Moldova György: Égi szekér
Az 1982-es ünnepi könyvhét egyik slágere volt Moldova György kötete, az Égi szekér. Riportkötet. A mezőgazdasági repülőkről szól. Növényvédő szerek és műtrágyák tíz- és tízezer
tonnáinak szétszóróiról. Hajnalok hajnalán kelőkről, ideiglenes szállásokon nyugovóra térőkről, a családtól gyakran távol levőkről, minden felszállásnál egy kicsit az élettől búcsúzókról. S nekik tavasztól késő őszig naponta sok felszállás jut.
Moldova riportjai, riportkötetei. Számomra a Hajósok éneke című kötettel kezdődött,
több mint egy évtizede. Voltak persze előzményei. Nemcsak novellák, filmek, drámák, regények, szatírák, hanem riportok is. Két riportkötete előzte meg a Hajósok énekét, a Rongy és
arany, meg a Tetovált kereszt. A Hajósok éneke, lévén válogatott kötet, tartalmazta e kettő
riportjainak javát, s kiegészült négy újabbal. így bemutatta Moldova riportíró tevékenységét,
aijnak jellemzőit 1956 és 1970 között. S ezek a jellemzők érvényesek azóta is. Olyan újabb kötetek erősítették meg érvényességüket, mint például a Tisztelet Komlónak!, Az Őrség panasza, az Akit a mozdony füstje megcsapott..., A szent tehén; s most az Égi szekér.
Mit mutatnak ezek a jellemzők? Azt, hogy miből lesz a riport. Pontosabban mitől lesz
egy írás, egy leírás riport. „Csak" arról van szó, hogy valaki hónapokon, éveken át vállal egy
életformát. Nem látogatóba megy, hanem úgy és ott él, ahogy és ahol azok, akikről írni akar.
Pontosan megjelenik megbeszélt helyeken, hajnalban, délben, éjszaka; amikor kell. Napokat
tölt munkásszállón, irodákba berakott vaságyon, mozdonyon, levegőben, gőzben, fültépő
zajban, vízen — ahol riportalanyai. Megismerkedik szabályokkal, technikával, szakkifejezésekkel, ha azt akarja, hogy beszélgetőpartnerei komolyan vegyék. Nem sajnáltatni akarom a
riporterírót. Ez mind szükséges. De nem elég. Ez csak az alap. Az anyaggyűjtés. A témától
még nem lesz jó vagy rossz a riport, mint írásmű. Az író teszi ilyenné vagy olyanná, a rendelkezésére álló anyag megfelelő válogatásával,.a jellemző részletek kiemelésével, a szerkesztéssel, a stílussal — ha van neki —; s azzal, hogy milyen esztétikai mércét szab magának,
mennyire igényesen ír.
Moldova stílusa úgynevezett mesélő stílus, közvetlenül a „hallgatósághoz" szóló, s ez eleve biztosít egyfajta sikert. Köteteinek, riportjainak szerkesztésmódja pedig — saját leírásainak váltogatása párbeszédes részekkel, félbehagyások, témaátváltások, majd -folytatások —
alkalmas arra, hogy a jó indítással felkeltett érdeklődésünk mindvégig megmaradjon. Az
egyes írásokban, egységes kötetek esetében a fejezetekben, az elmondott vagy másokkal elmondatott történetekben térben és időben zajló történés van, emberek beszélnek és cselekszenek, választ kapunk a kivel, mikor, hol és mi történt kérdéssorozatra. Ettől valódi, jó
riportok.
Ez van az Égi szekérben is. Megfigyelhetjük benne Moldova két fő riporttípusát. Az egyiket sorsriport névvel jelölöm. Nehéz sorsú, hányatott életű, illetve minden körülmények között helyt álló, kitartó embereket ismerhetünk meg az ilyen írásokban, illetve fejezetekben.
A másik a munkariport, amelyik valamely tevékenységnek vagy munkaszakasznak a részletes,
pontos, mondhatnám szakszerű leírása, de ekkor is az emberre összpontosítva, tehát olvasmányosan, érdekesen. Moldova egy-két oldalon elmond sorsokat, megismertet életekkel. Ez a sűrítés, az eseménybeli gazdagság csak növeli riportjainak értékét.
Remekül tudja beszéltetni a kiválasztott embereket. Legtöbb riportjának felépítésére jellemző — kisebb riportok sorozata a kötet egésze, csak éppen témaazonos riportoké —, hogy
néhány mondattal felrajzolja a pontosan megfigyelt környezetet, időnként röviden közbeszúrja saját véleményét, de főleg riportalanyait beszélteti. Kérdéseivel valósággal rákényszeríti a
megszólaltatott embereket arra, hogy saját szavaikkal mondják el mindazt, amit az író közölni akar olvasóival.
A kérdezni tudás. A megfelelő témaválasztással együtt alfája és ómegája a riportírásnak.
Nagyrészt ettől függ, sikerül-e „megemelni" a témát? Lesz-e belőle riport, irodalom? Tudja
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és érzi ezt Moldova is. Itt, az Égi szekérben, negyedszázados riporteri-írói tevékenység után is
szükségesnek tartja megfogalmazni, amikor először látogat a Repülőgépes Szolgálathoz:
„Ebben az első órában még nem tudok célszerű dolgokat kérdezni, egy jó kérdéshez több ismeret szükséges, mint egy közepes válaszhoz• • • "
Moldova végül is tud kérdezni, mert igyekszik nagyon sok ismeretet begyűjteni. Tud kérdezni, s mások számára is élvezhetően, átélhetően meg tudja írni, amit lát és hall. S ez a kevesek adománya, mert megírni valamit más, mint leírni. Kapunk tőle egy kis mezőgazdasági repüléstörténetet; hogyan lehet megteremteni valamit a semmiből. Kapunk érzékletes képet a
valódi hőskorszakról, amelyet szervezetlenség, ócska géppark és komoly életveszély jellemzett. Szolgál „kuriózumokkal" is, amennyiben ez a pontosabb bemutatáshoz szükséges, egyedi
életformákról, eseményekről, pénzről, nőkről. De leginkább portrékat ad; tiszta, igaz, árnyalt, plasztikus emberi portrékat.
Van egy tévedés is ebben a könyvben. Éppen azért szólok róla, mert csak egy, s így kirí az
egészből. Amikor Moldova a tokaji tanácselnökről, az egykor kiváló szőlész-borászról ír.
Nem az a tévedés, hogy említi, hanem a nála és a tokaji szőlőművelésnél való hosszas elidőzés.
Megakasztja ugyanis a könyv lendületét. Ennél a résznél döccen a szerkezet, megzavarodik a
ritmus. Roppant érdekes,-amit erről az emberről ír, közhellyel szólva mondhatom nyugodtan:
kész regény. De ez egy másik könyv.
Ettől függetlenül az Égi szekér Moldova György egyik legjobb riportkönyve. Hogy csak
az utóbbiakról szóljak, az Akit a mozdony füstje megcsapott... vagy A szent tehén cimű
könyvében több vitatott vagy vitatható rész is van. (Tessék elolvasni az egykorú kritikákat,
még inkább újraolvasni ezt a két könyvet!) Pedig azok is jó riportkönyvek. De az Égi szekér
még egy lépcsőfokkal fölöttük áll. Moldova, a riporter elemében van. (Magvető.)
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