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Érdemes egy hagyományos kérdéssel kezdeni a vizsgálódást Murányi Sándor
Olivér fotóival kapcsolatban. Hova lettek az emberi lények a képekről? Mielőtt
komolyabb metafizikai találgatásba kezdenénk, nyugodjunk meg, ezeket a ké-

peket emberi lény fotózta
le, ott volt a fényképező-
gép mögött. A másik olda-
lon. Egy nagyon is esendő
lény, érző és gondolkozó,
mint mindannyian. Én leg-
alábbis hasonlóképpen
vagyok, képzelem el ma-
gam. Ami nem meglepő,
hiszen Medvéket Ölelő
(szereplőként ld. Csendes

Toll utazik című könyvemben) nem csak a barátom, ami elfogultságomat irá-
nyában indokolttá tenné, hanem székely indián testvérem is. Ezen felül a képek
által is érintve vagyok, nyilván ezért kért fel MÖ Testvérem, hogy képeit vala-
milyen formában mutassam, vezessem be. Mivel. Én magam is ücsörögtem
vele számos alkalommal medvelesen, fiaimmal együtt, és a gyönyörű tájké-
pekben is volt szerencsém sétálgatni. A medvelesre való feljutás, az ücsörgés,
a feszült figyelem adrenalint jelentett, de ezt igazából a táj szépségének cso-
dálatára használtam a magam részéről. És szívesen fenntartottam volna még
tovább, várakozva, ugyanakkor szurkoltam is, hadd legyen kipipálva a medve,
legyen meg barátom és fiaim vágya és öröme is. Ugyanakkor rá kellett jönnöm,
hogy ez az állapot leginkább a költői szemlélődésre hasonlít, figyelsz, figyelsz,
koncentrált állapotban vagy, és egyszer csak megvan. A medve vagy a vers.
Készenléti állapot tehát. Fényképezőgéppel, állvánnyal készen állni, ha valami
a pillanatból átmenthető kicsit hosszabb időre is. Nem az öröklétre, csak. Test-
véremnek biztosan nem, hiszen nem táj- vagy természetfotós, csupán író. Aki
ezt a módszert találta ki vagy meg magának, így készül az írás aktusára. Ezért
jár a medvék, farkasok, óriásfenyők közé. Újabban íróként is el tudja mesélni
ezeket az élményeit, ez a témája is. És ez egy nagyon intim, személyes viszony
megnyilatkozását jelenti. Íróként is átment a másik oldalra, és ez nagyon jót
tesz prózájának is. Megfigyelőből megfigyelt is lesz. Lett. Az utolsó fotókon
mindez le is lepleződik. Újra elgondolkozhatunk, de most azon, vajon ki fotózta
le a medveboccsal játszó írót? Talán az anyamedve?
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