
MÓSER ZOLTÁN: A FÉLKÖR VÉGE

A félkör vége című könyv írója, Móser Zoltán nem-
csak néz, de lát is. Ebben lehetne összefoglalni
fotóművészetét, irodalom- és kultúrtörténeti mun-
kásságát. Odafigyel és lát. Akár száraz fát fény-
képez, akár virágzó mezőt. Akár ráncos kezet, akár
oszladozó oszlopfőt. Akár népdalt gyűjt, akár ma-
gyar klasszikusokat elemez. Odafigyel és lát. Meg-
látja az összefüggéseket, hasonlóságokat, arányo -
kat, akár természeti szépséget, akár poi é sziszt,
magyarul ember alkotta szépséget. Márpedig ez a
látás Arisztotelész szerint is tanulás, és örömet okoz
az embernek. Móser Zoltánt „elönti az igazira, a va-
lódira való rátalálás öröme” (294). Ahogy koro-
sodom, mint az emberek általában, egyre fiatalo -
sabb leszek. Ám Móser Zoltán 67 éves korában
nem fia talos! Egyszerűen fiatal. Mert egészben lát,
és odafigyel a teljességre. És „külön-lát” (272–273)
és megmutat (153). Verset, képet, éneket, gondo -
latot, dallamot, színeket együtt a maguk egymásra
utaltságában. És ömlenek az adatok egymásra, mint
a tekerőlanton a hangok, mint a középkori tru-
badúr kártyás, karikás, labdás zsonlőrködései. Sőt
hol ezen, hol azon, felváltva játszik kilenc-tíz hang-
 szeren: szépirodalom, építészet, festészet, teológia,
néprajz, és így tovább (vö. 184–187). A lábjegyze-
tekben pedig — tisztességgel — az idézett szerzők
özönlenek. Ám nem adatkupacok, hanem rende-
zett halmazokká állnak össze. Ezekkel mintegy kör-
beszövi fényképeit úgy, hogy a képekhez szokott
mai olvasót az izgalmas életrajzi, korrajzi adatok
csábítják olvasásra. Nem „a külső képeket tartja va-
lóságosnak”, mint a valóságshow-k, hanem „a bel-
ső világukat engedi szóhoz jutni” (296).

A felsőoktatást szerintem — többek között — az
különbözteti meg a középiskolától, hogy sem mi
sem úgy van, ahogy tanultuk. A középiskolában
félköröket futottunk. A felsőoktatásban köröket,
de a köröknek soha sincs vége. Móser Zol tán
köny vei, ez a könyve is, felsőoktatás. Sem mi sem
úgy van, ahogy eddig véltük. Vagy legalábbis
gyak ran állítottuk. A keresztény szegénység nem
szűkölködés. A középút nem középszer. A derű
nem dáridó. A bűnös nem bűn (164–169). Az asz-
tal ra hullott morzsák néha aranymorzsák, és ak -
kor ki ne hajítsuk őket (175). Az Arany János gyűj-
 tötte „A jó lovas katonának” népdal, ahogy mi
fújjuk, teli torokkal, az bizony Amadé László és
Kodály együttes alkotása (13). És senki sem az,
aki nek véltük. Sem Balassi, sem Bartók, sem Ady,
sem Csontváry, sem Pilinszky. És mindeközben
fölfejlik a magyar kultúra szövete, pontosabban
falikárpitja, a kultúra folyamatossága és változa-

tossága, egyenletes harmóniája és gazdag külön-
bözőségei, gyönyörűséges arányai és egyedü-
lálló kiszögelései. Az egyik szál, elsárgult nép-
daltöredék ott zöldell Aranynál, majd eltűnik és
immáron felvöröslik Adynál. Az európai kultúra,
a görög, a latin, a német, a francia, az olasz se-
lyem  cérnái mind-mind belesimulnak a magyar
len-, kender- és gyapjúfonalak sodrásába. Min-
den más, de semmi sem idegen. Érző és értő sze-
mek, komor tekintetek és derűs pillantások, ne -
ves és névtelen egyéniségek, a homályból kilépő,
alakot öltő arcok szólítják meg az olvasót.

Móser Zoltán „belép a „nincs”-be, a jelen dü-
le dékeibe, és meglátja az egykori kolostort és
könyvtárat, az „azóta semmivé avult lábnyo-
mon” az olvasó tudóst, „aki az igazságot keresi,
és még nem ismeri ugyan, de makacsul keresi”
(Apáczai; 35, 37).

Ezzel a fejezetzáró idézettel Apáczai és Móser
atyaian üzen nemcsak az olvasónak, nem is csupán
a jövőnek (uo. 37), hanem félresöpri azt a felfu-
valkodott média- és akadémiai érdekkört, ame-
lyikben többé már nem keresik az igazságot, mivel
megtalálták — fűzöm hozzá szarkasztikusan. Mó -
ser Zoltán azonban, mint minden kiváló művész,
más esetekben sem szájbarágósan időszerű. Ami-
kor olvasom nála, hogy a székelyek az idegen, ro-
mán vajda mellé álltak, és kegyetlenül lemészárolták
Báthori András bíboros fejedelmet, akkor bizony
kibukik belőlem a keserű kérdés: Atyámfiai, ugyan
miért is siránkozik ez az önmagával meghasonlott
nemzet és székelység Trianonon miatt? Vajon nem
akkoron kellett volna-é zászlót bontani ahelyett,
hogy önnön fiának fejét vevék, s testét odaveték
gya lázatra a vadak s madarak martalékául kül el -
len ség csalfa kommunikációjától félrevezetve, ké-
sőbb kifosztva?! (41).

Voltak és vannak nagyjaink, mint Mednyán -
szky és Csontváry, akik kétségbeesetten áldo-
zatkészek (55–64, 69, 70, 73, 82). Voltak és vannak,
akik „nagy távlatot követelnek”, mint Csont váry
(65–80). S közöttük mi, az őrlődő, tétovázó ki-
csinyek, akik Móser Zoltán olvasásából erőt me-
ríthetünk, fölzárkózhatunk nagyjainkhoz. És
eköz ben élvezhetjük „a magyarságnak egy gaz-
dag, teljes, magasrendű képét” (Vargyas Lajos, 86),
no meg az anekdotikus, patriarchális múltat: „Ha
Kisszeben város, akkor a légy az madár” (65, 67).
Csontváry pedig Prohászka nevű félénk kispap-
pal találkozott Rómában, „aki egy tányér zsupát
az éhező Csontváryba csúsztatott” (69).

És voltak, és vannak csodák, így hát mindenféle
kishitűség, sírás-rívás-kesergés-panasz-félelem va-
lójában meddő (vö. 164). Itt az ideje, hogy Nagy
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Lászlóval szólva vegyük tudomásul: „A könnyek
kora lejárt.” „Biztassuk egymást, hogy nem kell
félni, mert bár kiáltásunk elnyelődött, de mi sza-
 badok vagyunk” (299). Jóllehet „kétszer koppan
a verejtékünk a földön” (289), „fogyunk-növünk,
fogyunk-növünk, de vagyunk! részt veszünk… —
lélegzünk, élünk!” (Farkas Árpád, 273). „Hogy va-
gyunk, és lenni pedig kell. Bárhogyan, bármilyen
körülmények között is. Vannak s kitartanak ezek
a magukra maradt, töpörödött, 80–90 évet meg-
élt, magyarságukban is megalázott, de magukat
el nem hagyó anyókák. Nekik még van emberi ar-
cuk” (291). Ezért azután indulni kell, „ösvényt ta-
posni, bukdácsolva méteres hóban, farkas ordí -
tásban” (292). És akkor és akkor „Hajjad, fülem,
hajjad, angyalok zengésit”, és csodálattal és áhí-
tattal olvasd Iancu Laura verseit és prózáját, a kies
Moldova Magyarfalujából előtűnő üstökösben az
apokrifot, archaikus népi imát, Balassit, József At-
tilát, Pilinszkyt magába ölelő teljességet (141–148).
Ezután Móser Zoltán alapos műelemzése is ren-
delkezésünkre áll — mintának és ösztönzésnek.
Abban a felfedezésben is, hogyan veti össze az
Éne kek éneke, a magyar közmondás és a magyar
népdal szőlő metaforáit (209–221). Abban a jelta-
ni tanulmányában, amelyik az életfa, a világfa és
a keresztfa hasonló és azonos jelképes világát tár-
ja elénk (222–240).

Nem árt Kodály vallomást felidézni ma sem,
mert akkor is, most is jóra való figyelmeztetés: „Én
is előbb jutottam el Párizsba, mint Kászon ba.” Hát
bizony én is előbb jutottam át a szögesdró tos, ak-
nazáras határon Londonba, mint Balas sa gyar-
matra. Másutt „arról ír Kodály, hogy a Magyar
Tudományos Akadémia épületébe mindig elfo-
gódottan lép be, hisz ott nagyjaink nyoma min-
denütt” (86). Nos én is, mert egyetemista korom-
ban egy alkalommal Kodályt előre engedtem a
bejáratnál, mire ő megfogta a csapóajtót és tar-
totta, míg én bevonultam, „különös bénulást érez -
ve” (Kodály, 89), pedig Kodály nem is sejtette,
hogy kívánságára Emma néni halálának évfordu-
lóján rendszeresen gregoriánt énekeltem a Szent
Család-templomban, azt pedig még kevés bé, hogy
az ő temetésén is. Életemben ott kísértett Kodály
intelme, amit a bencés tanárnak, munkatársának,
Nádasi Alfonznak, gregorián karnagyunknak
több ször is mondott munka közben, hogy olya-
nok vagyunk, mint Zrínyi katonája: „Mindig oda-
rendelnek bennünket, ahol a legnagyobb rés van
a vár falán” (312).

Móser írásainak szembeötlő technikája a látás
mellett, hogy éppen a látáshoz „átvilágítja” a már
ismert adatokat (103). Hozzá még — akár a fotós
vagy a mikroszkópmetszetekhez a biológus —
színszűrőket is bevet (104), hogy olyat is meg-
lássunk, amit a megszokott nézéssel nem szok-

tunk. Így lép elénk új fénybe nemcsak Tompa,
hanem Czuczor, Erdélyi József és József Attila
költészete (104. stb.). Amint Zsámbékon is török
templomnak és török kútnak hívják a helybéliek
a román templomromot és középkori kutat, és
másutt is hasonlóan tesznek, Móser rájön, hogy
ez nem tévedés, hanem valamiféle metonimikus
nyelvhasználat: akik lerombolták, azokról ne-
vez ték el (108. stb.).

A móseri látás ismét másik technikája egy-
fajta retorikai szemlélet. Az olvasót bevonva né -
zi a „titkokat távolról s közelről” (133). Ilyen töb-
bek között a zsoltárok szemlélése. Imádság?
Költészet? Népköltészet? Műköltészet? Ókori
közel-keleti? Magyar? Protestáns? Katolikus? 20.
századi? (133–137 stb.). Az idősebbek pedig jól -
esően értesülnek, hogy az életüket megnyomo-
rító ötágú, vörös csillagot boszorkányszögnek is
nevezik, de nekik éppenséggel nem a rossz szel-
lemeket elhárító jelkép, hanem egy ocsmány
szellemiség jelképe (206). Ugyanakkor elszomo-
rító és időszerű és naprakész az Orbán Balázs-
idézet: „Az osztrák kormány a muszkától támo-
gatva, hadizenet fenyegetésével követelte a török
szultán kormányától a Viddinben őrzött magyar
menekültek rögtöni kiadását… Örök szégyene
az európai diplomáciának, vagy legalább egy ré-
szének… az inhumanizmusa..., hogy bár tudták,
hogy a kiadandókra bitó vár, mégis a törököt a
kiadásra unszolták, sőt emellett demonstráltak
is” (304–305).

A tanulmánykötetből kiemeltem néhány moz-
 zanatot, és úgy emeltem ki, hogy bemutassam,
mi ként indítja be Móser Zoltán az olvasó gon-
dolkodását, sőt tényeivel, adataival, emlékei vel
miként pörgeti föl az olvasó elméjét. Nemcsak
„olyan esztétikai leckét kapunk a Nagy Lász ló-i
teremtés” és minden emberi alkotás „természe-
téből, amit semmilyen egyetem sem pótol” (149),
hanem ennél átfogóbbat. Leckét emberségből,
magyarságból, kereszténységből. Leckét hiteles
emberségből, leckét megbízható magyarságból,
leckét szavahihető kereszténységből. Hitről, re-
ménységről, szeretetről (163 stb.). Mint a kétség-
beesett Böjte Balázsné, vagy éppen a kétségbe
nem esett Böjte Csaba, Móser Zoltán is megke-
resteti velünk a templomajtót, hogy verjük ök-
lünkkel a templompadot, hogy kicsi den ként visz-
szatérjen belénk a Lélek (271). Sok minden van
Móser könyvében, könyveiben, amire igencsak
szüksége van világunknak. „Az idő kapuja kitá-
rul” annak, aki kézbe veszi ezt az esszé- és ta-
nulmánykötetet. (Cédrus Művészeti Alapítvány —
Napkút Kiadó, Budapest, 2013)
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