
MÓSER ZOLTÁN:
MONDOTIAM EMBER...
Képek Madáchhoz

Az album bevezető tanulmányában Jelenits Ist
ván írja Madáchról: "Roppant intenzív, de nem
rendszeres szellemi tevékenységet folytatott.
Nem volt igazán jó mester, kicsit kapkodva élt,
és amatőrként nézett szét a szellemi világban.
De lehet, hogy enélkül nem született volna meg
a Tragédia; ha ugyanis módszeresebben beledol
gozza magát a filozófiába, akkor valószínűleg

nem merte volna megírni." (7.) Es valószínűleg

Móser Zoltán sem merte volna megszerkeszteni
új albumát, ha csak a látvány és a szó, a fénykép
és a költői-bölcseleti értelem összeillesztésének
- tagadhatatlan - nehézségeire figyelt volna.
Mert noha nem figyelni rá nem tudott, mégis
csak úgy döntött, hogy belevág. Mely döntés
súlyáról többek kőzőtt kötetének zárógondola
tai árulkodnak. Kötetéhez hosszú évek szolgál
tak nekifutásul. Konkrétan évtizedek során rög
zített emberi arcok és angyalábrázolások, ame
lyek végül - mintegy önmaguktól, a szerves
anyag önmozgásának köszönhetőert - három
egységből álló szerkezetbe rendezödtek. De
mondhatnánk úgy is, hogy szerenesés kon stel
lációnak lehetünk tanúi, amennyiben két önálló
világ lép párbeszédre egymással. Egyfelől Ma
dách művének bizonyos mondatai Lucifertől.

Ádámtól és Évától. amelyek ugyanakkor a Tra
gédia egészét képviselik; másfelől angyalokat,
férfiakat és asszonyokat ábrázoló képek, ame
lyek egyúttal Móser fotóművészi, azon belül
portréművészi pályájának (Madách felől) válo
gatott lenyomatai. Tehát nem Madách-illusztrá
ciókkal van dolgunk, hanem, igaz ugyan, hogy
nem "professzionális", hanem "amatőr", de ta
lán éppen.ezért izgalmas Madách-értelmezések
kel; ami persze egyúttal Móser immár "pro
fe~~onális" önértelmezése is: mit tud kezdeni
a ,látvány művésze a szóval, mit hall meg belő

le, s miként válaszol rá?
A kötet páros oldalain egy-egy Madách-idé

zet áll, a páratlanokon a hozzárendelt Móser
fotók. Ugyanannyi hely jut a szövegnek, mint a
képnek. A strukturális egyensúly persze nem a
fotóművész harsány becsvágyát vagy magabiz
tos önértékelését tükrözi, pusztán a vállalkozás
természetéből fakad. Az egyik oldalon tehát a
kiollózott szövegkoncentrátum, ráadásul nem
feltétlenül a közhelyesült mondatok sorából
(ahogyan azt a címből sejdíthetnénk), a másik
oldalon a komponált (pontosabban észrevett és
rögzített) látvány. Onálló mindkettő,de így, kö
tetbe szerkesztve kölcsönösen új értelmet nyer
hetnek. Igy például A végtelennel kezet fogva
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című első fejezetben. (A három nagyobb egység
címei egyébként nem a Tragédiaból, hanem Ma
dách költeményeiből valók.) Utószavában
Móser Rilkét és Klee-t említi, tehát a szó és a
kép művészeiközül azt a kettőt, akik nélkül an
gyalokról beszélni, legalábbis felelősen. ma már
talán nem is tudnánk. S nem véletlenül volt a
fotóművész egyik dilemmája, vajon "meri-e
vállalni a Lucifer-Angyal azonosítást"? (91.) De
nem tehetett másként, hiszen a bukott angyal
minden bizonnyal elbukásának ívében láthatta
(és egyúttal tudhatta) meg a legtöbbet abból,
ami ellen fellázadt: a teremtésből. S ezt az ívet
próbálja most Móser látványdokumentumokkal
(és Madách segítségével) újfent kimérni. Néz
zük csak a Lucifer-Angyal-blokk keretét! A nyi
tó idézet így szól: "Aztán mi végre az egész te
remtés?" S mellette Szent István kőkoporsójáról

láthatunk egy angyalt, aki - legalábbis ebben
az összefüggésben - rosszkedvűnek, sőt unott
nak látszik, a kozmikus unalom klasszikussá
dermedt formájaként. A záró idézetben pedig
ezt olvashatjuk: "Ne félj, betöltöd célodat te
is .. .' A megfelelő páratlan oldalon egy sugár
zóan boldog és magabiztos, pontosabban a te
remtés értelmében és szépségében biztos an
gyal néz szembe velünk, a gömöri Karasz
kóról. Ha tetszik, éppen a luciferi út inverzéről
van szó, egyfajta visszafordított bukásról
(Nietzschének volna rá szava, s ha mondani
akarná, így mondaná: Umkehrung), míg persze
az út íve és gazdagsága változatlan - bizonyí
ték rá az unatkozó és ci mosolygó angyal közé
terelt még tíz angyal, és még tíz idézet.

A Madách-mű legintellektuálisabb szereplő

je, Lucifer után az albumban először Adám,
majd Eva következik. Az önmagukban is értel
mezhető képzőművészeti alkotásokról készített
fotók után körülbeszélhetetlenül beszédes ké
peket látunk férfiakról és asszonyokról. Ám itt,
ahol a szó elhagyja a szemlélőt, s ez volna
Móser Zoltán albumának egyik legfontosabb ér
téke: mégiscsak akad társa, a páros oldalon ta
lálható Madách-mondat formájában. (Masszi Ki
adó, Budapest, 2002)

BAZSÁNYI SÁNDOR

SZERB ANTAL: ÖSSZEGYŰJTÖTT
ESSZÉK, TANULMÁNYOK, KRITIKÁK

Ismét kikerekedett egy sorozat: a karácsonyi
könyvvásárra a Magvető Kiadó megjelentette a
Szerb Antal irodalomtörténeti tárgyú írásaiból
összeállított válogatás utolsó két kötetét. Az
Osszegyűjtött esszék. tanulmányok, kritikák l-lll.



az író teljes tudományos munkásságát tárja az
olvasóközönség elé.

"Minél inkább ég fejünk felett a ház és egész
ostromolt várunk, ez a vén Európa, annál egy
ügyűbb és megrendítóbb szeretettel szorítjuk
magunkhoz éjszakai barátunkat, a szép köny
vet." Szerb Antal egy 1942-es almanach elősza

vában megfogalmazott sorai akár hitvallásként
is felfoghatók: ő valóban kizárólag a könyvért.
az írásért élt. Ezt az üzenetet továbbítja a Mag
vető Kiadó új sorozata. A három kötetből álló
válogatás tematikus szempontok szerint tagolja
Szerb Antal elméleti munkásságát. Az első, a
korábban kiadott Hétköznapok és csodák a világ
irodalommal foglalkozó írásokat tartalmazza, a
másodikban a magyar irodalomra vonatkozó
tanulmányok jelentek meg, a harmadik pedig
vegyes írásokat közöl. Mindhárom kötetben ta
lálunk eddig kiadatlan cikkeket, lektori jelenté
seket, az alapos jegyzetapparátus és névmutató
pedig megkönnyíti az eligazodást.

A második kötet, a Mindig lesznek sárkányok,
a magyar irodalommal foglakozik, a kezdetek
től a Nyugat időszakáig. Akárcsak a szerző hí
res Magyar irodalomtörténete, ez is átfogó képet
nyújt irodalmunkról. A könyv két részre oszlik,
az elsőben esszék. tanulmányok kaptak helyet,
a másodikban könyvismertetések, kritikák és
azok a lektori jelentések, amelyek még a szak
emberek számára is újdonságszámba mennek,
hiszen sehol nem jelentek meg eddig. Néhány
tanulmány, például a Berzsenyi, Kölcsey vagy
Vörösmarty költészetét ismertető írás, vagy a
kortársak műveit véleményező kritikák a ma
gyar irodalomtudomány értékes alapművei.

Szerb Antal azonban szépíró is, talán ezért le
hetséges, hogy akár a laikus olvasó számára is
érdekfeszítő olvasmány legyen az, ami lehetett
volna száraz tudományoskodás is.

A kétarcú hallgatás címet viselő harmadik kö
tet igazi irodalmi csemege. A szerző vegyes tár
gyú, néha könnyedebb műfajú írásaiból kivilág
lik a szemlélődő és látó Szerb Antal ragyogó
írásművészete.Az esszék. útirajzok. nyilatkoza
tok, interjúk között megtaláljuk a Nagy írók kis
mondatokban című kisantológiát is, amely által
Szerb Antal a világirodalom néhány nálunk
(akkor még?) ismeretlen nagy egyéniségét kí
vánta bemutatni a magyar olvasóknak - ter
mészetesen saját fordításaiban. Ebben a kötet
ben mutatkozik meg igazán Szerb Antal világ
szemlélete, amikor mintegy céltalanul, csupán
az írás és kultúra szeretetéből adódóan kalan
dozik a művelődéstörténet és irodalom eddig
járatlan útjain. Az íróember "kulturális misszío
nárius, az Igazság katonája", írta naplójában. Ez
a sorozat megmutatja, hogy az igazságot való-
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ban lehet és kell is a kultúra által keresni. (Mag
vető Kiadó, Budapest, 2002)

PAP VERA-ÁGNES

VASY GÉZA: ILLYÉS GYULA

Az "Élet-kép" sorozat, amelynek Vasy Géza
könyve az ötödik darabja, óriási segítségére van
tanároknak és diákoknak. Nem a ma oly diva
tos elméleti monográfiák példáját követik ezek
a szép kiadványok, hanem az írók életrajzát he
lyezik középpontjukba, s az időrendiséget kö
vetve közlik a műalkotások sorrendjét, szemez
getve kritikai fogadtatásuk legjellemzóbb meg
állapításaiból. A külföldi irodalomtudomány
ban újabban megnövekedett az életrajziság s
vele párhuzamosan a filológiai kutatás becsüle
te. Mi alighanem egy lépéssel hátrébb vagyunk,
ezért is kezdeményezők ezek a tömör, lényegre
törő pályaképek.

Vasy Géza írásának az a tény is különös jelen
tőséget ad, hogy bármilyen meglepő, Illyés Gyu
Iának eddig nem olvashattuk ilyen alapos élet
rajzát. Van kitűnő meglátásokban bővelkedő

összegzés költői világképéről (Izsák Józseftól),
halála után nem sokkal jelent meg Tüskés Tibor
kitűnő kismonográfiája, tanulságos írások tár
gyalják iskoláit, Tihanyban töltött hónapjait, a
különböző évfordulókon megvilágító tanulmá
nyok tárták föl életműve jellegzetességeit, s elő

ször illett volna említenünk Domokos Mátyás
szöveg- és naplókiadásait és Adósságlevél című

könyvét. Eletrajza azonban mindeddig nem volt!
Holott a személyes élet s a kor összefüggéseinek
ismerete nélkül a mű inkább csak lebeg az ösz
tönző és élményeit adó valóság fölött. Vasy Géza
nagy érdeme, hogy ezeket az összefüggéseket
korrekt módon, a lényegre összpontosítva foglal
ta össze, sok értékes adalékkal gazdagítva eddigi
ismereteinket, bevilágítva néhány eddig inkább
legendásított homályos élettényt, például Illyés,
József Attila és Flóra sokfelől és sokféleképp
méltatott szerelmi háromszögét. Nagyon vonzó,
hogy megmondja. mit nem tud, s mi sem tudha
tunk pontosan. Erdeme. hogy értékük szerint
méltatja az Illyés által művelt különféle
műnemeket, s finoman utal arra, hogy művei

nem egyenletesen magas színvonalúak, például
drámáit nem fogadja oly nagy méltánylással az
olvasó, mint költeményeit vagy a Puszták népét.
(Ami persze nem jelenti azt, hogy az ízlés módo
sulásával ne változzék a jelenlegi állapot.)

Tavaly emlékeztünk a költő születésének
századik, idén halálának huszadik évfordulójá
ra. (Temetésén Belon Gellért mondott megren
dítő búcsúztatót.) Ott és akkor, a Farkasréti te-


