
SOMHEGYI ZALTAN
2007. November 9..45. szdm

tt Szemednek szegzett... tt

Tudjuk, hogy a Fold forog. Megtanultuk. szdmokban kifejezve bdrmennyire is gyors ez 
^ 

mozgds, mdgis,

urdmurikraiokkal drzdkelheterlenebb, mint egy olyan tevdkenysdg, melynek sebessdge tcireddke a F0ld

forg6s6nak. Bolyg6nk forg6s6nak tuddsa teh6t a megtanult, de nem tapasztalt tuddstfpushoz tartozik.
Teoretikusan tiszt6ban vagyunk vele, el tudjuk magyardzni gyermekeinknek a forg{s ok6t, le tudjuk rajzolni

a m6dj6t, de szinte sohasJm drz€kelhetjiik azt, vagy legfeljebt hosszti ny6ri djszakdkon a csillagkdpek
*grilt*6s6b61, b6r ha mdr egyszer dbren maradtunk, nem feltdtleniil emiaft tesszi.ik.

Valdban sohasem? Tdnyleg nem €rz€kelhetjuk egyszer sem, hogy nem statikusan dllunk a csillagok alatt?
Alatt vagy el6tt, f6l6tt vagy mtig6tt, mindegl, hiszen a vildgfir dimenzi6ja fel6l n6zve megszfinnek a
kicsinyei'ftildi viszonyft6si pontok. Furcsa m6d ezt a folyamatot aleg6rz€kletesebben 6ll6kdpeken ldthatjuk.

Barbara yoshida am"iikui fot6rnfiv€sz fdnykdpein, melyekb6l vdlogatdst tekintheti.ink meg a Nessim
Gal6ri6ban, 6ppen ez a csillagrnozgds tfinik fel. Kizdr6lag djszaka k6sztilnek termdszetkdpei, igy a
megvil6gft6s egyetlen fon6sa a Hold f6nye. A csillagok tfifdnyei viszont a hosszf, nyolc-tiz perces vagy
mei aniet is tovAUU 161rt6 expozfci6 sardn apr6 kiirfvekkd v6lnak. El6szeir persze hulldcsillagok sordra
gyinakszunk, de a k6rfvek szabdlyos pfrhuzamai 6s azonos hossza hamar pontosftdsra €s tovdbbgondoldsra
[Sszteti a nfizlt.Felfedezziik a krirmozgds okdt, sdt, szembes{ilntink kell (azaz tanulmdnyainkbdl
felid6z6dik) az a kiil6nbsdg is, hogy bdr a csillagokhozzdk l6tre a f€nycsfkot, val6jdban helyiik0n maradnak
(ha egy6ltui6n *rgnannak rn6g, 6s nem csak kordbban kibocsdtott fdnyi.ik 6rkezett el most idfig), 6s
t etvJriut a mi par6nyi bolyg6nk iinnrin tengelye kiiruli forg{sa rnozgatta meg l6tv-dnyukat. Tdbbsztirtis
dtt6tellel, k6zvitetten, s6t,-siinte paradox m6don tapasutaljuk meg tehdt F0ldiink forgdsfit, azaz a ftrldi 6s
emberi lit egyik kor6ntsem elhanyagolhat6 vonatkoz'fisit. A k6zvetettsdg egyik m6dja a m6r emlftett
megielenftdrU*ti *.1dtoss6g: a mozg6 alap tfrnik statikusnak, mikdzben a val6i6ban mozdulatlan ldtszik
elfizduldst v€gezni. A rndsik, hogy a mozgdst 6ll6kdpen €rzdkeljiik, mely esetndl nagyobb elt6r€st alig
tudunk elgondolni.

A harmadik pedig 6ppen az emberi vonatkozdsokat 6rinti. Bdr ez a tudds vagy lapaqllalat a kozmoszban
folytatott ptirgesr?t u" rrnb.tnek fontos (nem hiszern,.hogy a tigriseket vagy a fenydfdkat nagyon
eroetcetngi, ,ti6gir, Barbara Yoshida k6pein nem ldtunk embert. Kizdrfilag tdjakat, hegyeket, szikldkat,
n6v6nyzetet 6s menhireket. Ez ut6bbi kUltin 6rdekessd teszi a kdpeket. Nem 6nmag6ban, hiszen menhireket,
azaz filtehet6leg kultikus cdlokat szolg6l6, nagymdretfi, faragatlan k6oszlopokat mindnydjan ismeriink,
hanem pont azdrt, mert ezek az 6si emldkek mdgsem teszik giccsesen archaikus hangulatfvd a k€pet. Nem
egyetemcs szimbdlumokrdl €s populdrszinten megfogalmazott alkalmi l€tkdrdds-feszegetdsndl van szd, mely
ir?nyba olyan k6nnyen el lehetne vinni a menhir-fot6k k€pi vll6gdt. A trukk 6pp az id6kezel6sben van.
Ahagy Kemenesi Zsuzsanna fogalmazott a megnyil9nt "4 csillagnyomck val6jdban az id6 lenyomatai." Ez
pedi!'egy djabb ido-kdpet visz a kdp ter€be, dm jobban belegondolva igy nem kett6, hanem ndgy
iO6-ut"dOval szembesuitink: Egyrilsztmegiiriikitve l{tjuk az 6si menhireket, melyek tiibb ezer dvesen a
mostban, az er,pzfci6 alatt jelen vannak, mdsrdszt ldtjuka csillagok fdnymoldulatait, melyek (emberi)
t6rt6neti tdvlatokon t$li iddkffil szdrmaznak, migis, vdgeldthatatlan hosszti 6lettikb6l most csak tfzpercnyire
volt rd szilksCgiink. Annyira, ami megmutatja sajdt jelenUnket. A kCpen rncgdrtikitett ndgyfdle idd tehdt
egytittesen rgy tittiOitet adott ki, ami a legfontosabba n9z6 szdmdra. Annak szfimdra is, aki a kamera
ni6g0$ dll, 6i'az ember €s emberi beavatkozds jegyeit ndlkiiltiz6 tdiakr6l tud6sitja embertdrsait, 6s azoknak
is, a'kiknek ez a tud6sftds sz6l. Mindnydjunkat szembesft az iddnkkel, ahogy felfedezztik: "szemednek
szegzett ldndzsdk csillagok. " (Wecires)

{Barbara yoshida Hotd-Fdny-KCpek c{mfr. kidllttdsa a Nessim GalCridban megtekinthetd november 23-iS,)
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