkényes dobolását
a mesterség kínzó ürügyeit 
szimbólum mögül elõkaparni az arcot 
ami ki tudja mit jelenthet 

vissza a költészet szünetéig 
arcod mögé az õrség felvonul 
s a kéz mozgása semmit sem jelez” (56.)
[kiemelés – R. D. Sz.] 

Ám nem csak a kötetcímet adó versfüzér reflektál a címben megsejtetett
vizualitásra, mi több, nem is ez a leginkább. Ugyanis a kötetben számos olyan
vers található, mely kifejezetten tudatosan játszik rá a fotografikusságra, külön-
bözõ „mûfajú” és használati körû képeket jelenítve meg ezzel: a kötetnyitó Há-
rom visszavett fénykép, az Aktok (I-II.), a Fotográfia, a marosvásárhelyi
Kövesdombot14 mozaikosan bemutató Suburb, a fotóelõhívás technikáját
imitáló15 Szökés a csapatból (I-III.), az Arckép 17, valamint a társadalmi-történel-
mi távlat felé is nyitott Násznagyok, a Moskovics lányok és a kötet zárása, a Nagy
családi album. Jóllehet az Arcfogyatkozás számos további költeményének alap-
vonása a vizualitás színre vitele – ide tartozik a sokkal absztraktabb, szineszte-
tikus metódusokkal átszõtt Új maszkot naponta ciklus, a Bronzvörös (I-II.) és a
Kísérlet is –, a továbbiakban kizárólag az imént felsorolt fotografikus versek rö-
vid elemzésére szorítkozom.

A Három visszavett fénykép második része a következõképp szól: 

„II

útlevélkép a falhoz állítva virágos mezõ  
a ruhán nefelejcsek mész és nefelejcsek
ez a sápadtság jó lesz alapszínnek te is
mehettél volna de éppen apádat temették 
a te fényképed diákkönyv és hivatalos iratok 46
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õrzik a hû leszek mosoly az ajándék-könyvek 
a szent tûzözön európa elrablása azon a nyáron 
megkörnyékezett az alkohol a temetésen mondják 
szavahihetõen sírtál a mosoly a fal az arc 
oda-vissza visszhang” (6.) 

A ciklus – azon túl, hogy explicit módon utal a költõileg feldolgozott képek
eredetiségére, „ready-made” jellegére, hasonlóképp épül fel, mint a korábban jel-
lemzett fülszöveg. A strófa elsõ két sora még tárgyias, eltávolító leírás („útlevél-
kép a falhoz állítva virágos mezõ / a ruhán nefelejcsek” stb.), késõbb azon-
ban ehhez hozzáadódnak a materiális kép elkészülte óta eltelt idõnek a reflexi-
ói: „te is / mehettél volna de éppen apádat temették” – szól a megjegyzés, a kö-
tetre jellemzõen elsõ szám második személyben, önmegszólító – önkéntelenül is
valamiféle szembesítést, önvádat érzékeltetõ – módon. Emellett a szituáció spe-
ciális jelzõi („hû leszek mosoly”) is jól jellemzik az idõ általi reflektáltságot, va-
lamint külsõ nézõpontok is beépülnek az eredendõen „idegen” emléktárgy álta-
li emlékezetidézésbe („a temetésen mondják / szavahihetõen sírtál”), amely fo-
kozatosan sajáttá, megéltté válik. 

A Fotográfia címû költemény – címe ellenére – nem ennyire közvetett módon
tematizálja a képiséget. Csak a helyzet körülírásából, stilizáltságából sejthetjük,
hogy egy fénykép elkészülte képezi a vers alapját. A családi képen a család mö-
gött ujjaival malmozó „tizenkét törpe” valójában nem látható, csak a „családi
történelemben” részesült szemlélõ számára elevenednek meg, egyfajta testetlen
szorongásérzés, fenyegetettség megjelenítõi. (10.) 

Az In Contumatiam címû szonett hasonlóképp egy régi emlék reflexiója: 

„majális angol pázsiton
szürkülõ kép bár mozdulatlan
körbe-körbe azóta fogatlan 
mókusok pergõ ágakon 

látod a tárgyak jelene múlt 
ülünk hátunkat összevetve 
söröskorsónk a fûbe rejtve 
a póz s a korsó divatjamúlt 

duzzogva kortyolsz ez az utolsó 
mondod s a régi tükrös korsó 
arcodra hulló fénye nagyít 

bõrödön kígyó-ráncot ráncot 
mostani Gorgó-haragod látom 
hol öregszem ott-e vagy itt” (15.) 

Az emlék felidézése folytonosan kontrasztba állítja a kép által közvetített való-
ságot és ennek materialitását, lezártságát (”majális angol pázsiton / szürkülõ kép
bár mozdulatlan”) és folytonosan elõre haladó, végét nem lelõ idõt: „azóta fogat-
lan / mókusok pergõ ágakon / látod a tárgyak jelene múlt”. Mindeközben a lírai be-
szélõ utal a kép szcenikájára, stilizált jellegére („a póz s a korsó divatjamúlt”), s
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maga a vers is a múlt és jelen összekeveredésének tapasztalatával ér véget („mos-
tani Gorgó-haragod látom / hol öregszem ott-e vagy itt”). Ugyanennek a módozat-
nak egy másik megvalósulása a kötetben az Arckép 17 címû költemény is. 

Szociográfiai ihletettséggel ruházza fel a kötetet a Szuburb (=külváros) címû
rendhagyó prózavers. A mû két részre van osztva: elsõ részében („A SZEREP-
LÕK”) magukat a külváros lakóit ismerjük meg egy félmondatos jellemzés és egy
monogram formájában, mindezt szünet nélkül, egymáshoz fûzve, egy halmozó
felsorolás nyomán. (Például: „[…] a parádéskocsis lányunokái kisagy nélkül szü-
letnek / g. néni ráncaiban szutykos haja csorog alá / hatszor abortált m. a fehér-
nemû-reklám / a volt apáca háztulajdonos” stb. [16.]) A költeménynek már ez a
része sem egyszerû „leírás” a szó hagyományos értelmében; nem külsõleg mu-
tatja be a szereplõket, hanem egy-egy jellegadó „vonással” történetté kerekíti az
egyes alakokat. A második rész („A LÁTOMÁS”) pedig az imént lajstromszerû-
en elõsorolt szereplõk perspektívájából (az õ „hangjukon”) hívja életre az esemé-
nyeket: „a pokol mint némafilmen a robbanás nap körül kering / pedig csak a
gyerekeknek akartam apát s ha õszinte vagyok a petevezetékeimet rég elkötötték
/ bizony ha cipõt próbálok más húzza föl a lábamra a hasamtól nem érem el a
lábfejem […]” [17.]. S a figyelmes olvasó nyomon is követheti, melyik bemuta-
tott szereplõ nézõpontját imitálja a hektikus tudatfolyam. 

Magának a fotóelõhívásnak a folyamatát modellálja a Szökés a csapatból cí-
mû ciklus három része. Míg az elsõ változat az eredeti irat – „városi levéltár (el-
nöki iratok 1349) 1914” - alapján elõhívható fotó negatívja („apád a nyolcadik a
sorban” stb.), addig a második a pozitív („a nyolcadik sor apádban”), az utolsó
harmadik pedig egy vegyes, szinkronizált, több réteget egymásra vetítõ változat
(„apád a sorban nyolcadik / a nyolcadik sor apádban” [31-33.]). Egyebek mellett
ez a kötet egyik legszabadabb verse, hiszen – a fotográfia mûködésmódjának
imitálása mellett – ebben a költeményben a szavak, mondatok, gondolatsorok
úgy tûnnek fel, mint egy adatbázisból elõhívható információegység véletlensze-
rû kombinációi. 

A kötet legizgalmasabb részletei azok a versek, amelyek – hasonlóan a fenti
Szökés a csapatból címû vershez – valamilyen történelmi tapasztalatot igyekez-
nek rávetíteni a vizuális emlékezet mentén a személyes élettörténetre. Nemcsak
azért bírnak különös jelentõséggel ezek a költemények, mert folytonosságot mu-
tatnak Sütõ István következõ verseskötetével, a Nagy családi albummal (1983),
hanem mivel ezekben nem csupán a személyes élettörténet egyes elemei (és az
elmúlt idõ fénytörésében különbözõ dimenziói, változatai, értelmezései) eleve-
nednek meg, hanem az emberen túlmutató rendszerként elképzelhetõ történe-
lem is. Épp ezért itt Sütõ nem csak a tárgyak kellõ megvilágításával, szubjektív
reflexióival operál, hanem kultúrtörténeti jelölõkkel is. 

A Moskovics lányok már címében is megidéz egyfajta századfordulói, amo-
lyan „boldogbékeidõs” hangulatot (vö. Herczeg Ferenc: A Gyurkovics-lányok), az-
tán a versbõl kiderül, hogy valamivel késõbbi korszakról van szó („ezerkilenc-
százharminchétben”). Eleinte a már szokott metódussal tárgyias leírás követke-
zik a hozzá tartozó jelenbéli reflexióval: 

„a moskovics lányok ezerkilencszázharminc
hétben prájer utca huszonnyolc 
nem tudod milyen városban te szeptember 
huszonnyolcadikán tizenkét év múlva születtél”    48
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Itt meg is történik az eleinte távolinak és idegennek tetszõ emlék kiaz-
matikus összekapcsolása az önéletrajzi én életvilágával. Majd csak ezután
leszünk figyelmesek rá, hogy voltaképpen ezúttal is egy fénykép adta a vers
apropóját:

„négy lány talán éva márta judit sára
mosolyog ijedt arccal 
s a szélén anyád szõkén sötét és világos 
ruhák pettyesek virágosak”

Eddig a leírás, s ezt követi a történelmi narratíva, mely egyfelõl megszakítja
a sajáttá tett „megtalált” emlékhez való kapcsolódást, de pont a trauma hatása
az, ami emlékezetessé, el nem felejthetõvé teszi a leírt tárgyat: 

„eltûnt v. a. is a szerkesztõ 
évkönyvet írt az arisztokráciáról de nem 
óvta sem ez sem a háborús tiszti bojt 
eltûntek vele a lányok is de akkor mosolyogtak 

anyád is meghalt te már elmesélheted
amit soha nem ismertél de hozzád 
de hozzád tartoztak õk is mielõtt megszülettél 
õk is a családhoz amely mit jelenthet” (61.)  
[kiemelés – R. D. Sz.] 

A Moskovics lányok fragmentált holokauszt-történeténél valamivel személye-
sebb, az önéletrajzi beszélõhöz szervesebben kapcsolódó a Nagy családi album
témája. Ugyanis ez a ciklus (mely késõbb kibõvített formában jelent meg az azo-
nos címû kötetben) más egyéb Sütõ-mûvekhez hasonlóan feldolgozza az önélet-
rajzi énhez kapcsolódó apa alakját. Ezen öt részbõl álló kompozíciónak azonban
egészen más a poétikája, mint a korábban jellemzett „képleíró” verseknek. Itt a
beszélõ nem egy rögzített szituáció tárgyias leírásából indul ki, hanem a törté-
neti távlatba helyezett élõbeszédszerû rigmusok halmozásával teremti meg az
emlék miliõjét. Így kezd az I. rész elsõ versszakában: 

„egy szûrt egy kabátot egy bécsi bundát s.i.-nek
lám itt áll és reszket székünkre ma reggel 
nem faragtunk sem császári sem királyi czímert 
jobb szemét törli mindjárt sírni kezd tizennyolc 
éves s az arasznyi-csíkos ingben istenem 
mit vétettem mondja most már bakaruhában” (65.) 

S így lassacskán megelevenedik a monarchia kifordított, ironizált, alulnézet-
bõl láttatott világa, melyben az apafigura csupán szenvedõ alany. Elszenvedõje
a katonaságnak, a kényszerû családi kötelékeknek és minden egyéb viszontag-
ságnak. A ciklus III. és IV. részét újfent „instant” kép ihlette, melyek fókuszában
ezúttal az apa van, az utolsó – újfent cselekményesebb, élõbeszédszerûbb - rész
pedig nem lezárja, csak idõlegesen berekeszti a nagy családi albumot, hiszen a
kötet ezzel végzõdik:   

49
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„[…]
mit mondott v.a. s.i. közbakának azon a téli hajnalon
mindenkiújéve elõtt anyád elsõ és második férje 
mirõl beszélhetett a lézengõ tiszt s a tekergõ 

közbaka 
abtreten stb. vezényszókat már csak te közvetítheted 

(folyt. köv.)” (69.) 

Az Arcfogyatkozás címû kötet elemzése arra világít rá, hogy Sütõ István nem
csak a harmadik Forrás-nemzedék egyik legkülönlegesebb – és sajnálatosan zár-
ványban maradt – „hangját” hozta létre költészetével, hanem nagyon sok késõ-
modern magyar és európai poétikai vonulattal igyekezett szinkronba kerülni.
Ahogy Magyarországon a film formanyelvével való kísérletezés jellemezte az
1960-as évektõl Mészöly Miklós és Mándy Iván prózáját (valamint ennek inver-
zeként jött a társmûvészetekkel kacérkodó film is, pl. Gaál István, Zolnay Pál,
Huszárik Zoltán, Sándor Pál), s miként az 1970-80-as évek erdélyi szerzõinek az
újításai egyszerre jelentenek szinkronizálódási kísérletet a populáris kultúrával
(Egyed Péter: Búcsúkoncert; Darkó István: Macskarádió) és a filmmel (Bogdán
László: Helyszínkeresések forgatáshoz), Sütõ költészete a fotográfia és az iroda-
lom közti kapcsolat revelatív felfedezésének tûnik. Emellett nem szabad elfeled-
kezni arról sem, amit idézett kritikáikban Mózes Attila és Borcsa János is hang-
súlyoztak, hogy tudniillik az Arcfogyatkozás verseiben a próza imaginárius jel-
legét is meghaladó érzékletességgel kerül színre a történelem mindennapi ta-
pasztalata, amely Nádas Péterhez és az ugyancsak fotográfiai ihletettségû Árnyas
fõutcát (1999) író Márton Lászlóhoz közelíti Sütõt. 

A kutatás további feladata, meggyõzõdésem szerint, szisztematikusan meg-
vizsgálni azt, hogy milyen módon építette tovább a vizualitás és emlékezet poé-
tikáját Sütõ a következõ nagyszabású kötetében, a Nagy családi albumban, vala-
mint hogy e két könyvhöz képest milyen szempontok szerint tekinthetõ poétikai
(nem csak tematikai) váltásnak az utolsó posztumusz – de még Sütõ tervei alap-
ján – megjelent kötet, a messianisztikus szereplírával jellemezhetõ, bibliai
témájú16 én, Dániel. 
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