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FOGARASSY MIK LÓS

Fé nyek, tükrök•

A Du ná nál

Nap kel té re vá runk. Akár csak a pity mal lat kor meg éb-
re dõ ma da rak a ko rai órán, ma gunk is úgy érez het jük 
ma gun kat, mint a reg ge li ma da rak, ame lyek te rü let fog la ló 
revíreket füt  työg nek, óva to san mér ve be, ta po gat va kö rül 
az élet, az él mé nyek vár ha tó te re pét, ezt a még sö tét ben 
lap pan gó „va dász te re pet”.

Tu dom, hogy él mé nye im, gon do la ta im fel dol go zá sá-
hoz nincs sem mi fé le iga zi, a szó szak mai ér tel mé ben vett 
szisz te ma ti kus fi lo zó fi ám. A lom bos rej tek he lyek hez, az 
ér zé ke lés meg a böl csel ke dés ka o ti kus tur bu len ci á i hoz és 
mér ték le tes po rosz ká lá sa i hoz egy aránt von zó dik a ter mé-
sze tem. „Esz mé i met fut ta tom”, me lyek több nyi re sza ba-
don sza lad nak – hol er re, hol amar ra, de az tán va la hogy 
el is ren de zem õket. A kö vet ke ze tes, mód sze res gon dol-
ko dást sze re tõ, kri ti kus ol va só ta lán jo go san azt tart hat-
ja, hogy tücs köt, bo ga rat, fût, fát sze dek majd eze ken a 
la po kon ös  sze. Ám eset leg az is hasz nos, ha az em ber 
„csak úgy” mor fon dí ro zik, ha tu dást ele gyít meg sej tés sel; 
fé lig-med dig gond ta la nul, és mind ös  sze a szel le mét, az 
ér zé keny sé gét tor náz tat ja, nyúj tóz tat ja la zán.

Akad nak az em ber éle té ben olyan haj na li órák, ami kor 
szin te vis  sza rém lik ben nünk a te rem tés, a szü le tés õs haj-
na la; az, hogy volt sár, vér, szi ke, seb var ró tû, az el sõ 
lé leg zet vé tel; no meg a föld, az ég és a vi zek szét vá lá sa; 
a szár nya sok és négy lá bú ak ös  sze vis  sza sá ga, az tán meg 
a lét el ren de zõ dé se. Va la mi ha son ló is mét lõ dik meg ki ke-
let kor is né ha. Ve gyük úgy ezt a reg gelt, mint szü le tést, 
amely az el vá lás és a va la mi lyen né vá lás ha tár mezs gyé in 
sik lik át (és úgy sejt jük: ez még egy faj ta ha lálta pasz ta lat-
tal is ös  sze függ). Sír va-ri kolt va, uj jong va és ja jong va jön 
– nap ra nap – a vi lág ra min den. S él, amed dig – meg él.

Min den új nap haj na lod va éled, szü le tik, éb red. Meg-
lé võ a meg lé võ bõl. Mint ha egy erõs ka rú, de ki fi no mult 
ke zû bá ba, egy ter me tes, cson tos és fe let tébb szót lan 
sen ki – ma ga a ter mé szet – ide je ko rán mos dat ni kez de né 
pá ra-vi zek ben a vi lá got, az na pi új szü lött jét. Bu bo ré kok, 
köp kö dés, cin co gásfé le, si kon gá sok.

•

Évek óta fog lal koz tat nak azok a fur csa ké pi for má ci-
ók, ame lye ket a mû vé szet tör té net anamorfotikus áb rá zo-
lás nak, tük rö zés nek ne vez, és ami voltkaképpen az il lu zó-
ri kus kép ve tü le tek egyik, kü lön le ges faj tá ja. A ki fe je zés 

gö rög ere de tû és ere de ti leg egy sze rû en „át ala kí tást” 
je len tett (anamorfein), majd ar ra a tor zí tott áb rá zo lá si 
mód szer re kezd ték al kal maz ni, ami kor csu pán egy adott 
lá tó szög bõl vagy gör betü kör bõl szem lél ve je le nik meg a 
„he lyes” (re a lisz ti kus nak mon dott) kép.

Már Le o nar do váz lat fü ze te i ben is sze re pel a je len ség 
a tü kör írás sal ké szí tett jegy ze tei közt. Ha úgy ves  szük, 
lé nye gé ben a cent rá lis pers pek tí va (el mé le te) is az 
„anamorfotikus” le ve tí tés egyik spe ci á lis, ki tün te tett ese-
te. Oly mó don, ahogy az is mert tü kör ben meg je le nõ kép 
is fel fog ha tó olyan kép nek, amely nél a ve tí té si sík nak 
nincs gör bü le te. Kö zön sé ge sen ezt mond juk sík tü kör-
nek.

A víz tük rök azon ban csak rit ka eset ben ad nak 
sík tü kör ké pet, hi szen fe lü le tük, amit „vízszintnek” 
mon dunk – ál ta lá ban még a leg eny hébb fu val lat ra is 
–, hul lám zik a sza bad ter mé szet ben. Az em ber vi szont 
egy kor, igen-igen ré gen – hisz sem fon cso ro zott, sem 
más fé le tü kör még nem lé te zett – fel te he tõ en ilyen víz-
fe lü le ten pil lant hat ta meg ma gát és vi lá gá nak ve tí tett 
ké pét. A gö rög mi to ló gi ák Narcissusa (Narkisszosza) 
is egy tó ba vagy egy víz me der be te kint ve sze ret be le 
ön ma gá ba.

Szû kebb ér te lem ben és tör té ne ti leg vé ve vi szont az 
anamorfózis el sõ sor ban a 15–17. szá za di mû vek kel 
kap cso la tos. Azo kat a mû al ko tá so kat mond juk anamor-
fotikusnak, ame lyek eze ket a tük rö zé si le he tõ sé ge ket 
„trük kö sen”, vir tu óz mó don ak náz ták ki (egyes ese tek-
ben pers pek tí vado bo zok kal, len cserend sze rek kel tá mo-
gat va a vi zu á lis/vir tu á lis le ve tí tést, a kép meg ér té sét, 
percepcionális meg fej té si mód ját).

A 20. szá zad ban, az ész le léspszi cho ló gi ai kí sér le tek-
ben is fel hasz nál ták az anamorfotikus ha tá so kat – ezek 
kö zül a leg ne ve ze te sebb a he lyi ség kör vo na la it el tor-
zí tó ún. Ames-terem –, de a mo dern kép zõ mû vé szet, 
kü lö nö sen a fes té szet [ve gyük pél dá nak Françis Ba con 
fes té sze tét, de akár a szob rá szat ból Jovánovics György 
ma gyar szob rász al ko tá sa it] és per sze a fo to grá fia is él 
ve le, ami kor plasz ti kus tü körfe lü le tek kom bi ná ci ó já val 
„ját szik”, és sze re pe tá madt a film fel ve võk priz ma- és len-
cse rend sze re i vel, a cinemaszkopikus ha tá sok nál is.1

Johannes Vermeerrel és a kor tár sa i nak te kint he tõ más 
né met al föl di fes tõk kel, va la mit a 18. szá za di hol land 
esztéta és böl cse lõ, Franz Hemsterhuis (1721–1790) 

•  Rész let egy na gyobb es  szé bõl.
1  Az anamorfózis alap ve tõ, kor sze rû mo nog rá fi á ja: Baltrušaitis, Jurgis: Anamorphoses ou thaumaturgus opticus. Les perspectives dépravées. Pa ris, 

1984. Flammarion. 223 l. Eu ró pa fon tos mú ze u ma i ban – tu do má sunk sze rint – négy fon tos na gyobb ki ál lí tást ren dez tek, ame lyek anamorfotikus 
mû ve ket mu tat tak be. E kiállitások ka ta ló gu sai, me lyek sok in for má ci ót nyúj tot tak a szer zõ nek, a kö vet ke zõk:

  – Anamorfosen spel met perspectief. Rijksmuseum, Ams ter dam, 1975–1976; Anamorphoses chasses à travers les collections du Musées des Arts 
Décoratifs, Pa ris, 1976. 88 p.; Schiefe Bilder. Die Zimmernsche Anamorphose und andere Augenspiele aus den Sammlungen des Germanisches 
Nationalmuseum. Nürn berg, 1998. 135 p.;

 – On Reflection. Jonathan Mil ler. National Gallery, Lon don, 1998. Yale, University Press, 1998. 224 p.
  Ez az utób bi ki ál lí tás és an nak kö tet ka ta ló gu sa nem az anamorfózistükrözés, ha nem a mû vé szet ben meg je le ní tett tük rö zé sek ál ta lá nos for má ci ó it 

mu tat ja be és elem zi. Mil ler a kép lá tás és a ké pi gon dol ko dás élet ta ni, lel ki és ant ro po ló gi ai alap ja i val is fog lal ko zik. A ki ál lí tá si ka ta ló gus a 
ké sõ-kö zép ko ri fes té szet tõl a mo dern mû ve kig ter je dõ gaz dag anya gon mu tat ja be a kép zõ mû vé szet ben, el sõ sor ban a fes tõi mun kák ban elõ for du ló 
tük rö zé se ket.
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ész le lésfi lo zó fi á já val foglalkozva2 en gem mint egy 
ra bul ej tet tek az anamorfózis prob lé mái.

Sok szor meg-meg lep nek, rámköszönnek, né ha a na pi 
be nyo má sok kal is ma guk ra hív ják a fi gyel me met. Ezek 
men tén ju tot tam ar ra a meg ál la pí tás ra, hogy az anamor-
fózis azért (is) ér de kes je len ség, mert egy fe lõl „tech ni ká-
nak”, egy faj ta áb rá zo lá si mód szer nek mu tat ko zik, más fe-
lõl vi szont a „ref le xió”, az ész le lés- és ér zé ke léslé lek tan 
kér dé se it érin ti.

Az egyik nyá ron – ami kor kis ka masz lá nyom mal 
nya ral tunk a Du na egyik mel lék ága mel let ti nya ra ló ban 
– megint be le me rül tem az anamorfózisról va ló esz mé-
lõ dés be, és szin te óva kod nom kel lett, hogy ezek nek az 
anamorfotikus ké pek nek a kü lönc „szel le me” el ne kap jon 
egé szen, ma gá ba ne nyel jen a ma ga fur csa ör vé nye i vel.

•

Haj nal elõt ti óra. Még fenn a te le hold. Az éb re dõ, nyí-
ló szem e nyár kö zép ében fe ke te egén ilyen ko rán már az 
õszi csil lag ké pek re lát. Ott, ahol a hold ezüst fény szór vá-
nya nem olt ja ki, nem ta kar ja a Tej út fá tyo los hul lám sza-
lag ját, mely át íve li a bol to zat ma ga sát. Fé nyek fé nye ket 
ta kar nak, a sö tét ség ba ka csin ja fényt rejt és sö té tet, rej té-
lyes fe dés ben – szé dí te nek, ká bí ta nak a vég sõ ins tan ci ák.

A nyá ri ég ké pei, a Lant meg a Hat  tyú, mi e lõtt kez de-
né nek el hal vá nyul ni, dél irány ban for dul nak le fe lé, az ég 
túl ol da lán vi szont, már a ze nit fe lé jár va, ra gyog nak az 
Ik rek és a Fi as tyúk ké pé be fog lalt csil la gok; ve lük elõ re 
jel zõd nek a hû vös õszi éj je lek, ami kor majd õk fény le nek  
az éj sza kai égen.

Ez nem „haj na li ré szeg ség”, in kább az al vás és az 
álom ma ra dék it tas sá gá nak eny he ká bu la ta, mely ben, 
mint ha va la mi kö dös op ti kán ke resz tül, jut ná nak hoz zám 
az ér zé ke lé sek, a fé nyek, a csil lag ké pek. Az tán las sacs-
kán ki tisz tul nak az em ber ér zék szer vei, és nyo muk ban 
ipar kod va meg éb red nek az agy sej tek – pár ban a fén  nyel, 
a nap pal lal.

Ez is kons tel lá ció, pon to sab ban: op po zí ció. Mint ha 
va la mi ha tal mas mér leg vagy hin ta len ge ne éj jel bõl a nap-
pal ba, az álom ból, a sö tét bõl a vi lág tu dat ba (hogy az tán 
es té re az egész el pi hen jen, és for dí tott irány ban ér kez zünk 
el az az nap vis  sza út já nak vé gé re).

Ilyen kor sze rel me tes csend van. Õsi mi to ló gi ák köl-
tõi gon do la ta, hogy a Nap a Hold ba, a Hold a Nap ba 
sze rel mes, re mény te le nül ûz ve egy mást köl csö nös vá gya-
ko zás sal.

Nap kel te elõtt és nap nyug ta után, a fény jöt té nek-men-
té nek er re a ra gyo gó, rej tel mes – ne megy szer drá mai – 
fény öve ze té re ta lán azért re a gá lunk élén ken és mond hat ni 
nagy lé lek kel, mert más-más alak ban, de em ber vol tunk 
nagy, me lan ko li kus me ta fo rá ja ke rül így a sze münk elé.

A pe rem, a ha tár pont, éj jel és nap pal „el vá lá sa”, 
át for du lá sa vi szont, ér de kes mó don, nem ra gad ha tó meg 
iga zán. Ha meg fi gye lem ma gam, vol ta kép pen már azt se 
tu dom, me lyik pon ton lé pek át az al vás ból az éb re dés be. 
Az „alud ni” meg az „éb ren len ni” épp úgy ha tár fo ga lom, 
köz tük va la mi lyen sely me sen gyû rõ dõ át me ne ti ál la pot 
van, va la hogy úgy, ahogy a ke le ti ég alap szö ve té nek fe ke-
te sé ge, sö tét tö mör sé ge is las san kezd át ita tód ni fén  nyel, 
a még jó val a föld pe rem alatt ál ló Nap elõsu ga ra i val. A 

„még nem”-nek és a „már igen”-nek ez a bi zony ta lan sá-
ga, tar tam sze rû sé ge idõ ér zé ke lé sünk na gyon fi nom re la ti-
viz mu sá ra vall.

Már az éj jel má so dik fe lé ben, az ún. mély al vá si pe ri-
ó du sok ból is egy re in kább az éb re dés fe lé hul lá mo zó dik 
az énünk. Ami kor „par tot ér tünk”, va gyis ami kor fel nyi-
tot tuk a sze münket, vagy kezd tük meg hal la ni a kül vi lág 
hang ja it, az már ez a „köz tes” ál la pot, az al vás és az éb ren-
lét át me ne ti öve ze té nek vé ge fe lé esik. Tán szü le té sünk és 
ha lá lunk is ilyen köz tes tar tam, s ak kor a haj nal en nek az 
elõb bi nek, az al kony pe dig aman nak a me ta fo rá ja.

Nap tá ra ink – év ez re dek óta – egyez mé nyes pon tos ság-
gal rög zí tik azt az idõ pon tot, ami kor fel kel vagy le nyug-
szik a Nap. No ha a csil la gá szat prak ti ku ma el dön ti, hogy 
a nap kel te tény le ges idõ pont já nak, va gyis a haj nal vég- 
és a reg gel kez dõ pont já nak mit te kint he tünk, a do log 
még sem egy sze rû: va jon ak kor van-e a Nap nak a kel te, 
ami kor a ko rong já nak leg el sõ su ga ra meg je le nik, avagy 
ak kor, ami kor a tel jes égi test lát szik a ho ri zont fö lött? 
Hisz ez jó né hány perc kü lönb ség.

Akár hogy is: ezek a bi zony ta lan öve ze tek fi gyel met 
ér de mel nek. Az óra mû vek, a nap tá rak pon tos sá ga és a 
köl tõi-mi to lo gi kus ész já rás dif fúz le be gé se ugyan is el len-
té tes nek is, meg pár hu za mos nak is tû nik.

A ket tõs sé gek bõl, va gyis a lo gi ka sze rin ti „bi ná ris op po-
zí ci ók”-ból – mint nap pal és éj sza ka, itt és ott, én és te stb. 
–, va gyis a tu da ti fel fo gás ket tõs szám rend sze ré bõl, mint 
va la mi há ló ból, úgy sem tud az em ber ki evic kél ni. A va ló ra 
vé gül is min dig kan csa lí tunk csu pán, és hol az ér te lem mel, 
a ra ci o na li tás sal az egyik, hol az ér zé sek, az „arché”-k in tu-
í ci ó já val a má sik irány ba tor zít a fel fo gá sunk, szel le münk. 
Ami bõl kö vet ke zik, hogy nincs is olyan kép, amit vé gül is 
egé szen pon tos nak és tisz tá nak tud ha tunk, és hogy nincs 
mó dunk „szín rõl szín re” és „iga zán” lát ni.

Az Új szö vet ség õs for rá sa i nak textológusai meg ál la pí tot-
ták, hogy annak a ne ve ze tes Szent Pál-i hely nek, a korin-
thusiakhoz írott le vél nek a for dí tá sa már a Vulgatában 
ki csit tor zí tott, és nem pon tos az is mert ma gyar vál to zat 
sem. A „most még csak [tü kör ál tal] ho má lyo san lá tunk” 
szö veg rész az õsibb gö rög szö veg ben nem „ho má lyos”-t, 
ha nem enigmate-t je lent, az az enigmatikusan, ta lá nyo san 
lá tunk.

•

Édes bor zal mak kal te li az ilyen ko ra-haj nal nyá ri 
víz part ja. Szem ben ve lem – se nem kö zel, se nem tá vol 
– sö tét be bur ko lóz va az ár té ri ren ge teg. Még csak pár 
ma dár mo tosz kál, rik kant fel né ha, egy-egy ág rop pan; 
avarmo to zás hang ja elõbb er rõl, majd amar ról. Egy vad-
disz nókon da tú ro gat hat ott az avar ban; éj jel jár nak in ni 
a part ra. Csak a nyo mu kat lá tom, ma gu kat az ál la to kat 
so sem. Me reszt ge tem a sze mem a fél ho mály ban, és 
re mény ke dem, né mi bor zon gó iz ga lom mal, hát ha le jön-
nek a víz hez, és a szórt fénysötéthez szo kott sze mem mel a 
fa ár nyak alatt meg pil lant ha tok egy pár er dei vad disz nót.

Bal ra a Du na fõ fo lya ma egy kõ do bás nyi ra; túl part-
ján li ge tes, szõ lõk kel be te le pí tett, ta nyák kal tar ká zott 
domb ol dal. A hold fény ka va rog a hul lám zó ör vény lé sek 
fel szí nén. Ilyen kor, az álom és az éb ren lét ha tá rán, elég 
sza ba don kép ze leg het az em ber.

2 Né hány es  szé je ma gya rul is meg je lent az Enig ma címû fo lyó irat ban.
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Az egyik haj na lon, a fo lyam nyu gat fe lé ka nya ro dó ága 
fe lõl, olyan fény tá madt a pir ka da ti csend ben, hogy pár 
pil la na tig azt kép zel tem: fel for dult a vi lág, és hogy a Nap, 
nem, mint ren de sen, ke let rõl, ha nem nyu gat ról jön majd 
fel. Az tán fel tûnt egy fény fü zé rek kel dí szí tett, ki vi lá gí tott 
szál lo da-üdü lõ ha jó ha tal mas fény kör letve tü le té vel a ví zen, 
és mint va la mi je le nés úszott a ten ger irá nyá ba le fe lé a par ti 
fü ze sek lomb ja mö gött. (Ha son ló an Fellini Amarcord-jának 
utol só kép so rá hoz, ami kor a fi úk meg lát ják az óce án já rót: a 
cso dás „nagy vi lág”-ot, ami ott úszik me sé sen fe let tük, szép 
nõk kel, pezs gõ zõ, tán co ló gaz da gok kal.)

Egy nagy ha jó test ko moly elõ hul lá mo kat is tor laszt. 
Mint ha se rény szol gák te rí te né nek part szé lig ki fu tó fi nom 
szõ nye get egy ál ru hás, fé nyes, vizen uta zó her ceg elé. Ezt 
a hul lám zó kár pi tot, mi kor a fo lya mi me net már el ha ladt, 
seb bel-lob bal fel gön gyö lik, majd fut tá ban mind járt el 
is von szol ják, a ha jó utó hul lá mai na gyo kat csob ban va, 
sü rög ve-fo rog va ve tõd nek ki a part ra. Pe dig csak egy 
ha jó úszott a haj na li fo lya mon.

A fo lyó ág vi zén, mely nek part ján ál lok, a fel de reng ve 
bon ta ko zó tü kör fe lü le ten már lát szik, hogy kezd ha sad ni 
a haj nal. Ap ró hul lám gyû rûk sza lad nak szer te szét, szin-
te cso bog a víz, né ha na gyob ba kat loc  csan. Ap ró ha lak 
sû rûn, a na gyobb tes tû ek ritkásan dob ják fel ma gu kat a 
szín re, a szür kés-zöl des fe lü le ten kis, ezüs tös pen gék vil-
lan nak; meg-meg csil lan nak a pik ke lyek.

Akik éj jel hor gász tak a Du nán, már be jöt tek a fõ ág ról, 
a ko rai ka pás ban re mény ke dõk még csak szösz mö töl nek 
a csó na kok ban; ez most még egy szen der gõ, hang ta lan 
idõ sáv. Csak az el ha ló ág rec  cse né sek, meg e rej té lyes 
hul lám gyû rû zés, cso bo gás kar col ja a csen det. Ke let fe lõl 
ki huny nak a csil la gok, a hold fény hal vá nyul ni kezd, a víz-
par ti er dõ fö lött szür kés ké ken ter jesz ke dik a fény.

•

Völgy ez – az ilyen sík föl di lom bos fo lyó me der is az –, 
part ján völgy la kók kal. Aki-ami ki emel ke dik a táj e pu ha 
mé lye dé sé bõl, az kap ja a leg ko ráb ban a fény jöt té nek 
hí rét. A vas kos tör zsek még a mo csa ras, da go nyás fél-
ho mály ban áll nak, elõ ször a lom bok csú csai kezd het nek 
örül ni a su ga rak fel de ren gé sé nek.

Ma gá nyos si rály – vagy gém – jön és húz el a me der 
fe lett, röp té ben ri kol toz. Éles hang ja mint ha éb resz tõ len-
ne. A fo lyam túl part ján, ab ban a fa lu ban, mely már egy 
má sik or szág ban (Hor vát or szág ban) fek szik, rá kez de nek a 
ka ka sok is, egy más sal ver seng ve a ku ko ré ko lás ban. Ki-ki 
a ma ga mód ján a haj na li dal la má ba kezd. Ilyen kor van a 
leg hû vö sebb, a fel hõ men tes ég bõl most il lan el az elõ zõ 
nap me le gé nek utol só ma rad vá nya. Meg-meg bor zon gok.

•

Ahogy az idõ ha lad, vég le ges sé vá lik a ha tár nap pal és 
éj jel kö zött; a csil lag za tok nem csak el-, de a tu dat kö zel-
múlt já ba is tûn tek. Ilyen kor már egy re ne he zebb vis  sza-
idéz ni az éj je li ég bolt alap ját adó ke mény fe ke te sé gét, az 
égi tes tek tû fénypont ja it. A min dent fo ko za to san el ön tõ 
fény rop pan tul fel erõ sí ti a szenzitívitást, ele men tá ri san 
tesz ben nün ket ma gá é vá. Ál mél kod va ál lok a par ton; 
egy re gyor sul nak az ese mé nyek, mind job ban meg mu tat-

koz nak a je len sé gek kö röt tem. Egy re na gyobb va rázs la tot 
bo rít va elém, mely né mán, cres cen dosze rû en bon ta ko zik 
ki a nap kel te tel jes nek te kint he tõ pil la na tá ig.

Köz ben mind ez tü kör ben, a víz tük ré ben is lát szik és 
ott is „tör té nik”. Meg ket tõ zött, át ala kí tott, az az anamor-
fotikus kép ben. Ha a fel adat nem len ne szin te meg old-
ha tat lan, jó vol na víz szin te sen meg dõl ve, de rék szö gû 
ol dal haj lás ban, fent re és lent re egy aránt te kint ve néz ni e 
ké pe ket, úgy, hogy köz ben – két irány ba, két fé le kép pen 
kan csa lít va – a föld fe let ti színt és an nak anamorfotikusan 
tük rö zött, len ti ve tü le tét egy szer re ér zé kel jem.

Mi vel elég sa nya rú póz vol na ez, te kin te tem fel-le jár 
az al só és a fel sõ di men zió kö zött.

A lá tás, mint ér zé ke lés, be lát ha tat lan, ugyan ak kor 
axi o ma ti kus va la mi. Van nak né mi el kép ze lé se ink ar ról, 
hogy, mond juk, egy csi ga mi ként fog fel vi zu á lis be nyo-
má so kat, a bé kák kör kö rös, kon vex kép lá tá sá ról, egy ege-
rész ölyv ben ke let kez he tõ vi zu á lis in for má ci ó ról is ezt-azt 
is me rünk a bi o ló gu sok rekonstruktív ma gya rá za tai nyo-
mán. Mind ezek azon ban csak ér tel münk váz la tai, af fé le 
se géd áb rák. Iga zi ta pasz ta la ta ink a lá tás ról em be ri lé tünk 
ha tár mezs gyé jé nek in nen sõ ol da lá ról szár maz nak, ab ból a 
ta pasz ta lat ból, ahogy mi ér zé ke lünk, lá tunk.

En nek szél sõ sé ges ese tét is is mer het jük, ha Keller 
He lén (1880–1968) sü ket né ma-vak ame ri kai lány 
me mo ár ját elolvassuk.3 En nek a bá mu la tos em ber pél-
dány nak a be szá mo ló já ból el kép zel het jük az ér zé ki 
ta pasz ta lá sok leg mi ni má li sabb, mond hat ni zé ró szint-
jét, akár ha egy ak na mé lyét, és kezd fel de ren ge ni, hogy 
mi lyen le het ne az, ha mind ös  sze ta pin tás sal áll nánk kap-
cso lat ban a vi lág gal.

Az em ber túl rest ah hoz, hogy na pon ta meg kö szön je 
a lét nek a mû kö dõ ér zék szer ve it. De leg alább a sze mün-
kért, e bá mu la to san bo nyo lult szer vért, mely az anya méh-
ben oly gond dal ké szült a gé nek kód jai sze rint a hunyt 
szem héj, a vi ze nyõs, sar ja dó pil lák mö gött, leg alább 
azért le het nénk há lá sak az anya ter mé szet nek. Amit vol ta-
kép pen al vás köz ben, ál munk ban is hasz ná lunk, hisz az 
al vás bi zo nyos álom sza ka sza i ban a zárt szem hé junk alatt 
is ide-oda jár a szem bo ga runk. Vagy még to vább me het-
nénk? Oda, ahol a „né ma egy sze mû” la kik. Õ je le nik meg 
a mí to szok Kük lopsz-kép ze té ben?

•

A reg ge li vi zek anamorfózisai vál to za to sak. Ha a szem 
anamorfotikus tü kör be – mond juk, egy haj na li víz tü kör-
be, va gyis le fe lé – néz ve me reng a ter mé szet reg ge li ké pe-
in, ér de mes köz ben ész ben tar ta nia – mint egy az „agyá val 
kan csa lít va” –, hogy e lát vá nyok egy-egy „va lós” tér be li 
kép nek fe lel nek meg, és csak az alak juk van a tük rö zött 
alak ban „de for mál va”.

Az em ber ilyen kor per sze megint len dü let be hoz hat ja 
a kép ze le tét. Az ezüst zöld fûz fák tör zsé nek, szá ra i nak, 
ága i nak, lombro ko lyá i nak vis  szá ját lát hat juk a vi zek ben; 
a le ve lek fi no man rin ga tóz nak, re meg nek, mint meg an  nyi 
nim fa. Akár ha rücs kös ki tü rem lé se ik, kér ge ik így, eb ben a 
kép ben nyer nék vis  sza azt a lágy sá got, pu ha sá got, ele ven 
ero ti kát, me lyet – a me sé bõl tud juk – el va rá zsolt be lõ lük a 
lét go nosz bo szor ká ja. Csak rin ga nak, meg für de nek a reg-
ge li vi zek ben, és fe let tébb tisz tá nak lát sza nak mind járt.

3 Keller He lén: Story of my Life, 1902.
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Ha egy ki sebb vad ka csa csa pat fel röp pen, vagy egy 
na gyob bat ug ró ponty kör kö rös hul lá mo kat kelt a fo lyón, 
a fe lü let moz gás ba jön, és az anamorfotikus tü kör kép 
még egy di men zi ót nyer, mi vel az in gás ba jött, több szö-
rös ve tü let ben tá gu ló dom bo rú-ho mo rú tü kör vé gig si mít-
ja, va ri ál ja a fa-ki rály lá nyok tag ja it. S ez szív do bog ta tó 
ese mény; a kép zel gõ, mint va la mi voyeur, szin te el pi rul a 
sa ját al kal mi ta pin tat lan sá gá tól. Az ér tel mes szem lé lõ dés, 
né zés idõ vel szin te fel is füg gesz tõ dik eb ben az el me rü lõ 
bá mész ko dás ban, és kezd jük va ló dibb nak ven ni eze ket a 
len ti víz tü körké pe ket. Mi köz ben azért nem fe led ke zünk 
meg ró la, hogy a tü körlom bok fe lett ott van nak a va ló di-
ak, a reg ge li ég kék je, szürkésfehére, a lát vány ré se i ben 
az iga zi fel hõ pa ma csok.

„Mi lyen ma gas e haj na li ég – se re gek csil log nak ér ce-
i ben” (Jó zsef At ti la). Nincs most se reg, se hol sin cse nek 
ér cek, sõt, mind ez in kább oda lent van, va la mi lyen ol dott, 
ol vadt ál la pot ban. A tü kör pa lo tá ban. Ott, ahol a ha lak 
úsz nak lát ha tat la nul, va la mi fé le de ren gõ víz ho mály ban? 
Vagy ahol az iszap la pul, és az ebi ha lak pe téi, ví zi pók ok 
lár vái ké szü lõd nek egy más ala kú va ló ra? A vir tu á lis és 
a tény le ges egy más ba ját szik. Hol va gyunk, mit lá tunk? 
Még ezen a lent ter jesz ke dõ égen is ugyan az tör té nik bal-
jobb for dí tá sú kép ben, mint fent: ma dár re pül ben ne, re pü-
lõk kon denz csík jai húz nak vé gig raj ta fény vo na la kat.

Lewis Carroll Alice-énak eb ben az it te ni tü kör bi ro dal-
má ban azon ban ér de kes mó don iga zi mély csend van; 
mint ha az õ dol ga ik át lát szó ha tár fe lü le tén min den hang-
hul lám meg tör ne: csak egy né ma látványország rém lik 
„oda át”. Min den, ami hang, csak in nen, fent rõl, tõ lünk 
ér ke zik, a hang hul lám ok ugyan csak vis  sza ve rõd nek – per-
sze nem a szó fi zi kai, tel je sen re á lis ér tel mé ben – a víz 
(fény)törés- és ha tár fe lü le tén.

•

Rossz ál mát me sé li éb re de zõ kis lá nyom. A bo nyo lult 
álom tör té net, ami hol gyö nyö rû sé ges, hol ijesz tõ, az zal 
vég zõ dik, hogy va la ki, egy Go nosz va la mi pi ros elem-
lám pá val be vi lá gí tott oda, ahol õ rej te zett. Mon dom ne ki: 
„Tu dod, ki csim, mi volt ez az elem lám pa? A fény ké pe zõ-
gép va ku já nak vil la ná sa. Mert olyan szép volt a bé ké sen 
al vó ar cod, hogy le fény ké pez te lek.” A le hunyt sze mé re 
ha tó fény szen zu á lis ta pasz ta la tát vit te át az álom anamor-
fotikus ve tü le té re. Amit õ lá tott – így vagy amúgy –, az 
min den kép pen ele mibb, bár illanékonyabb be nyo más, 
mint amit a ka me ra len csé i vel a fény ér zé keny emul zió 
rög zít het az elõ hí van dó, sta bil fo tón. Az álom ké pek nap-
pa li be nyo má sa ink anamorfotikus ve tü le tei (is)?

Fi gye lem a reg gel ben a ví zi szár nya so kat. A csa pat-
sze rû vi sel ke dé sü ket. Ahogy a víz szí nén is be vár ják egy-
mást, ki sebb egy sé gek be ve rõd ve. Ahogy húz nak és igen 
fe gyel me zett alak za tok ba ren de zõd nek. Úgy tû nik, hogy 
a megmerítkezés, szárny csap do sás, a toll fe lü let kar ban tar-
tá sá nak moz du lat so ra it vé gez ve „élvezkednek”. Né zem a 
vis  sza fo gott kis vi a da la i kat, me lyek né mi han gos ko dás 
köz ben protektív-agresszív moz du la tok kal zaj la nak.

Ha a szárny ra ke lés meg a víz re eresz ke dés pil la na-
ta i tól, e kis sé ne héz kes ne ki len dü lé sek tõl el te kin tek, fõ 
táp lá lék szer zé si mód juk, az alá bu kás, a fel me rü lés, a 
víz rá zo ga tás, vagy a par ti fe dés bõl a nyílt víz tü kör re va ló 

ki me rész ke dés ri adt pil la na tai a leg in kább meg ra ga dó ak. 
Más fa jú ví zi ma da rak kal, mond hat ni, kö zö nyös a vi szo-
nyuk; ele gen dõ a táp lá lék és a tér; el úsz nak, el re pül nek, 
el van nak egy más mel lett. Ám hogy mit lát nak a sár gás-
zöl den de ren gõ mély ben, hogy a kis hal, a csík, a lár va 
mi ként lát szik ne kik, azt alig tu dom el kép zel ni. Mi lyen 
le het alá me rül ni oda, s ha fel buk kan nak, mi lyen az õ 
sze mük ben az ég, a víz, a fen ti vi lág? S ezek nek mi lyen 
a „tu da ti” ará nya ná luk? Az „arány” és „mér ték” sza vak 
al kal maz ha tók-e itt? S ha igen, ak kor mi ként?

Rejt ve ma ra dó dol go kat kö ze lí tünk kér dé se ink kel. 
Egy ál ta lán, szük sé ges-e, fon tos-e eze ket a tit ko kat meg kö-
ze lí te ni, vagy le gyünk ta pin ta to sab bak, ke vés bé te rü letfog-
la lók? Vagy olyan adott sá gunk a hó dí tás, a meg is me rés 
vá gya, me lyet nem igen le het ki ik tat ni?

E két sé gek hez, ezek hez az iga zán el nem dön ten dõ 
kér dé sek hez ké pest a víz par ti haj nal és reg gel dol gai, 
je le né sei szin te prob lé mát la nok. Tér jünk vis  sza hoz zá juk, 
né mi képp a gó lyák és a szür ke gé mek mód ján. Õk ki csit 
ne héz ke sen, még is szé pen eresz ked nek le a part ra, hogy 
fi gyel ni kezd je nek a fák alatt, a fö ve nyen, a víz tü kör szé-
lén a meg szer zen dõ táp lá lék ra.

•

Még nem kelt fel a Nap. De már min den, ami te he ti, 
né mi vö rös réz színt csen ma gá nak, vagy a még sze ren-
csé seb bek: né mi arany ló su gár zást. A part fél ho má lyá-
ban a moz du lat lan szür ke gé mek egé szen bot sze rû ek, 
és csak ak kor árul ják el, hogy nem víz bõl ki me re dõ 
isza pos ágak, ami kor a fe jük moz dul.

Csó nak juk ülés desz ká in a víz re és úszó ik ra me re dõ 
hor gá szok ugyan csak moc ca nat la nok; õk is tü rel me sen 
vár ják a ka pást.

Oda lent, a víz tü kör ben már fel hõk re le het rá lát ni. 
Olyan ez, mint a ma ga san szál ló re pü lõ rõl az alat tunk 
ha bo so dó fel hõ zó na, a sej tel mes pá ra hó me zõk. Né ha 
pár fecs ke húz át, az õ ké pe ik is vil lan nak, cikkan-
nak a ví zen. A lom bok közt, oda fent né ha cset te gé sek, 
pa lattyok, csilp-csalpok hang za nak fel; a csend ere zé-
sei, kar co ló dá sai.

Az emel ke dõ fény fo ko za to san vi lá gít ja át a me der 
fe let ti pá rát; a köd ta ka ró emel ke dik és leng a reg ge li 
fu val la tok tól, egy-egy lég áram lat meg him bál ja a víz 
szí nén a pu ha go moly gást, sza la dás ra kész te ti a pá rát 
hol er re, hol amar ra; en nek a víz bur ko lat nak, mely 
ró zsarõt re vált, majd li lás szí nek ben is ját szik, majd-
nem olyan a be nyo má sa, mint ha fél álom ban lát nánk. 
Sõt, né ha dé mo ni kus ha tá sa is van; akár ha fur csa, 
go moly gó bo szor kák lej te né nek va la mi fur csa tán cot, 
cso port ja ik kal több fé le irány ba leng ve.

A fo lyó ág mé lyén, amer rõl a nap kel te vár ha tó, a 
gát nál a har mat csep pek köd sze rû anya ga szür ké be bur-
kol ja a fá kat és egy kö ze li er dõ ir tás ról ide hang zik egy 
fû rész fel-fel vi sí tó hang ja, ami a ko rai mun kál ko dás ról, 
a fa tör zsek anya gá nak ke mény el len ál lá sá ról je lez. Van 
eb ben va la mi zord, de jó in du la tú fi gyel mez te tés.

Hi szen ami ké szü lõ dik, a Nap fel ke lé sé nek mind-
in kább kö ze le dõ lát vá nya, akár csak Mo net ne ve ze tes 
ké pén is (L’impression: la levée du soleil), numinó-
zus.4 Ve le nem csak fény és me leg su gár zás je le nik meg, 

4 Az is te ni vel szem ben ér zett fé le lem- és tisz te let ér zés.
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ha nem a fel sé ges ség hall ga tag ere je, a vad ság, a ha tal-
mas ság ha rag ja is. A pá ra lel kek tán ca is akár ha en nek 
men ne elé be, mint ha ne ki, a nagy Nap nak ját sza ná nak 
itt va la kik.

Az ap ró hal nép is csa pa to san nyü zsög a par ti se kély-
ben, a ví zen kör hul lá mok fut nak; bor zo ló dik a fel szín, 
odébb meg a nö ven dékha lak na gyob ba kat, va dab ba kat 
ke ver nek.

Kü lö nös je len sé gek mu tat koz nak meg ilyen kor a víz 
tü kör ve tü le tén. Az ég ma ga sá ban el hú zó va dász gép gáz-
csíküs tö ke, me lyet már ja vá ban süt a nap fény, elõ ször 
arany- majd ezüstkí gyó ként te ke reg, ver gõ dik elõ re a 
fo lyó víz ké pén. E kép ze tes, kú szó lény nek a fe je ra gyog 
leg job ban; ahogy elõ re ha lad, tes te egy re job ban te ke reg-
ni, hul lám za ni kezd. Idõ vel az tán szét osz lik, el me rül a 
tü ne mény.

Egy idõs, ka la pos pa raszt em ber, aki a há ló ját, hor-
gász szer szá ma it ra kos gat ja ko mó to san a meg-meg dön-
dü lõ la dik já ba, ala po san meg néz, mit bá mész ko dok és 
tét len ke dek.

Mint egy ta ka rás ban, nagy par ti fû zek kö zött tör elõ a 
fény. Rö vid idõ ez, alig tíz perc, köz ben egy re gyor sul-
nak azok az ese mé nyek, ame lyek nek min den, ami ed dig 
tör tént, csak az elõ já té ka volt. Ek kor meg an  nyi lény, je le-
nés moz dul meg: a köd tánc fel erõ sö dik, a ma da rak gyors 
re pü lés sel vág nak ne ki a lég tér nek, és igen élénk han go-
kat ad nak. Ez a moz gal mas ság, nyüzs gés és han gos ko dás 
a di na mi kus hát tér a nap kel te ki bon ta ko zá sá hoz, az egy re 
erõ sö dõ lát vány szce ni ká já nak fel fu tá sá hoz. Elõ ször a 
fa tör zsek kö zöt ti ré sek tü kör kép ében hul lám zik fe lénk 
az arany te lér, ágak ra sza kad va, re zeg ve, ap ró szín pon to-
kat szór va szét a víz szí nén, a pá rák ör vény lé se in. Amit 
lá tunk, ka o ti kus nak is mond hat nánk, ha az ese mény – e 
min den na pi cso da – nem len ne cél irá nyos és ha tá ro zott. 
De a dol gok a fo lya ma tos fény gya ra po dás fe lé, a nap-
fényje len sé gek fõ ten ge lyé be iga zod nak. A lom bok, az 
ágak el len fény ben és alul ról – a víz rõl – nyer nek meg vi lá-
gí tást, mi köz ben a su ga rak tü kör ké pek ben fó ku szá lód nak. 
Ezt a szó ró dó, arany ágak ból kép zõ dõ fény hi dat egye sí ti, 
fog ja mind in kább ös  sze a Nap len ti, meg nyúj tott, anamor-
fotikus ké pi ve tü le te. Ami kor az er dei fák mö gött a Nap 
oly ma gas ra hág, hogy ko rong já nak egé sze a ho ri zont fö lé 
ke rül, a fényágak fo lyam má egye sül nek, és szin te fák lya-
ként tör nek elõ, mint va la mi erõ tel jes ra gyo gá sú csó va.

Szün te len vál to zó a tü kör for má ció, mely fo lya ma to-
san, a vil lo gá sok szór vá nya i ból mar kol ja ös  sze tel jes 
alak za tát. Né ha egé szen olyan, mint egy re me gõ, egy-
re nö vek võ is te ni os tor, me lyet egy lát ha tat lan kéz tart 
a mar ká ban. S az egész – a lom bok, a su gár pász mák 
ke re té be il lesz ked ve – akár ha egy tün dök lõ ka ted rá lis 
is je len ne meg.

Jó val ké sõbb, ami kor a nap ko rong lát szó la gos mé re te 
már ki sebb lesz, és na rancs vö rö ses lán go lá sa egy re több 
sár gás szín nel szór ja a fé nyét, a lát vány meg nyug szik, 
ki egyen sú lyo zó dik. To váb bi fél óra múl va a lát ha tó ság 
tel jes tar to má nyát egyen le te sen bo rít ja be a fény.

Ek kor már csak a hos  szan el nyú ló, kis sé gro teszk ko ra 
reg ge li ár nyé kok õriz nek va la mit a nap kel te drá mai szép-
sé gé nek em lé ké bõl.

Nyel vi tu da tunk, sza va ink, õsi ta pasz ta lá sunk sze rint 
õr zünk va la mit e je len ség ér zé ke lé sé nek ere de ti na i vi tá-
sá ból: ma is nap kel té rõl, a nap fel jö ve te lé rõl be szé lünk. 
Ami se gít ab ban, hogy szin te ata visz ti ku san ké pe sek 

le gyünk el kép zel ni a „pri mi tív né pek” nap imá dá sát, és 
hogy en nek lel ki kö vet kez mé nye it né mi kép pen fel tud juk 
idéz ni ma gunk ban. Pe dig rég óta tud juk, hogy nem „Õ” 
jön fel, ha nem mi for gunk „rá”, na pon ta (és for gunk le 
es tén ként, ami kor le megy, a su gár özö né rõl). Fel vet he tõ 
– és nyá ri me di tá ci ó im so rán igye kez tem is er rõl ér zé-
ke lé si, szel le mi ta pasz ta lá so kat ten ni –, hogy mi ért nem 
tu dá sunk nak meg fe le lõ en, ra ci o ná li san ér zé kel jük még is 
ezt a je len sé get? Ta lán túl ha tal mas do log szá munk ra égi-
tes tünk, ott ho nunk, a Föld for du ló moz gá sa ah hoz, hogy e 
rop pant tö meg nek a boly gó pá lyá ján tör té nõ ten gely for gá-
sát – s ve le a mi ke let fe lé va ló szün te len „zu ha ná sun kat” 
– ér zé ki leg meg ra gad has suk?

Numinózus még is a be nyo más, érez ni, hogy így 
va gyunk, amit job bá ra va la mi kül sõ és bel sõ ér zé ke lés-
sel fo gunk még is fel, amely ben egy szer re van je len va la-
mely szé dü let- és sta ti kaér zés. Még en nél is ne he zebb fel-
adat ele ven kép zet té ten ni Föl dünk, e szin te be lát ha tat lan 
gör bü le tû gömb test pa rá nyi sá gát a tá vol fek võ Nap hoz 
vi szo nyít va. Ma rad: a „jön fel a nap” ele mi tu da ta, ér ze-
te. (Ar ra pe dig már nem is len ne ér de mes vál lal koz nunk, 
hogy ezt a lán go ló, nuk le á ris mág lya tes tet mind ös  sze – a 
csil la gá sza ti osz tá lyo zás sze rint – az égi tes tek, a na pok 
rop pant ha tal mas vi lá gá ban csak „vö rös tör pé”-nek kép-
zeljük el.)

•

Per sze a reg gel, a ko ra dél elõtt igen jó egy per zse lõ 
nyá ri na pon, leg alább is itt, a mér sé kelt égöv alatt. Az a 
föl di pá ra bu rok, mely oly lát vá nyo san mu tat ko zik meg a 
nap kel te kor, ben nün ket is ma gá ba ölel, és a su ga rak tól a 
ko rai órák ban nem is osz lik egé szen fel. Ami nek – egye bek 
mel lett – két jó té kony ha tá sa is van. Egy fe lõl eb bõl adó dik, 
hogy nem érez zük olyan per zse lõ nek – még fel hõt len ég 
alatt sem – a Nap vad su gár zá sát, ami ilyen kor még ala-
csony szög bõl éri a föl det. Más részt ez ha tá roz za meg, amit 
a trópikus és a for róbb me di ter rán vi dé ke ken köz vet len 
ta pasz ta lat ként ke vés bé is mer nek, bár fes tõ i leg rég óta igen 
nagy becs ben tar ta nak: a tá jat, a táv la to san né zett ter mé sze-
tet itt sok eset ben pá rák bur kol ják be. Ezt ne ve zik a fes tõk a 
ké pen sfumátónak, ami fi nom, ol dott po é zis sel lá gyít ja meg 
a kon tú ro kat. A Du na-men te, il le tõ leg a Kár pát-me den ce 
tá ja i nak is sze ren csés adott sá ga ez, s kü lö nö sen vi zek men-
tén le het meg fi gyel ni és gyö nyör köd ni ben ne.

Míg a kis lá nyom épp éb re de zik, és ma gam túl va gyok 
már a reg gel ön fenn tar tó szösz mö tö lé se in, a reg ge li 
ét kek elõ ké szí té sén, még egy szer oda ülök a víz tü kör elé. 
Mi e l õtt a ké pek, me lyek a leg ko ráb bi nap szak hoz kö töt-
tek – a fény tö rés nek eb ben a reg gel re kész hely ze té ben 
idõ köz ben el tûn nek, és zöl des, szórt, csak itt-ott ta golt 
fe lü let, szín ma rad a he lyü kön; e ké pe ket még el né ze-
get he tem. A fény for rás emel ke dé sé vel csök ken a va ló di 
lát vány mé re te és a víz tü kör ben adó dó kép kö zöt ti arány. 
Egé szen ko rai órán, úgy be csü löm, egy fa vis sza ve tü lõ 
ké pe fe le ak ko ra, mint az ere de ti fa. Más fél óra múl tán 
már csak az ötö de, de ez az én né zõ pon tom tól és a fo lyó-
me der mé re té tõl és adott sá ga i tól is függ ta lán.

Ké sõbb, dél elõtt, für dés köz ben az anamorfotikus visz-
 sza ve tí tés for dí tott alak za tá val is ta lál koz hat az em ber. 
Az úszó test ve tet te hul lá mok kör kö rös fény pász mái, ha a 
me der fö lé be haj ló fák alá tem póz az em ber, a tör zse ken, 
az ága kon, sõt a lom bo kon is him bá lóz nak, fel-le sza lad-
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gál nak ko bol dos vil lo gá sok kal. Egy-egy ví zi szár nyas, 
vagy egy fel ve tõ dõ hal is ezt te szi, de õ – azt kell gon dol-
nom – ügyet se vet rá.

Mi meg, ha csak élet fon tos sá gú dol ga ink nem kö tik 
te kin te tün ket lent re (mond juk: a mun kánk, a há lónk, az 
en ni va lónk, a köny vünk), ál ló alak ként, sze münk kel fel-
fe lé (is) fi gye lünk. „Eget mér s bó lint” (Jó zsef At ti la) az 
em ber, és eb ben nem csak a ku ta tó, für ké szõ szem lé lõ dés, 
de az egek kém le lé sé nek hely zet fel mé rõ ösz tö ne is ben ne 
rej lik. Egy ránk és kö rénk bo ru ló koz mosz ban va gyunk.

A víz tü kör ter mé sze té nek, mint szó volt ró la, az a 
paradoxona, hogy az eget len ti vé te szi, és ami kor alá pil-
lan tunk – akár me reng ve, akár me sé ket kép zel ve –, ak kor 
tót ágast ál ló/fek võ ma ga sok ba né zünk le-föl. Az irány vál-
tás és ve le az izomorfitások, pár hu za mos meg fe le lé sek 
kü lö nös tu da ta fur csa ér zé ki szé dü let tel jár.

Ugyan ak kor azt gya ní tom, hogy e szem lé lõ dés és töp-
ren gés a te li hold vizen le be gõ ezüst jé tõl a nap kel tén át 
a dél ki egyen sú lyo zott vissz fé nye i ig, és azon túl, hogy 
mind ez – mi ta ga dás – szép és élményteli, egy ál ta lá no-
sabb „ta ní tás sal” is meg aján dé koz. Ami nem egy sze rû en 
az ed di gi ek sum má ja, és nem is von ha tó ki az ér zé ke lés 
és a gon dol ko dás rész le te i bõl.

Ez a „va la mi” az er köl csön, az eré nye ken in nen van, 
de kö zös, ve gyes hal mazt ké pez: a ter mé sze ti ta pasz ta la-
tok meg az egy nap haj na lát fi gye lõ em ber ref le xi vi tá sa 
van ben ne együtt. Valami evi den ciaél ményt, az én-és-a-
való együtt ál lá sát fo gom fel, mely hez a bel sõ és a kül sõ 
idõ disz har mó ni ái is hoz zá tar toz nak, ér te lem és fan taz ma-
gó ri ák egy más bafe le zõ dé se és cse re bom lá sa. Nyug ta lan 
éle tünk e csen des per cei a bé ke, a pi hen te tõ meg nyug vás 
ke be lé re ölel nek, és az igen lés, a numinózusra va ló „rá bó-
lin tás” né ma gesz tu sa sem hely te len vá lasz fe lé te rel get.

•

Mi a tü kör? Mi is vol ta kép pen a tük rö zõ dés a tü kör ben? 
(Itt a fo ga lom fi lo zó fi ai, esz té ti kai, me ta fo ri kus ér tel mé vel 
nem kí vá nunk fog lal koz ni.)

Nap pa la in kat egy meg vi lá gí tott vi lág ban él jük. Ha a 
mes ter sé ges fény for rás ok tól el te kin tünk, ak kor azt mond-
hat juk, hogy min den do log, ha csak nincs a (ter mé sze tes) 
fény tõl el zár va, fény ben für dik, és min den, jel le gé nek meg-
fe le lõ en, vis  sza is su gá roz za a fényt. Szí nes sé gük is ab ból 
adó dik, hogy a szín spekt rum bi zo nyos ré sze it ad ják vis  sza 
a rá juk esõ egész bõl. (A fe ke te ugyan el vi leg tel je sen el nye-
li a fényt, de szín fo gal ma ink sze rint ép pen ez a hi ány ad ja 
ma gát a sö tét ség szí nét; a fe hér vi szont a spekt rum ös  szes 
szí né nek egé sze.) Nyil ván va ló ugyan, de eb bõl kö vet ke-
zik, hogy min den do log lát ha tó sá ga: egy faj ta fény ve tü let. 
Ami vel a dol gok ön ma gu kat a kü lön bö zõ szí nek ben a fény 
ré vén ve tí tik sze münk be.

Egy má sik osz tá lyo zás ér tel mé ben e lát ha tó dol gok 
vagy transz pa ren sek – s ak kor töb bé-ke vés bé át ha tol raj tuk 
a fény, ami tõl ár nyé kuk is hal vá nyabb – avagy tö mö rek, 
nem áttetszõek, s ez ál tal így ár nyék ve tü le tük is éles, ha tá ro-
zott. A mi Hol dunk is a Nap fé nyét tük rö zi vis  sza, akár csak 
pla né tatár sa ink, a boly gók. A Föld ma ga is ilyen: hold fo-
gyat ko zás kor lát ha tó, hogy éles ár nyé ka mi ként ve tül „égi 
úti társ ára”.

Tü kör nek, tük rö zõ anyag nak, mely mind két elõb bi faj tá-
ból va ló le het, az ne vez he tõ, ami nek a fe lü le té rõl, lé gyen 
ke mény vagy lágy, je len tõs mér ték ben ve tül vis  sza a fény 

és ez ál tal egy faj ta vi szo nyít ha tó ké pet ad. A leg el ter jed tebb 
fon cso ro zott üveg tü kör mel lett a fi nom ra csi szolt anya gok 
– ja va részt fé mek – is ké pe sek tük röz ni (gon dol junk egy 
króm- vagy egy CD/DVD-lemezre). Sa já tos tük rök nek 
ve he tõk a transz pa rens anya gok faj tái: a szi lárd üve gek (pél-
dá ul a ki ra kat üve gek, a len csék) és a fo lya dé kok fe lü le tei. 

Azért szük sé ges a tü kör és a tük rö zés fo gal mát ilyen, 
kis sé el vont, okos ko dó mó don kör be jár ni, mert vi lá gos sá 
sze ret nénk ten ni azo kat a fi nom át me ne te ket, ame lyek kel 
a vi lág egy adott ké pét meg ra ga dó fes tõk – pél dá nak oká-
ért Johannes Vermeer, vagy sok más né met al föl di mes ter 
– dol goz tak, kü lö nös ref le xek kel te rem tet tek szép és sej te tõ 
ös  sze füg gé se ket.

•

Egy va la mi biz tos: ha (nap)fénybe ál lí tunk egy iga zi, 
szi lárd tük röt, az min den fé le dol got vis  sza tük röz het, de 
a sa ját, a fon csor mö göt ti ár nyé kát nem (ezt eset leg egy 
má sik tü kör rel le het csak meg ten ni). Hi á ba for gat juk akár-
mer re. Ha ezt akar nánk ten ni, olya nok len nénk, mint a 
sa ját tü kör kép ük kel ját szó maj mok, akik oda les nek, oda-
men nek a tü kör mö gé, hogy az ott rej te zõ iker má su kat 
meg lel jék.

Je len vi lá gunk te lis-te le van nem csak tény le ges, de 
sok-sok anamorfotikus tü kör rel is. Ha be le pil lan tunk egy 
au tó vis  sza pil lan tó tük ré be; ha egy nap szem üve ges em ber 
ar cá ba né zünk; ha a met ró meg ál ló ban elõ re me gyünk, és a 
sze rel vény ve ze tõ je szá má ra oda tett nagy dom bo rú tü kör-
ben né ze get jük ma gun kat és a já rat ra vá ra ko zó né pe ket; 
ha au to ma ta ze ne gép fel sõ ré szén for gó CD-le mez for gá-
sá ban fi gyel jük az el bû vö lõ ké pe ket; ha egy szél bor zol ta, 
ola jos, szi vár vá nyos szí ne ket mu ta tó po cso lyá ba bá mu-
lunk; akár ha ho mo rú (bo rot vál ko zó-) tü kör ben néz zük 
meg az ar cun kat; nem kell se el va rá zsolt kas tély ba, se 
klas  szi kus vagy mo dern kép zõ mû vé sze ti ki ál lí tás ra men-
ni: a vis  sza ve tü lés sok-sok anamorfotikus le he tõ sé gé re 
le lünk így is.

„Én. Én. Én” – hir de ti ci vi li zá ci ónk har sá nyan és su gal-
ma zá sok kal: ar cunk, ala kunk mind több for má ban vá lik 
ön ma gunk szá má ra lát ha tó vá. Nár cisz (Narcissus) mi to-
lo gi kus alak ja le beg köz nap ja ink fe lett. S csak a szép, a 
tet sze tõs, a sík ban meg je le nõ – a nõk nél a smin kelt! 
– vál to za to kat ré sze sít ve elõny ben. Ál ma ik torz nak tar tott 
tük ré be pél dá ul nem szí ve sen néz nek az em be rek, vagy, 
ha még is kény te le nek, ak kor – mert meg kö vült re a liz mus-
vá gyuk hoz és tet sze tõs nek sze re tett, hiú ön ké pe ik hez nem 
il lik az, amit ben ne lát nak – sok szor os to ba ság nak tart ják 
azt, ami re em lé kez nek az ál ma ik ból.

A tük rö zés nem, vagy nem csak lágy, mond hat ni – a 
szó köz na pi ér tel mé ben vett – po é ti kus je len ség, ha nem 
éles, „tû pon tos” va la mi, akár „tisz ta”, akár anamorfotikus 
a ve tü le ti kép. És en nek a je len sé gnek meg van nak a nyil-
ván va ló ve szé lyei. A tük rök nek a sa ját „ár nyé kai”.

•

A Du na-par ton száll do só lep ke kö röt tem le beg fel és 
alá, szár nyán bar na ala pon sár ga min tá zat tal. Csak hogy ez 
is sok kal ta bo nyo lul tabb. A fény beesé si szö gé tõl füg gõ en 
szár nyá nak szí nes folt jai – el sõ sor ban a szárny tö vek és a 
törzs ta lál ko zá sá nál – kék re, li lá ra, sõt ró zsa szín re is vál ta-
nak. Ez a szép imá gó – mint va la mi imagináció – ami kor 
le száll, las san le eresz ti a szár nya it, mint ha csak szel lõz-
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köd ne, szá rít koz na csu pán. Hol a te rasz szür ke be ton já ra 
te lep szik, hol egy mus kát li vi rág já ra száll, és mi mik ri jé-
vel ma ga is kü lö nös ven dégvi rág gá vál to zik. El né zem ezt 
az egy ko ri her nyót, aki pil lan gó vá érett, va rá zso ló dott. 
Ta lál ko zá sunk ak kor is jel ké pes, ami kor tér dem re száll, 
majd új ra és új ra el leb ben, és ahogy fel száll, szín folt ja i-
nak in ver zét is szem ügy re ve he tem. Ha ké szü lök fel áll ni, 
is mét fel tû nik, és egy szer még ha ja mat is érin ti röp té ben.

A szom széd ék rõ te sen cir mos kis macs ká ja is ki fogy-
ha tat lan vi ta li tás sal ke re si a moz gást, a já té kot, a kap cso-
la tot. Fod ro zó dó víz ár nyék moz gá sa, rez ze nõ fa le vél, 
né ha egy-egy em ber: mind-mind ját szó társ ne ki. Fel má-
szik egy fa törzs re. Pár perc múl va már egy kis fé szer 
pa la te te jén va dá szik légy re, bo gár ra. Majd a má sik szom-
széd kis ku tyá já ra fa nya lo dik, de az nem bi zo nyul elég 
ele ven nek.

Emel ke dik a fény, nö vek szik a hõ, a fel for ró so dó le ve-
gõ fi no man re meg, a kis macs ka a lomb ár nyék ban já té kot 
mí mel az eny he lég moz gás ok tár sa sá gá ban.

A mér sé kelt égöv alatt – tán ke vés bé, mint a me di ter-
rán vagy a még for róbb tá ja kon –, ahogy kö ze le dik a Nap 
a ze nit hez, nyá ri na po kon dél fe lé kezd meg csen de sed ni 
az élet. A harkálypár is ab ba hagy ja a par ti fá kon a tü ze tes, 
fur ká ló vizs gá ló dást, a fo lyón rin ga tó zó si rá lyok meg ki te-
le ped nek a par ti ho mok zá tony ra, hogy az tán a hí mek az 
ár nyé ko sabb fö ve nyen játsz has sák a pár vá lasz tás ri tu á lis 
tán ca it, egy más kö zött az ap ró csa tá kat, míg a to jók hol 
en nek, hol aman nak a ke gye it ke re sik meg adó an...

A mel lék fo lyó vi ze, mely reg gel csil lo gó volt és tisz-
ta, zavaroszöldes szín re vált, fe lü le te az isza pos mély rõl 
idõn ként fel szál ló bu bo ré kok kal lesz te li. Az erõs, szórt, 
fe lül rõl esõ fény ben rö vi dek az ár nyé kok, és – ta lán a 
nö vek võ pá rás ság ha tá sá ra – sok kal ta ke vés bé éle sek, 
mint reg gel. Fe hér ká posz ta lep kék száll nak a vi rá gok ra; 
a ku tyák meg a macs kák a hû vö sebb he lye ken he ver nek, 
a kony hák ból ki lo pa ko dó il la tok ban re mény ked nek õk 
is. Az em ber ilyen kor – na pi éle te de lén – kó sza gon do-
latfosz lá nyok ból pró bál gyors mér le get ké szí te ni: mit tett 
meg ed dig, mi vár rá dél után és es te? Egy do log bi zo nyos: 
a meg iz zadt test vár ja az al ko nyi szel lõ ket, a ké sõ dél után, 
az est enyh üle tét, és bár mi lyen „je len tést” hor doz zon is 
az ár nyék, ösz tö nö sen a hû vö set, a nap fény he vé tõl óvott 
el füg gö nyö zött, ár nyas he lye ket ke re si.

Tán csak a reg gel és az es te iga zán a sze mün ké, a lát-
vá nyo ké, nap pal be szû kül a szem bo ga runk, és a dé li hõ 
ré szeg sé gé ben tor zí tot tan, ká bán kez dünk lát ni.

•

A nap a dél után ba haj lik most a fo lyam men ti nya ra ló-
te le pen. Kis lá nyom un szo lá sá ra vég re rá szá nom ma gam, 
hogy gye rek ba rá ta i val én is ki men jek a fõ ág ra, ahol rend-
sze re sen fü röd ni szok tak a szé les Du na nagy ka nyar já nak 
par ti se ké lye sé ben. Az áram ló, hû vös, ki csit lus ta víz part-
vo na lai a sû rû ár té ri er dõk öle lé sé ben szé les íve ket ír nak 
le. Iga zi a nyár, iga zi a bé ke; gye rek zsi vaj, si kon gá sok, a 
se ké lyes ben ned ves, csat to gó lá bacs kák.

A fo lyam a ka nya rok ban le las sul, és a haj lás na gyob-
bik ol da lán az áram lás, kü lö nö sen ala csony víz ál lás nál, 
nagy ho mok pa do kat rak le. Sze szé lyes mó don va ri á lód-
nak ezek nek a le üle pe dé sek nek az ap ró domb jai, völ gyei. 
Szin te meg ül a víz a par ti se ké lye sek ben. A zöl desbar na 
fo lyó áram lá sá val so dort kvarcszem csék for má ci ó i val 

min den ki el ját szo gat hat, akár egy áram lás ta ni la bo ra tó ri-
um ban, akár mint a ter mé szet ad ta szob rász ko dás ál lan dó 
és vál to za tos mû he lyé ben. Ez is egy faj ta örök-mo dern 
„land art”.

Dû nék, csa tor nák ala kul nak, és csil log a ho mok sze-
mek ha bar csa a fény ben. Ha egy na gyobb ha jó vagy 
uszá lyok so ra megy el, a fel erõ sö dõ hul lám zás át raj zol ja 
a té ri for má kat, ame lyek újabb le he tõ sé ge ket nyit nak 
meg a kép ze let nek. Ahogy két hul lám hegy szü ne té ben 
vé gig zu bog a ho mok pa don a víz, úgy sod ró dik le fe lé a 
sok-sok ho mok szem, ap ró csa tor nák ban csör ge de zik a 
fo lya dék, me rül a fö veny be, szép, ter mé sze tes for má ci-
ó kat hagy va ma ga után. A gye re kek cse peg te tõs ho mok-
vá ra kat épí te nek a vi zes, ká sás anyag ból, hogy az tán egy 
kö vet ke zõ hul lám zás sod ra el mos sa, el si mít sa a ki épí tett 
rész le te ket.

Mi re sze de lõdz kö dünk, le fe lé megy a Nap, a gé mek 
is megint el fog lal ják va dá sza tuk õr he lye it, a fecs kék meg 
ele ven len dü let tel ci káz nak a na rancs szí nû vissz fé nye ket 
csil log ta tó víz tü kör fe lett.

•

An nak a csa tor narend szer nek, me lyet a Du na–Ti sza- 
kö zén a víz épí tõ mér nö kök ter vez tek meg egy év szá zad-
dal ko ráb ban, az egyik fõbb tor ko la ta nem esik tõ lünk 
mes  sze. Ha tal mas „mû tárgy” ez a zsi lip ka pu, óri á si szá-
já val zár ja és nyit ja a fo lyam irá nyá ban a csa tor na ví zét. 
Ki-ki já runk ide lá nyom mal, a zsi lipépít mény kat la ná ba, 
a nagy be tonárok ban el le het szó ra koz ni a vissz hang ok-
kal is. Egy ki ál tás, egy kur jan tás, egy si kí tás, va la mi 
dal lam – és a vis  sza ve rõ dõ, le tom pí tott hang me sés vál-
to za tok ban viszhangzik, a hang zá sok „anamorfózisait” 
te remt ve. Ha töb ben játs  szuk, ak kord sze rû zen gé se ket 
le het ki csal ni.

•

Kezd alá eresz ked ni a Nap. A szú nyo gok erõ re kap nak. 
Sár gás, rõ tes fény híd a fo lya mon – a nap le men te min den-
na pos, csil lo gó cso dá ja. Az est haj nal csil lag is fel jött, és 
ra gyog már az arany ló, vö rös lõ al ko nyi fel hõk pe re me 
fe lett. Az ég kék je tür kizzöld re, majd na ran csos szín re 
vált. A nap fény híd ja las san be om lik, mi köz ben a hor gá-
szok ko mó tos mo tor csó nak jai ber reg nek ha za fe lé tart va 
az al ko nyat tal.

Rop pant mél tó ság gal, las san for dul a Föld; az alá-
me rü lõ nap ko rong fé nyé tõl meg foszt va las san megint 
az éj jel kár pit ja alá, a fény te len ség be, ár nyék ba me rül 
min den. Ap rán ként csil lan nak fel a szür kés kék, majd 
fe ke te ég bol ton a nyár éji csil la gok, az Orp he usz Lant ja, 
a ki tárt szár nyú, moz du lat lan Hat  tyú, a fi no man ívelt 
Észa ki Ko ro na, a lom há nak tet szõ Ökör haj csár, s ben-
nük az égi ké pek fõ csil la ga i nak nyu godt, vib rá ló fé nyei. 
Lám, ez az es te.

•

„Lát ni, lát ni, látni… és hal la ni, ta pin ta ni, mind ad dig, 
míg az élet vég sõ per ce el nem jön…” – va la mi ef fé lét 
sut to gok ma gam ban ma gam nak. És idé zem nagy köl tõm 
so ra it: „Már föl száll az éj, mint ké mény bõl a füst, szik rá-
zó csil la ga i val.”


