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MINYÓ SZERT KÁR OLY

a fény ke rék pá ro zás ról
Idén 70 éves, Victoria tí pu sú, fe ke te szí nû, és di na mó val is ren del ke zõ bi cik li met (csa lá di da rab) áll vány-
ra sze re lem, va la mi olyas mi re, mint ami vel ré gen a ván dor kö szö rû sök meg emel ték a hát só ke re ket, hogy 
sza ba don fo rog has son, ál ló hely zet ben is le hes sen te ker ni, az az a di na mó se gít sé gé vel lét re ho zott áram 
ál tal a bi cik li lám pá ja ké pes le gyen vi lá gí ta ni, míg ma ga a brin ga el sem moz dul he lyé rõl. 

A ki ál lí tóte ret, ahol az ak ció majd tör té nik, sö tét kam rá vá lényegítem át, vál lal va a koc ká za tot az ön tör vé-
nyû anyag gal va ló mun ka so rán. El zá rom a kó sza fé nyek út ját, vö rös szí nû „la bor lám pá kat” he lye zek ki, 
el len õr zöm a brin ga fé nyét is, és az egész me cha ni kát.

Fes tõ áll ványt he lye zek a ke let ke zen dõ fény út já ba, op ti má lis tá vol ság ra a pre pa rált brin gá tól. Ki cso ma go-
lom a már elõ ze te sen fény ér zé ke nyí tett fa le mezt és elé he lye zem a kon takt ne ga tí vot, me lyen ke resz tül a 
fény meg ér ke zik. Mind eze ket az áll vány ra he lye zem.

Jó zan sá gom birtokában, ügyelve ar ra, hogy a te rem tõ gesz tus má mo ra ne ra gad jon ma gá val, szép és nyu-
godt, ám ha tá ro zott tem pó ban foly ta tom le az elõ ké szü le te ket.

A sö tét tér ben csu pán a vö rös fény vi lág lik. Az idõ köz ben ös  sze gyûlt kö zön ség lé leg zet vis  sza fojt va, 
moz du lat la nul fi gyel...

A vá ra ko zás fe szült sé gé nek csúcs pont ján fe lü lök a bi cik li re, és ele in te las san, majd egy re tem pó sab ban 
te ke rek, amíg csak az elõ ze tes mé ré se im nek meg fe le lõ fény men  nyi ség ki nem öm lik a bi cik li lám pá já ból, 
és az elõ re oda he lye zett, ér zé ken  nyé tett kép fe lü let re be nem csa pó dik!

Te ke rés köz ben fény éve ket te szek meg, koz mi kus tá vol sá got hi da lok át, egy má sik di men zi ó ba ju tok a 
sö tét kam rá vá át lé nye gí tett fa lak kö zött. A bi cik li ke rék kül sõ je és a di na mó súr ló dá sa, egy más hoz dör zsö-
lõ dé se kel tet te föl dön tú li han gok kí sé re té ben.

Meg ér ke zem, le ká szá ló dom a nye reg bõl, a te rem tés csend jé ben, a kép hez lép ve elõ idé zem a lá tens ké pet, 
és rög zí tem a lát ványt az örök ké va ló ság nak. Fény gyúl! A mû lét re jött, meg te kint he tõ! 

Ma es te Én va gyok a ter mé szet irón ja, több nem is le het nék.

(Ez úton mon dok kö szö ne tet Jász At ti lá nak a szö veg szer kesz té sé ben nyúj tott ki ma gas ló se gít sé gé ért.)
A fény ke rék pá ro zást be mu ta tó fel vé te le ket Szert Bé la film jé bõl rög zí tet tük a mû vész 2001-es, bu da pes ti Trafo Ga lé ri á ban tör tént 
kiállításmegnyitója kap csán, a ke rék pá ros fel vé te lek Minyó Szert mun kái.


