
3

GHESAURUS

Tanulmányok
Szentmártoni Szabó Géza
hatvanadik születésnapjára

Szerkesztette

CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN

rec.iti
Budapest • 2010

_CIMNEGYED.indd   3 2010.09.24.   0:01:40



4

A kötet megjelenését támogatta

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

és a szerzők

A borítón látható portré 2007 áprilisában készült Nyizsnyij-Novgorod várá-
ban, a moszk vai Magyar Kulturális Intézet szervezésében létrejött Balassi-
programsorozat alkalmával (fotó: Csörsz Rumen István)

© Szerzők, 2010.

ISBN 978-963-7341-86-1

Kiadja a rec.iti, az MTA Irodalomtudományi Intézetének recenziós portálja
http://rec.iti.mta.hu/rec.iti

Borítóterv: Meszlényi Attila
Tördelés: Csörsz Rumen István
Kötetterv, képszerkesztés: Szilágyi N. Zsuzsa
Kontrollszerkesztés, korrektúra: Földes Zsuzsanna
Latin szövegek korrektúrája: Lengyel Réka
Nyomda és kötészet: Print&Go Nyomda

_CIMNEGYED.indd   4 2010.09.24.   0:01:40



9

Móser Zoltán

gyevicsánakmozizolitólneteleken

 „Messzi zsoltárokbul
 g yakorta kicsordul
könnye Dávid királynak”

nagy Gáspár
 

Gézándiságom!
 
Bármilyen hihetetlen, én tudom, hogy milyen hatvannak lenni. tudom, de nem 
szívesen beszélek róla: valamiért nekem szomorúnak sikerült. De nem úgy ne
ked, akinek születésnapjára könyv készül, jelezvén, hogy a kollégáid és barátaid 
körében megböcsült személyről van szó. Ha ez már így van, s nekem is üzentek, 
valamivel járuljak Gézándiságod ünnepéhez, egyből valami képes összeállítást, 
fotóesszét vállaltam. Sokat nem kellett gondolkodom, hogy az miről, pontosab
ban kiről szóljon. Persze az én Balassimról, annak képeskönyvnek az okán, 
amelyről elmondtam többször, le is írtam, hogy segítséged nélkül sohasem jöhe
tett volna létre. rögtön hozzá kell tennem: amikor magamra maradtam a képek
kel, idézetekkel, szövegekkel, akkor már egyedül kellett döntenem, ami nem is 
ment olyan simán. 

A legnehezebben a cím jött össze. Idemásolom azokat, amelyek közül végül 
egyet választottam:

„idővel paloták…” 
Nyitom szemem álomra
„sok vig yázás és fáradság után”
Szívünk kedve szerint
Várak, romok, kövek, hitek
Várról várra, kőről kőre, igéről igére
A mi Balassink – az én Balassim
Víg és szabad elmével
Balassi Bálint ébresztése

 
Ez utóbbihoz az előszót is megírtam. Végül nem erre esett a választásom, de 
most mégis közzéteszem az elkészült, de kimaradt szöveget.
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Balassi Bálint ébresztése

Hogy föl merném-e ébreszteni az alvó Balassit, rövid válaszom: nem. Ha megten
ném, villámokat vetne szeme, dühe rettenetes lenne, s ami keze ügyébe akadna, 
azzal kergetne engem, s talán félig agyon is verne hirtelen nagy dühében. (Erről 
és a másik nagy vétkéről – ez jól ismert – Rimay János is szól latin nyelvű védelmi 
iratában.)

Ha nem merem ébreszteni Balassit, akkor miért e cím, amely bizonyosan egy 
Adyról szóló írásmű elé jobban illenék, mint ide? Talán csak azért szeretném én 
Balassit felébreszteni, ébresztgetni, hogy hangját s énekét meghalljam, hogy meg
tudjam, lágy volt, könnyű, vagy mélyen zengő, dörgedelmes, mint haragja? 

Majdnem azt írtam, hogy a mi Balassinkat, de az igazságnak jobban megfelel, ha 
azt mondom, hogy az én Balassimat akarom feléb resz teni és hallgatni, aki a képek 

készítése közben szüle
tett meg. nem a ki sa já tí
tás jogán lett az enyém 
– mert valószínűleg 
min denkinek lehet egy 
Balassija, ha elmélyed 
versei ol va sásá ban –, ha
nem a bejárt utak alap
ján. Gondoltam (ahogy 
Bar tók kal is megtettem), 
ha elmegyek mindenho
vá, ha végigjárom fény
képezőgéppel azokat a 
helyeket, ahol járt, ahol 
élt, és ha ezt bemutatom, 
talán kikerekedik egy 
„íg y látta ő – íg y tudom én” 
Balassikép. ezért nürn
bergtől Dél- és Észak-
lengyelországon át az 
erdélyi Kővárig számta

lan helyet, várat és várromot fényképeztem le. (A helyszíneket két évig jártam elég 
szorgalmasan.) talán megbocsátható, de csak arról feledkeztem el, hogy közben 
elmúlt több mint négyszáz év, s ahogy Balassi is írta, „mindenben adatott idővel válto-
zás” (XLVII), és ezért az ahog y ő látta helyett – mert más nem is lehetett – csupán 
az valósult meg, ahogy én, pontosabban ahogy a fényképezőgép látta. Ezek talán 
csak dokumentumok közé kerültek volna, ha hónapokig a sötétkamrában dolgoz
va, a nagyítások közben nem jelenik meg itt vagy ott Balassi arca, személye, ver
seinek-énekeinek egy-egy sora, dühös szitkozódása – ahol a kurafi a legenyhébb 
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kifejezés –, a megénekelt citerás lányok, fiatal özvegyek, férjes asszonyok arca. Ők 
voltak a tükrök; nem annyira a versekből, sokkal inkább a levelekből nézett ki, 
nézett rám az én Balassi Bálintom. 
 

Egyszer találtam is egy középkori alakot – Marburgban (mai néven Malbork) 
fényképeztem –, és örültem, hogy a kezembe került, mert akkor ezzel kész az 
első borító. Csakhogy közben rájöttem, ha ezt az ismeretlen ifjút odateszem a 
címlapra, mindenki azt hinné, hogy ő a mi Balassink. Persze lehetne, de nem ő. 
Ezért, fájdalom, de le kellett mondanom erről, és ez a kép is a maradékok közé 
került. (Talán egyszer majd jó lesz, egy középkorról szóló könyvben.) Hasonlóan 
történt azzal a másik képpel, amelyet itt be is mutatok, hiszen egy kis vidámság 
soha nem árt. Pedig én ezt sokáig komolyan a borítóra szántam. Aztán megmu
tattam valakinek, aki nézte, nézte, aztán egyszer csak felnevetett, és nevetve 
kérdezte: – Ezt…??! S tovább nevetett. Hol reá néztem, hol a képre, s lassan én is 
felfogtam, hogy ő mire gondolt! Így ez is kikerült a terveim közül, szerencsére.

 

 

A következő két kép ezeknek az ellenkezője: mindkettő az említett Marburgban 
készült, harminc év különbséggel. Máig nem tudom, hogyan, de a negatívok ta
núsága szerint 1970 nyarán, amikor Varsóban voltam tíz napig, valaki elvitt ebbe 
az északlengyelországi várba, amely akkor elég romos volt. Összesen két képet 
készítettem. Az egyik folyosó végén volt az itt látható megfeszített Krisztus, 
amelynek egyik keze félig hiányzott. Most, hogy jó harminc év után ott jártam a 
teljesen helyreállított és megható várban, ezt kerestem, de sokáig hiába. egyszer 
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csak egy szűk kiállítóteremben ott álltam meg mellette, de ahogy kinézett, meg
döbbentem: a teste nem volt meg, bal keze helyén csak egy rozsdás vas és – ahogy 
látni – a feje félig elrohadt, üres volt, és csupán egy inas és eres kéz maradt és 
meredt az ég felé. Mi marad meg egy faszoborból, mi marad meg belőlünk? Lát
játok feleim, mik vagyunk – mik leszünk!
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Sokan gondolkodtam ezen a Krisztuson, hiszen ezt Balassi Bálint még épen lát-
hatta, amikor 1577 májusában itt járt. Erre lenne jó felépíteni az albumot – ez egy 
jó plán –, de hiába erőlködtem, nem tudtam megszerkeszteni: nem láttam a veze-
tő utat, amerre a képek és idézetek segítségével haladnom kellene vagy lehetne. 
Nagy volt a kihívás, túl nagy a feladat. Nem fotósra: íróra, költőre várt volna, de 
hát én az nem vagyok. Végül ezt is elvetettem, de jött a Nyitom szemem álomra cím, 
amelyet József Attilától kölcsönöztem, és szabadon használtam. (Az alcím, Balassi 
Bálint hirtelen élete már az én kitalálásom s ráfogásom.) A könyv elkészült és 2004-
ben jelent meg, magyar és lengyel nyelven. Az életrajzban fontos helyeket, hely-
színeket felkeresni és megkeresni, az album jegyzeteit elkészíteni a Te segítséged-
del tudtam. Sok köszönet érte.

*

Mit is mondhatnék, mit is kívánhatnék befejezésül? 
Nem tagadom, már többször eszembe jutott: közel negyvenéves munkámból, 

fotóimból vajon mi marad meg utánam? Jó, ha négy-öt fotóm. Azt is tudom, hogy 
ez egy maximált vágy, mert lehet, hogy semmi. De nem elegendő ok arra, hogy 
ne dolgozzam tovább úgy, ahogy lehet, s addig, ameddig lehet.

Azért bátorkodtam ezt elmondani, mert hatvan után Te is felteszed ezt a 
kérdést, s közben megnézed a fiókjaid tartalmát: mi az, amit még meg kell csi-
nálni, hogy minél több munkád legyen készen, s aztán majd kiderül, mi az, ami 
megmarad. 

Ez biztasson, erre biztatlak én Bicskéről, Gézándiságod 60. évfordulóján.
 
Üdvöt, egészséget és jókedvet kíván: 
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