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Rejtett mosolyok

Görögországból, Delfíből mit hoztam én magammal, a nyárból visz-
szatérve a vacogtató őszbe? Képeket és a képek szülte élményeket.
Ezek, aki fotózik, az tudja, hogy a sötétkamrában, a nagyításkor jön-
nek elő, s keverednek az itthoni, aznapi élményekkel. Aztán a pilla-
natok „zörögve elvonulnak”, de az évezredek megállnak szemedben.

Így jöttek elő s váltak napi élménnyé is a Delfí múzeum letört
orrú női és férfi szobrain látható archaikus mosolyok is. „A száj
szöglete fel van húzva, amely sajátos mosolyt mímel, amely a régi
korszak szobrainak hű kísérője” — írja ezekről a műtörténész Lyka
Károly. Igen ám, de hol itt a mosoly, kérdi a kedves Olvasó? Pedig
van, ott van, vagy legalábbis ott volt, állíthatom, mert eredetiben
láttam és figyeltem ezeket a Kr. e. 6–5. században megformált, nagy
erejű szobrokat. Azt a szót, hogy lenyűgöz, itt értettem meg igazán.

De amilyen érdekes és szép a múzeum zárt anyaga,
éppoly felemelő és magával ragadó a kinti rom. Rom?
Könnyebb lesz a magyarázat, ha előtte Zbigniew Herbert
egyik írásából idézek. A dóroknál című esszéjének a legvé-
gén arról szól, hogy a régi, romos szentélyben, ahol va-
laha virradatkor áldozatot mutattak be az ég isteneinek, s
a müsztagógosszal az élen körmenet indult, hogy a szen-
tély előtti áldozati oltárhoz járuljon, most turistacsoportok
vonulnak: „a vezető monoton hangon, egy könyvelő pre-
cizitásával sorolja fel a dór szentély méreteit. A hiányzó
oszlopok számát is hozzáfűzi, szinte elnézést kérve a ro-
mokért. Kezével az oltárra mutat, de az elhagyott kő nem
rendít meg senkit. Ha a látogatóknak kissé több fantáziá-
juk volna, kattogó fényképezőgépek helyett bikát hozná-
nak ide, és megölnék az oltár előtt.”

Igen, igen, de nekem itt fényképeznem kell, talán csak azért, hogy
elhitessem a fenti sorok igazát: azt, hogy itt volt áldozat és áldás, gyű-
lölet és remény, vagyis élet. Élet és kultúra, amit sejtet és sejteni en-
ged itt minden kő és minden rom. Mert majdnem minden romos itt
Delfíben, de mégis épnek, teljesnek érezzük. Sokáig kellett várnom
a magyarázatra. Pontosan sokáig egy pillanatra, amikor is hirtelen

MÓSER ZOLTÁN

1946-ban született Szek -
szárdon. A PPKE BTK-n
tanított fotóelméletet és
esztétikát. Legutóbbi írá-
sát 2011. 11. számunkban
közöltük.

143

MAI MEDITÁCIÓK

Eleje:Layout 1  2012.01.13.  12:08  Page 143



az aranymetszésre, az arányokra — a részek egymáshoz való vi-
szonyára — gondoltam, és a szimmetriára. Hát igen, ezekből — mert
itt minden részből pontosan visszakereshető az egész, hisz itt min-
den arányos s ezért arányítható a másikhoz — az egész nagyon köny-
nyen megrajzolható. (Árulják is a városban ezeket a teljes és épp ál-
lapotot mutató rekonstrukciós rajzokat.)

Ezt a gondolatot fogalmazza meg Zbignew Her -
bert is a fent említett írásában: „A görög szentély nem
ismeri a romokat. Még az idő által legjobban tönkre-
tett épületek sem hatnak csonka töredéknek vagy a
kövek rendetlen halmazának. A homokba fúródott
oszlopmaradványok, a letört oszlopfej is a kész szo-
bor tökéletességével hat.”

Ahogy sorra veszem a régi emlékeket, azokból az
olajfák illata mellett kövek emléke sejlik elő. Itt ugyanis
mindent a kő határoz meg. A kő azonban itt nemcsak
anyag, „de szimbolikus jelentésű, a bálványozás és jö-
ven dölés tárgya is volt. Közte és az ember közt benső-
séges volt a kapcsolat. A prométheuszi legenda szerint
az ember rokon a kövekkel. Még az emberi test illatát
is megőrizték. Az em ber és a kő két kozmikus erő, két
mozgás: lefelé és föl.” 

Aki itt legalább egy napot eltölt, annak érthetővé
válik a költő és a fotós rajongása, és a címben jelzett nosztalgia. S talán
arra is válasz kap majd, hogy mit jelentenek e rejtett mosolyok?

A tér

Sienába véletlenül vetődtem el. Elindultam Rómából vonattal, át kel-
lett valahol szállnom, mert Assisibe készültem, de a fülkében ösz-

szebarátkoztam egy kedves dél-amerikai zeneszerző
házaspárral, s ők térítettek el azzal a megjegyzéssel,
hogy nem fogom megbánni!

Siena egyenlő azzal a térrel, amelyet mindenki a kagy-
lóban foglalt középkor egy szeletének tart. Megnéztem
föntről, a magas toronyból, lentről, körbejárva többször
is, de végül az egyik oszlopnak dőlve megpróbáltam
a tér néma darabjává válni. És történt körülöttem a té-
ren minden úgy, mint egy megrendezett filmben.

Az egyik szűk utcából hirtelen előjött egy csoport egy-
forma felöltőben lévő leány és fiú. Oly gyorsan ott te-
remtek a tér egyik fókuszában — mint az ellipszisnek,
ennek is két fókusza van és egy közepe, talán ettől olyan
különös! —, hogy csak a gyülekező sok emberre lettem
figyelmes, akik körbevették a fehér matrózruhás gye-
rekeket. Jobb és bal szélen egy-egy amerikai zászló, mel-
lettük pe dig egy felirat hirdette, hogy valamelyik
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Grammar School vagy College ének- és zenekarát alkotják. Voltak mint-
egy százan. Az énekük közben cintányérverés hangja úszott be vala-
honnan a térre. A hang és a zaj egyre közeledett, és az emberek arra,
a tér felső vége felé siettek. Az egyik utcából rengeteg vörös zászló és
tábla tolult elő. Mi ez, kíváncsi lettem én is. És jött egy női zenekar, ők
voltak a „zajcsinálók”. Öltözetük fehér miniszoknya, piros, aranysúj-
tásos kiskabát, piros huszárcsákó. Indulót játszottak. Mögöttük a tün-
tetők hosszan kígyózó sora: transzparensekkel, feltartott, ökölbe szo-
ruló kezekkel, zászlókkal, hangos jelszavakkal.

Visszamentem a térre, ahol az amerikai diákok még énekeltek.
A tüntetésből ők semmit sem vettek észre. Hamarosan véget ért
műsoruk, s amilyen észrevétlen és gyorsan jöttek, éppoly gyorsan
tűntek el percek alatt az egyik utcában.

Körülnézek, hogy mit vagy kit lehetne lefényképezni. Előttem
futkározó bambinók. Odébb egy öreg, megfáradt, beteg asszony,
aki összeroskadva ült. Épp vizet hoztak neki: valószínűleg rosszul
lett. Mindezt egy utcalány is nézte jó tíz méter távolságból, akit töb-
ben le- és felértékeltek, aztán jött egy tengerész, és volt-nincs lány.
Mellettem és körülöttem mindenfelé — a díszkút rácsán is — gub-
basztó galambok és emberek. Sokan vannak, de mégis minden
olyan laza. Az az érzésem, hogy tegnap is ilyen volt itt minden, és
holnap is ilyen lesz. Csak az emberek cserélődtek, meg a galambok,
de a kövek, a házak nem. A torony sem. A harangozókat is váltot-
ták, amíg gépre nem cserélték, de a harangszó nem változott.

Lassan alkonyodott. Eljött a séták, a sétálás ideje — ez itt rítus. Az
embereket valósággal ontották az idetartó szűk utcák. Egyre töb-
ben és többen gyűltek össze. A kávéházak teraszán lámpák, színes
lampionok gyulladtak. Mivel másnap nagyon korán lesz indulá-
som, a gyors vacsora után sietve ágyba bújtam. A kollégium — egy
középkori palota — hatalmas hálótermében akkor este csak egye-
dül én voltam. Reggel viszont azt láttam, hogy milyen bábeli szál-
lás ez: néger, indián, japán fejek a párnákon. A gyors mosakodás és
öltözködés után máris az utcán lépkedtem a bántóan erős reggeli
fényben. A tér sarkán akkor nyitott ki az első presszó — nagyon is
jól esett egy kávé, meg az az öt perc, amit ott eltölthettem.

Sehol egyetlen lélek, egyetlen galamb sem látszott. Az előző es-
téhez képest elkeserítően nagy volt és üres. A bölcs és gőgös, az
okos és az uralkodni tudó torony óriás árnyékával középen ketté-
metszette a teret. Nehezen megmagyarázható szomorúságot érez-
tem az üres tér láttán. Szinte féltem, hogy elnyel, ha majd felkere-
kedek. De mennem kellett, hisz hamarosan indul az első Firenzébe
tartó autóbusz. Átvágtam a téren — át a város szívén —, amelynek
egyik sarkából nyíló, kacskaringós és szűk utca elvezetett az autó-
busz állomásig. Szomorúan szálltam fel a begördülő buszra, mint
aki elvesztett valamit és nem találja. Később jöttem rá, hogy nem is
találhatom. Akkor csak éreztem, azóta tudom is, hogy ott és akkor
átléptem egy határt és egy másik térbe érkeztem.
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Zárt ajtók, lakatok

Lassan fél éve az asztalom fekszik a költő Zrínyi Miklós eposza,
amelyet a hős dédnagyatya emlékének szentelt. Hamarosan mellé
került a vastag Zrínyi-szótár és egy hónapja a még vastagabb Zrí-
nyi összes műveit is megvettem, s most a leveleit olvasom. Mind-
ezt azért teszem, mert valamelyik úton el szeretnék indulni; vagyis
egy fotóalbum tervén gondolkodom. Egy Kodálytól származó gon-
dolat indította el álmodozásaimat (mert minden album egy álom-
mal kezdődött). Gyóntatópapjának és titkárának, Nádasi Alfonznak
többször is mondta munka közben, hogy olyanok vagyunk, mint
Zrínyi katonája. „Mindig odarendelnek bennünket, ahol a legnagyobb
rés van a vár falán.”

A gondom egyelőre az, hogy nem tisztáztam, melyik Zrínyiről
szólna ez a könyv? Az biztos, hogy egy fotóalbumban jól elférne
mind a kettő. Sőt, ha kitalálom a formáját, ha megtalálom azt a gon-
dolati szálat, amelyre felfűzhetem, akkor még a Tinódon született
Lantos Sebestyént is ide tudom illeszteni. Ráadásul ott is áll a szobra
Szigetvárott, a vár bejárata előtt. Ezt onnan tudom, hogy bizonyta-
lanul ugyan, de elindultam fotózni, hátha kapok, találok ihletet.

De rosszul osztottam be időmet, vagy csak az órámat néztem el,
mert épp akkor értem a vár kapujához, amikor előttem valaki be-
lülről épp kulcsra zárta, s én csak leskelődhettem fotózás helyett. A
kapu fölötti rémes állatfej is a nyelvét öltötte rám. Az eposzra gon-
dolva, talán le kellett volna vernem azt a lakatot. Ott, a X. énekben
olvasható, hogy „Az nagy vas lakat, ki egy lóterh vala, / Leüti ököllel,
kaput lábbal rugá; / Igy vitéz Delimán várbul kiindula...” De én nem va-
gyok Delimán, nem is ki, hanem be akartam menni, meg azt is
mondják, hogy törvénytisztelőnek kell lennünk: lakatot sem ököl-
lel, sem lábbal le nem rúgunk.

�

Miután előhívtam a filmeket, jó egy hét elteltével Lendvára kellett
mennem. Ha már ott vagyok, akkor csak átmegyek Csáktornyára is.
Így történt meg, hogy négy óra alatt három országban jártam: Lend -
va a velünk szomszédos Szlovéniában, Csáktornya a vele szom-
szédos Horvátországban található ma. Az öreg vár múzeumában
egy lélek sem volt: csöngetésünkre nagy nehezen előkerült egy mú-
zeumi ügyeletes, aki bár megengedte a fotózást, de sajnálkozva
mondta, hogy itt alig van valami Zrínyi-emlék. Összesen egy sír-
emléket tudtam lefényképezni. Illetve annak egy részletét. Ezért
utólag hálás is voltam magamnak: ha lesz, akkor megvan a könyv
címlapja.

A várkastélyt körbejárva sem vol tam túl szerencsés, mert a vár-
árok ban íjászversenyt rendeztek azon a vasárnapon, s ezért nem
mehettünk a közelébe. Megkerülve a falakat, a belső udvarról azért
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készítettem néhány képet: egyik
sem arról szól, hogy itt lakott Zrínyi,
a költő. Inkább a zárakról, lelaka -
tolt vasajtókról. A város szomszéd -
ságában lévő kis faluban, Szent -
ilonán található kápolnát, amely a
család temetkezési helye volt, alig
találtuk meg: kétszer is elmentünk
mellette, amíg észrevettük a házak
és gazdasági épületek gyűrűjében.
Mondanom sem kell, hogy le volt
lakatolva a bejárat. Jó lett volna le-
verni. De nem mertem.

Délután három órakor visszaértem Lendvára: négy óra alatt út-
levelemet hatszor kérték, három országban jártam, Szlovéniában
kétszer is. (Ez Közép-Európa!) Ebédeltem, majd ledőltem: pihenni,
aludni akartam, de nem jött álom a szememre. A bezártság, az egye-
düllét, a rosszul sikerült fotózás vagy a fáradság miatt semmi bíz-
tató nem jutott eszembe.

Néhány gyötrődő óra után elindultam a fülledt és kihalt város-
ban sétálni. Nem akartam, de mégis magammal vittem a hirtelen
jött rossz érzéseimet. A minden-fölösleges és minden-értelmetlen
érzés most, néhány hónappal 60. születésnapom után itt, ezen a ma-
gános helyen valósággal letaglózott. Be kell vallanom, hogy éjjel,
abban a kis lendvai szobában tudatosult csak bennem: megint át-
léptem egy határt. Nyugdíjas lettem. Apám 60 éves korában öreg-
embernek látszott, és csak néhány évet élt még. Szomorú volt élete
(valószínűleg két beteg öcsém miatt), szomorú volt halála.

Csak későn, nagyon későn tudtam elaludni. Álmomban Sziget -
várott és Csáktornyán jártam: homályos emlékeim szerint mindkét
helyen csöngettem, zörgettem sokat és sokszor, de senki nem jött,
hogy ajtót nyisson.

�

Ui. Három héttel azután írtam le a fenti vallomást, hogy hazajöt-
tem Lendváról. Akkor épp július vége volt. Most, hogy újra átolva-
som a fentieket, s ahogy kinézek az ablakon, csodálkozva látom, az
udvaron lévő hatalmas gesztenyefa levelei teljesen megbarnul-
tak. A megbarnult levelek nekem mindig is az őszt jelentetik. Most
még nyár van. És ha ilyen a nyár, akkor milyen lesz az ősz? S aztán?
Igen, mi lesz azután?
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