
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)
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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.


