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Móser Zoltán

Dolgozatírás
„Ki tudja, mi az id� – morog magában 

Philón, de csak a mellette ül�k hallották.

– Van-e egyáltalán? Vagy csak mi kép-

zeljük?” (Vikár György)

Bevezetés. Levettem a polcról a 2002-ben megjelent, Útjaidon cím� vaskos 

kötetet, amely Jelenits István 70. születésnapjára készült. (A  fenti mottó is 

onnan való.) Azokban az egyes fejezetek között az én egész oldalas fotóim 

találhatók. Most azon tanakodom, hogy miért ezeket adtam, vagy inkább a 

szerkeszt�k miért is ezeket választották? Egy kivételével a válaszom, hogy nem 

tudom. De ez a kivétel, ez a kép elvezet Jelenits Istvánhoz. Az itt mellékelt fe-

szület szül�földemen, Tevelen készült, a kálvárián, ahová gyermekkoromban 

jártunk szánkózni. Err�l a nagyításról Jelenits István kérésére plakát is készült. 

Most a plakátról szeretnék szólni.

Tárgyalás. Vagy a pesti piarista rendházban beszélgettünk, vagy a PPKE 

bölcsészkarán, Piliscsabán, ahol én is tanítottam. Az egyik este felhívott Jele-

nits István, és kérte, hogy találkozzunk, mert szeretne megkérni egy fotózásra. 

Ennek el�zménye, hogy egy Vác feletti kiugró sziklán, amelyet messzir�l lehet 

látni, felállítottak egy feszületet, amelyet egy héten belül ledöntöttek. Ennek 

kulturális ellenlépéseként gondolta Jelenits István, hogy Ady Endre egyik versé-

hez készített Móser-fotóból kellene készíteni egy plakátot, és azt kitennék Vác 

városában a többi plakát mellé a falakra. Sok képem volt különböz� korpuszok-

ról – a XI. századtól az útkeresztez�désekben elhelyezett pléhkrisztusig –, tehát 

választanom volt mib�l. Végül a Tevelen készült régi képet választottam és 

adtam a nyomdának, és tettük mellé Adynak a Krisztus-kereszt az erd�n cím� 

versét. Nemes gesztus volt, úgy hallottam, hogy túl nemes és túl szelíd: nem 

nagyon értették a váciak, hogy mir�l és kinek szól ez a plakát?! Azt gondolták, 

hogy jön a húsvét, arra kívánja felhívni a fi gyelmet ez a kép.

De ez, a választás, a plakátok kihelyezése, hogy úgy mondjam, „nemes el-

járás” volt, Jelenits Istvánhoz ill� kulturált és szép fi gyelemfelhívás. Ezt a képet 

aztán kés�bb felhasználtam Haydn A Megváltó utolsó hét szava a keresztfán cí-

m� oratóriumához készült anyagom nyitó képéhez. Ezek a képek a váci piarista 

gimnáziumba kerültek, mondanom sem kell, Jelents Istvánnak köszönhet�en.

Befejezés. Ha már fotós e sorok írója, akkor egy fotós megjegyzéssel 

záruljon ez a kicsiny, köszönt�nek szánt írás. Én még azon régiek közé tarto-

zom, akik fi lmre dogoznak, és akik megtanulták a fénymér� használatát. Ebb�l 

tudtam meg, hogy minden, ami van, fényt nyel el és fényt ver vissza. Amit visz-

szaver, a fénymér� azt rögzíti. (Az alapján állítjuk be a helyes értékeket, ha jól 

szeretnénk exponálni.)
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Jelenits Istvánt régóta ismerem, sokat és sokszor segített, a PPKE bölcsész-

karán kollégák is voltunk, de �t soha nem fényképeztem. De ha mégis úgy ala-

kult volna és meg kellett volna mérnem az arcáról visszaver�d� fényt: semmi 

kétségem, hogy a kibillen� mutató mit jelzett, a számok (a fényrekeszr�l van 

szó) milyen magas értékeket mutattak volna! Ide sem írom, hisz ezt mindenki 

sejti. Az viszont már több mint sejtés, hogy ebben áll az � nagy titka! Vagyis: 

nemcsak fényt kell elnyelni, de fényt kell sugározni is. Ki többet, ki kevesebbet. 

Ki ne tudná, hogy a 85 éves Jelenits István a sok fényt sugárzó emberek közé 

tartozik. Mindezt teszi szépen, csöndben, szelíden. Milyen egyszer� ez, milyen 

nagyszer� ez, milyen jó ez, kedves Jelenits István!


