
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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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.  
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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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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, 
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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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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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