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A tisztás-széli pal'ki fák közül
kihaj lik fényért, melynek ügy örül!

.Fény-koszton él. Viharban is vidám,
t'irágokat kacaqdalo titán.

Százéves. Társfák közt is remete.
Nem védi kertész mél'eg-permete.

Minek? Törzsén sietve leszalad
a villám is s nem gyúl meg ezalatt.

A lombja, mint lángész fején a tincs:
sűrű. Sudár. Seb-karca; odva nincs.

Zengő dongó t, lepkét vonz áqboqa,
mint. búcsús népet elhírült Csoda,

En is csodálom s ócska kalapom
nagyhirtelen fejemről lelcapom.

De rám se néz: mint játszi Gulliver,
cicázik cifra víg" lepkéivel.

ABLAKBÉLl CSERÉPVIRÁGOK

Muskátlik s kék harangvirágok
kacagnak és a napra néznek
.hipnotizáltan, részegen.
Virágoknak s emberszíveknek
boldogság kell s más fény-igézet.

Magam felé fordítom arcuk.
Úgy tesz mind mintha nézne engem;
süldő lány néz így vénülő

özvegy legényt, átröntgenezve
szívemben a bús őszi csenden.

Kint csalogányos május-éj van.
A Hold csüng mint Aladin-lámpa,
de nem hoz már nekem csodát.
A virágok átnéznek rajtam,
amíg benéznek a szobámba.

Az éjszakát végigmerengem.
Felkél a Nap, mint fény-igézet;
bakfis-bájú virágaim
egy játszi, hetyke "hátra-arccal"
megfordulnak, s a Napra néznek.

Akár a szívek. Vén poéta!
a színes délibá b-ku./issza,
az ifjúság eltűnt. Szíved
nem csodamágnes. Csöndben őszülj,

s virágaid se forgasd vissza!
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Az ember nézi ezeket a képeket, el
szótlanodik, belefeledkezik a Iátványba,
fölfogja a részletek élességét, a fehér
eget, ahogy alázatosságában a kép szol
gálatába szegődik, és mégis megmarad
égnek; a romos falakat, a romlással re
ciprok értékű belső növekedést, igen, ezt
a sugárzást, ahogy egy-egy templom kő

tömegében, köveiben, omló vakolatában,
félrebillent keresztjében, cserepes tám
falaiban szétterjeszti magát, belső eresz
tékeiben ropogva és fényeiben megerő

södve. Ezek a képek az időverte templo
mok sorsában és szépségében bizonyít
ják: pusztulni is tudni kell.

Móser Zoltán érti és beszéli a kő, ég.
tornyok nyelvét, és a gazdagságot a sze
génység értékeiből eredezteti. Képei
pontosak; rajzolt, töredezett és ritmusos
vonalainak hálójában csöndesen megje
lenik a téma - jelen esetben a temp
lom -, de hogyan? Az arányok, a szirn
metria, a fény bensőségével. Moser Zol
tán különös erénye, hogy figyelmétől

távol áll minden tolakodás, s hihetetlen
finomsággal és mélyen pillant be az
épület "életébe".

Hogy az épület valóban él, azt onnan
lehet tudni, hogy aképen vagy szimbó
lummá lesz, vagy egészen eltűnik, mert
több a templomnál az a déli fény, ami
az ajtórésen betör, halványan megvilá
gít egy gyönyörű boltívet, a fapadok ol
dalán végigfut, egyre fogyatkozva, rnínt
ha a sötétség kerítésén múlna el, de
megmarad a félajtónyi ragyogás, a
templom falain túl, a mar égi méretűvé

növő sötétségben is, és mintha Keresztes
Szent János komoran fénylő csillaga su
hanna át előttünk. Úgy élnek ezek a
templomok, hogy az örökké élőkre em
lékeztetnek.

Vagy két barokk csigavonal mérlege
egy kapu fölött. Kinek az arcát idézi ez
a málló. vakolatfoltos kapualj: mitől lesz
feledhetetlen egy omlatag fal, amely
nem "szökken" az ég felé, csak éppen
hogy emelkedik? Nem is fal ez, inkább
egy járhatatlan lépcső; csupán kúszni
vagy szállni lehet rajta fölfelé.

Móser Zoltán képei nagy erejű alko
tások. Költőjük áttetsző, akár a víz; a
tárgy képe így zavartalan, de a költői te
kintet maga csupa meglepetés. És éppen
ez a tartózkodás. ez az érinteni nem
akarás mutat a leghatározottabb jelen
létre: csak látni kíván, de azt aztán
egészen. Az eszköztelenség a művészet

ben mindig az alapfogalmak felülvizs
gálatára utasítja a gyanútlan szemlélőt:



ez a to ro ny nem cs iná l semm i m ást,
csak á ll. De m it jel en t á ll n i?

Ez a te m plom beom lot t, te hát k ihí
tunk az ég re . De m it je le n t k ilá tni az
ég re?

Ez a homlok zat föl raga d ben nünket.
De m it jele n t ez a hom lok zat?

Ez a feszü le t kih ordj a a kő-gyermek

isten- Jézust. De m it je le nt ez a fe
szü le t ?
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