
századoko n keresztül . meghatározva a középszin
tü okt a tás tö rzsa nyagá t (tehát a »latin nyelv és iro
dalmat. a gö rög nyelv és irodalrnat«)." És ugyan 
így ígaz mar ad hosszú időre az az állít ása is. hogy

KÉPZŐMOVÉSZET

Képek és tervek
Q z öldöklő Idő" effenében

"
Elöljáróhan illik elmondanom : Moser Zoltán képei
re maximális elfogults ággal tek intek . Areálisabb ,
de nem biztos , hogy érv ényesebb ítélk ezést tehát
hadd hárítsam át azokra , ak ik most találkoznak elő

För ezzel a vi/ággal. A 77 kép (népmesei-bibliai
cseng éssel} fo tomasinák sz űntelen kattogásával sz ű

letett . de így is csak expozíció egy töhb mint húsz
eze rre hecsült kollek cióból .. igaz , olyan válogatá s,
amely az egész eddigi működés , tevék eny ség , pálya
szervességére utal. Vonza lmak, utak és egészen tit
ko s iisvények : fotós ars poe ticák metsz ésponijában
állunk . Ide állíto tt bennünket M áser Zoltán , akit én
j ószerével moccanatlannak sohasem láttam ..de min
dig mozg ásban , műkodésben , száguldásban, újabb és
újabb tervek megval ásit úsa , megá lmodása közben.

Volt sze renesém néhány szor kalandos , néha
nyak törő utakra elk ísérnem .. térk épek en már ma
gy arul nem olvasható ki s falvak - még tán a legszű

kebb szak mai k örökb en is ismeretlen - csodatemp
Iomaiban egy -egy S zent Lászlá-f ej et - szer ény sta
tisztak ént - megvil ágitanom . Mert f ény híján vol
tunk s vagy unk állandóan! M ásem éta sötétségből

jö n elő az értelmünket és szlvűnket figyelmeztetőleg

is horzsoló f ény . Elmondhatom, hogy egy f elvidék i
úton Kassa és Podolin között többször láttam a mű

vészt kegyelmi állapotban. Míg templom ok b ál, vár
romokból újra .fiil ép űlt" a magyar k iiz épkor egy
sze lete ., De eljutott más irányba is , távolabbra is,
hogy magos Déva várá t ritka megvil áglt ásban fo
t ázhassa. Vagy Mikes Kelemen szülőföldje szo m
sz éds ágában, Zágontól néhány kilom éterre a gótika
remek ér él , a gelencei templomról készitsen pompás
felvéte leke t.

Témái erkölcsét és szándék át kon ceptu álisan ki
raj zolják. Nem alka lmi fo tós tehát , hanem terveit

. szigor úan meg valósító mŰI'ész. Ahogy a f ák ról ké
szült sorozata elemi erővel az ember görcseiről.

ezek az isko lák neveltek értő és é l vező közöns éget
~ XVI. század hazai irod alm án ak" .

csonk olt lehetőségeiről és az ég fe lé töreki'ő hajl a
mairól - az ant ropomorfi zálás és "ihletett belelát ás
meglátás" nyel vén szó l ..a táncos k épek az egyén ön
meg valósításának minden örömét, drámájá t - az el
mosódó kont úrok előtt - k épesek egye tlen pillanat 
ban. a fo rgás mámorító örvényébe sűriteni.

S nem véletlen , hogy M óser Z oltán port réin , író
arcképein k iket láthatunk : a stósz i Fábry Z oltánt .
Illyés Gyulát , Nagy Lászlót , Korm os Ist válli . Ju
hász Ferencet. az erdélyi Sütő Andrást . Kányádi
Sándort . Élőket és holtakat . Akiket szivéhez közel
állónak tek intet t , ak ikn ek hitt és hisz ma is.

Én a magyar középk or - régi és új keletű dúl ások
után -'- megmaradt emléke inek fo tózása idején talál
k oztam és figy eltem fe l M áser Zolt ánra. Ak ko riban
a "Z sámbék romja i" tiivében lak ott .. közelről lát
hatta a letarolt rozett ák at , kerengő f olyosókat.
Gyönyörű versében a nemrégiben elhuny t nagy ma
gy ar költő, Jék ely Z oltán így írt Zsámbék ro mjai 
ról : "Tekintsd e művet , lsten . / hisz nem vagy vak
s halott. / küldd mell é, hogy segítsen, / két szá r
nyas angya lod! / S ha nincs felép ítője / s ki rakjon
új falat, / hadd óvja meg bel őle. / bá r az t, mi meg
maradt ! / Járják körülbe karddal, / csa pdosván a
mez őt, / s kerg esse égi ka rddal / az öldöklő I dő t ! "

Úgy [ átom, M áser Z oltán szívó s tehetséggel és
egyfotomusin ával az "öldöklő Idő" ellenében dolgo
zik . Halad egy re följebb .
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