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PETERNÁK MIKLÓS:

Több fény!
Katalógus-bemutató

Az Új Budapest Galériában 2015. augusztus 11-én lezajlott nyilvános katalógus-bemutató alkalmából készült,  

ott rövidített formában elhangzott szöveg szerkesztett változata.

Amikor felkértek a katalógus bemutatására és igent mondtam, a kiállítást ugyan már láttam, de a szöve-
get még nem ismertem. Ennek csak azért van jelentősége, mert a katalógusbemutatás lényege szerint 
informatív és nem diszkusszív aktus, vagyis szép rendesen ismertetni kell, miként épül fel az anyag, mik 
a szerző vélhető céljai, főbb megállapításai, ilyenek... – s nem pedig valamiféle alternatívát számon kérni, 
vagy egy-egy részlettel vitába bocsátkozni. Azt majd a kritikusok teszik, ha teszik.
Minthogy azonban a szövegben van 2–3 olyan megjegyzés, ami közvetlenül az én korábbi munkáimmal 
kapcsolatos, ráadásul nevesítve volnék – e helyzetből adódóan sajnos nem kerülhetem meg a reflexiót, 
vagyis lesz majd ennek a bemutatásnak egy kellemetlen, talán udvariatlan, illetlen része is.
Felmerülhetett volna, hogy személyes érintettség okán visszamondom – de mivel a katalógus-cím uta-
lása Goethére – Mehr Licht! – inspiráló közös nevezőt nyújt a mondandómhoz, így ebben megnyugod-
tam (különösen, miután a NETRAF ügynök is egy platformra terel ezzel a vállalkozással, kéretlenül).

(Bevezetés)

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy még áll, megnézhető a kiállítás, amihez ez a munka kap-
csolódik – s minthogy még egy iBooks is csupán dokumentálni tudja a művek legnagyobb részét, külö-
nösen, hogy environmentekről, környezetekről lenne szó –, ez nem érdektelen lehetőség.
Nézzük végig, mi van a kiadványban, s a végén, ha lesz még egy kis idő, esetleg – valamiféle dialógus 
érdekében – néhány példát hoznék arra, mi nincs benne, bár lehetne: miközben tudjuk a potenciális 
lehetőségek száma a végtelenhez közelít.
Ezt persze csakis annak a vitathatatlan ténynek a tudatában, hogy éppen ez az, amit nem szabad csinálni 
ilyenkor. Gyakori, de vállalhatatlan stratégia számon kérni valamiről, hogy ő miért éppen ez a valami és 
miért nem valami egészen más. Vagyis ezt majd csak akkor, ha lesz idő és igény is mutatkozik rá.
A katalógus első ránézésre 2 részből áll:
A cím és az alcím után (Több fény! Fénykörnyezetek) azonnal Paksi Endre Lehel tanulmánya kezdődik. 
Itt egy megjegyzés erejéig visszautalnék a kiállításra: tipikusan olyan kiállításról van szó, amit mostaná-
ban kurátori kiállításnak szokás hívni (a jó értelemben, vagyis amikor a válogatás és a bemutatás önálló 
szellemi teljesítmény, s bár adott koncepció alapján történik, nem a művek rovására, sőt inkább olyan 
kontextust teremtve, mely az egyedi műalkotások önálló működését is erősíti). Hasonlóképp a kata-
lógus, amelyben mindez narratív módon, vagyis másféle linearitás mentén lett kifejtve. Tehát inkább 
szerzői–alkotói, mint szigorú értelemben véve tudományos attitűd, ami jelen van, így utóbbi nem is 
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kérhető számon, a lábjegyzetek ellenére sem, melyekből 49 van – ha nem számoljuk, hogy a 18. laptól a 
lábjegyzet-sávba már kiállított művek reprodukciói, vagyis képek és adataik kerültek, melyek a folytatás 
fényében akár átvezetésnek is felfoghatók a katalógus többi része felé.
A tanulmány címe a kiállítás alcíme: Fénykörnyezetek.
Az alcím viszont új és 3 elemből áll: Definíciós kísérlet magyar vonatkozású kulturális-művészeti pro-
duktumok alapján.
Tehát definíciós kísérlet (1. elem), experimentum vagy görögösen peîra (πεῖρα) ami magában foglalja, 
hogy nem feltétlen új definíciót kapunk, hanem esetleg magát a törekvést, egy lehetséges definíció felé 
vezető gondolkodás állomásait, a megalkotás útján vagy folyamatában.
A második elem a „magyar vonatkozású”.
A harmadik a „kulturális – művészeti produktumok”.
Nem fogok itt most belemenni a 2. és 3. lehetséges értelmezési tartományaiba, sem ezek viszonyába az 
elsőhöz, bár nyilvánvalóan lehetne kötözködni: de mivel nem tudományos diskurzusról van szó, ahogy 
ezt korábban megállapítottuk, mindez hanyagolható.
A tanulmány a fejezetcímeket (szemantikailag) számokkal kiegészítve tartalmazza:
1.1.1. A fénykörnyezet kifejezés
1.1.2. A környezet
1.1.3. A fény
1.1.4. Javaslat a fénykörnyezet definíciójára
1.2. Fénykörnyezet a művészettörténetben – kimondatlanul és kimondottan
1.3. Fénykörnyezet Magyarországon – kanonizációs állapotfölmérés
1.3.1. A fényművészet szakirodalma
1.3.2. A fényművészet megjelenései a nyilvánosságban
2. Fénykörnyezetek lehetséges esetei
2.1. Természetes fények
2.2. Mesterséges fények
2.2.1. Beltéri installációk
2.2.2. Éjépítészet
2.3. Konceptuális fények ábrázolásai

A 14 fejezet és/vagy alfejezet számozás nélkül sem lenne áttekinthetetlen, így megkérdezhető, mi a 
szigorú taxonómia oka? Lehet, hogy egy hosszabb, majdan megírandó szöveg (esetleg disszertáció? 
könyv? előmunkálatairól van szó), erre utal, hogy a szöveg a 24. lapon, a 2.3-nál mintegy megszakad, 
ezzel a mondattal: „Méhes Lóránt Ősfény-ösvény című munkája (1988–1992) az unio mystica, az Isten-
nel való találkozás és szent egyesülés élményének képi megfogalmazása.”
Ez tehát az írott tanulmány utolsó mondata. S nincs 3. sem 3.1. pont.
Viszont ezután következnek a kiállított művekkel kapcsolatos anyagok: képek, szövegek – s nem nehéz 
a figyelmes iBookkozónak majd rájönni: ez a rész lényegében a tanulmány folytatása némileg más esz-
közökkel, tehát az írott szó inkább elő-szónak tekintendő, amit még vagy 250 lap követ, vagyis a kata-
lógus 9/10-e. Tehát adott esetben a nyomtatott katalógusokban szokásos képmennyiségnél jóval több 
kép – szerzői elrendezésben, mely sorozat vagy képesszé (előlegezzük itt meg) a Napfénytől az Isteni 
fényhez jut majd el.
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Az az eljárás, hogy a Verbum kifejtése konkrét betűkkel, leírt szavakkal kezdődik, amit majd más módon 
folytatunk, s mindez valamely más minőség, pl. a transzcendencia felé halad, nem ismeretlen eljárás. 
Friedrich Ohly remek tanulmánya magyarul is elérhető:

„A Szentírásnak... az a lényege, hogy a betű szerinti értelemben vett dolog (res) az igazi jelentéshordozó. 
Minden egyes, a hangalak (vox) segítségével megidézett, Isten által teremtett dolog, amit szavakkal 
megnevezünk, egy magasabb értelem felé mutat tovább, jele egy szellemi dolognak, jelentése (signifi-
catio) van, jelöl valamit.” (233.) „A középkori filológia alapvető feladata volt a vox és a res lényegének 
feltárása, a hét szabad művészet segítségével. A trivium (grammatika, dialektika, retorika) a vox-szal 
foglalkozik, a quadrivium feladata pedig, hogy a dolgokat formájuk és természetük szerint, azaz értel-
met hordozó tulajdonságaik szerint határozzák meg. (...) A középkorban a tudomány minden ága a 
szó szellemi jelentését kutatja.” (234–235.) Friedrich Ohly: A szavak szellemi jelentése a középkorban. 
In. Ikonológia és műértelmezés. 1986., 230–256., valamint http://www.bibl.u-szeged.hu/jatepress/ohly.
htm)

(Tárgyalás)

Lássuk most a szöveget, az alábbi alcímekkel kezdve: 1.1.1. A fénykörnyezet kifejezés, 1.1.2. A környezet.
E részekben a szerző az environment és installáció fogalomtörténetére való rövid kitekintés nyomán 

– Allan Kaprowot sem felejtve – indokolja, hogy miért is a fénykörnyezet (environment) és nem a fény-
installáció mellett döntött.
Majd – mint azt a szövegben olvassuk – ez következik: „Az eddigieknél masszívabb történetiséggel 
rendelkező probléma a fény megértése, hiszen lényegét a vallás, a filozófia, a fizika és biokémia tudo-
mánya is megragadni igyekszik, mely kísérletek mégoly rövid összefoglalása – tudományterületünkre 
invitálva – reménytelenül bizonytalan lesz.” (1.1.3. A fény)
Tulajdonképpen itt a szerzőt aszketikus, önmegtartóztató magatartása miatt meg kellene dicsérni, 
hiszen ezen a ponton valóban nagyon sok minden lehetne mondható és mutatható. Hogy ez miért nem 
történik, a részfejezet utolsó mondatából válik világossá:

„Leszögezhető azonban, hogy amennyiben a fényt – biztosan meghaladott, ingatag alapon – pusztán 
fizikai jelenségnek tételezzük, amelyet biokémiai úton érzékelünk, akkor a fény konceptuális formáit 
másodlagosnak kellene tekintenünk.”
Vagyis számára leginkább az a konceptuális (= fogalmi?) vonatkozás az érdekes, ami szemben áll azzal 
a „meghaladott” állásponttal, mely szerint a fényt „pusztán fizikai jelenségnek tételezzük, amelyet 
biokémiai úton érzékelünk” Kinek az álláspontja ez? Miért érdekes, ha meghaladott? Kérdezhetnénk 
még, melyek a „fény konceptuális formái”? Hogy miért ne lenne a fizika is „konceptuális”, tehát fogalmi 
konstrukció – tehát hogy mi is itt az ellentmondás? De (egyelőre) nem tesszük ezt.
A következő alcím alapján gondolhatnánk, hogy ez az alfejezet a dolgozat legfontosabb része: 1.1.4. 
Javaslat a fénykörnyezet definíciójára.
„...a fénykörnyezet olyan művészeti produktum, amely (legalább) egy ember számára téri jelenlétének 
fény által ad észlelhetőséget. Definíciónk tehát tautológiagyanús: a környezetet a fénnyel magyaráz-
zuk, a fényt pedig azzal, hogy meghatározza a környezetünket.”
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Majd:
„E tautológiához hamarabb is kilyukadhattunk volna, ha nem e két szó mentén indulunk el, hiszen a 
világ kifejezés a magyar és a szláv nyelvekben (światło / świat lengyelül, illetve светлинен és свят bolgá-
rul) is hasonló értelemben használatos.”
Világ – világos – világlik: Világ világa = világ világossága, világít/ás – villám – villany – villamosság.
(Kosztolányi juthat eszünkbe, az, amit a magyar „anyag” szó keletkezéséről ír: a nyelvújító a mater – 
materia vonatkozásból kiindulva az „anya” szóhoz illesztett egy G betűt, így teremtve meg a magyar 
anyagot. De félre a tréfával.)
Idézzük tovább a definitív részt:

„A tautológia abban az esetben látszat csupán, ha a fénykörnyezet ’öntudatteremtő’ – jobb kifejezés 
híján: jelenlétmágia. A tudatosságkutatás jelenleg ugyancsak nem tekinthető megoldott tudományos 
kérdésnek. E ponton be kell látnunk, hogy ebből az alkalomból – elkerülendő a tudomány terepének 
egyfajta szubjektivizmus irányába történő elhagyását – a naivitás tudománytalansága tűnik a leg-
inkább járható útnak. Tehát eleve feltételezzük a fénykörnyezet mint művészeti terminus hétköznapi 
logikájú, ösztönös tartalmát, és ebbe kapaszkodva – a racionalitás fősodra mellett valamely fokú 
intuícióra is hagyatkozva – vizsgáljuk át a magyar vonatkozású produktumokat.”
Világos és egyértelmű ebből, hogy, mely tradícióhoz kíván a szerző kötődni: „a naivitás tudománytalan-
sága”… „a racionalitás fősodra mellett”... és: „intuíció”...
Ez a kijelentés máris magyarázat a definíció hiányára: a tradíció pedig a Docta ignorantia (lat. tudós tudat-
lanság) Szent Ágoston, illetve a skolasztika nyomán: az a fajta (transzcendentális) megismerés-technika, 
amely kerüli a hagyományosabb tudásformákat.
Cusanus könyvet is írt ezen a címen: A tudós tudatlanság. Ebből idézek: „Összes bölcseink és szent taní-
tóink egyetértenek abban, hogy a látható dolgok a láthatatlanok képmásai, s így a teremtőt a teremt-
ményekből megismerhető módon, mintegy tükörben és hasonmásban láthatjuk.” (Cusanus Nicolaus: 
A tudós tudatlanság. Budapest: Kairosz kiadó, 2009. Erdő Péter fordítása, 28.) Utalás az ismert bibliai 
helyre és talán Szent Ágoston magyarázatára is erről – in enigmate.)
E felfedezésünk után kicsit meglepőnek tűnik, hogyan jutunk innen közvetlenül, in medias res, a „magyar 
produktumok” átvizsgálásához.
Munkahipotézisre van szükség a továbbiak megértéséhez. Ha nincs definíció – szándékosan – akkor 
abból nem indulhatunk a megértés felé, körbe kell tapogatni a területet: erre igen jó módszer, ha ész-
reveszünk olyan (nyilvánvalóan szándékolt) hiányokat, melyek mintegy plasztikus környezetet teremte-
nek a ki nem mondott meghatározás-kísérlet köré.
Az első magyar produktumra a példa Moholy-Nagy. Ha már a definíciós kísérlettől jutottunk ide, az 
iménti munkahipotézis fényében megjegyezném, hogy van neki (többek között) egy igen izgalmas 
definíciója, mégpedig a kamera nélküli fényképezés, vagyis a közvetlen fényalakítás alapformájával, a 
fotogrammal kapcsolatosan.
Fénydiagram: a fotogramot nevezi így Moholy-Nagy László több helyen is, példaként idézzük 1947-ben 
posztumusz megjelent könyve, a Vision in Motion (Moholy-Nagy László: Látás mozgásban. Budapest: 
Műcsarnok–Intermédia, 1996) két részletét:

„A fényképezőgép nélküli képet (fotogramot) is fel lehet fogni mozgásban való látásként, mivel a fény 
mozgásának diagramja, a tér-idő összefüggését alkotja, amit a fotogram szó szerint jelent.” (i. m. 256.)

„A fekete, fehér és szürke értékekbe átültetett fény mozgásának diagrammatikus feljegyzéseként értel-
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mezett fotogram a téri kapcsolatok és téri ábrázolás új típusának fogalmához vezethet.” (i. m. 188.)
Az elsőként idézett szövegrészhez a szerző egy lábjegyzetet is fűz:
„James Joyce megragadta ezt a finom minőséget az Ulysses egyik fejezetében: ’az idő igen rövid tere a 
tér igen rövid idején keresztül’”. (I. fejezet, 3. rész. Szentkuthy Miklós fordításában: „Az időtáv rendkívül 
szűken metszi a távolság idejét.” James Joyce: Ulysses. Budapest: Európa Kiadó. 1974., 46. Eredetiben: 

„the narrow space of time through the narrow time of space”.)
„A fotogram annyi értelmezést idéz fel, ahány nézője van” – írja ismét csak Moholy-Nagy (u. o.). Ez 
mindenesetre teljesíti a fenti nem-definíció egyik elemét, „(legalább) egy ember számára téri jelenlété-
nek fény által ad észlelhetőséget” valamint sajátos megvalósulása a Kállai Ernő által 1948-ban követelt 

„optikai demokráciá”-nak. (Moholy-Nagy és a relativitás kontextusában ennyi elég.)
De miért időzünk itt annyit?
Mindennél világosabban mutatja a kurátori koncepció lényegét a fénykép tüntető hiánya a kiállításon 
(a kivétel, ami erősíti a szabályt: Erdély Miklós: Önvilágosítás. A fény megeszi az embert, 1969.). Külö-
nösen, hogy van a kiállításon egy „klasszikus” festmény, kiemelt pozícióban, ami a kurátori gyakorlatok 
konvenciója szerint emblematikus alkotássá válik így, ahogy a kép a képben formánál a képbe került kép, 
itt is mintegy kulcs a jelentés zárjában: Ez lesz majd a konklúziónk is, később.

„Fény-kép” – ez más, mint a „fénykörnyezet”. A fénykép tehát nem tartozik ide.
Ezután a szövegben áttekintés következik a nagyobb nemzetközi kiállításokról: Harald Szeemanntól 
Frank Popperen és az Electra kiállításon át. Kicsit fájó, hogy a Lichtjahre (Lichtjahre: 100 Jahre Strom 
in Österreich. Künstlerhaus Wien, 1986) kimaradt – pedig ott jelentős magyar részvétel is volt. Nincs 
ugyanakkor arra utalás, hogy az emlegetett kiállítások nagy része épp a mesterséges fényforrások gya-
korolta hatást, változást próbálta megragadni és bemutatni (mely folyamat máig talán legjobb összeg-
zése Wolfgang Schivelbusch könyve, magyar címe kb. A fény iparosítása a 19. században lehetne).
A fejezet végén Peter Weibel (először, de nem utoljára) kap egy oldalvágást: „Számunkra különösen 
rokonszenves, hogy azokban az években, mikor Weibel kifejezetten a (mesterséges) fény anyagú művé-
szetek seregszemléjét szervezi, Jiří Zemánek ettől határozottan eltérő, a jelen kiállítás kiindulópontjával 
egybecsengő koncepció alapján mind a természetes, mind a belső fényeket tematizáló tárlatot szervez 
Brünnben.”
Lehet valami rokonszenves, de valaki mástól számon kérni, hogy nem olyat csinál, mint amit a szimpati-
kus másik – furcsa. Legalább annyira, mint ahogy furcsa lenne, ha ettől a kiállítástól és katalógusanyag-
tól azt kérném számon, hogy miért épp ilyen és nem másmilyen? 
Fontos a dolgok megértése, ami empíria és analízis nélkül nem megy, ezt nem lehet megkerülni vagy 
figyelmen kívül hagyni. Egyébként Weibel és Jansen kiállításánál (Lichtkunst aus Kunstlicht – Licht als 
Medium der Kunst im 20. und 21. Jahrhundert, szerk. Peter Weibel, Gregor Jansen, ZKM. Karlsruhe, 
Hatje Cantz, 2006.) is a mesterséges fény a vállalt korszakhatár. Talán ezért is szól a (mesterséges) fény 
anyagú művészetekről. A ZKM rendezte – imént említett – fénykiállítás katalógusában (Light Art from 
Artificial Light) olvasható Friedrich Kittler A Short History of the Spotlight című tanulmánya. Ebben áll, 
hogy Richard Wagner médiatechnikája Bayreuth-ban – jóval előbb, mint a filmszínházak – már hasz-
nálta a teljes nézőtéri és színpadi elsötétítést. (A spot még: világítótorony – katonai reflektor – autó-
lámpa.) A katalógus mottója, a „fény csodája” (the wonder of light) felhívja a figyelmet arra, hogy mai 
tudásunk szerint a jelenleg ismert világegyetem látható része 4–5 % közé esik, a többi láthatatlan: kb. 23 
% az ún. „sötét anyag” és 73% a „sötét energia”.
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Ilyen kis százalék fény miként vethet ekkora árnyékot? Itt merülhet fel az árnyék kérdése: ahogy a fény-
kép hiányzik az anyagból, hiányzik az árnyék is. Ez a hiány talán még meglepőbb, hiszen ahol fény van, 
árnyék is: de mi is az árnyék? A fény hiánya? 
Az „árnyék-világról” írja Rudolf Arnheim: „Az árnyékot a világon mindenütt úgy tekintik, mint ami az 
árnyékvető tárgyból nő ki.” És: „A legegyszerűbb esetekben a vetett árnyék közvetlenül érintkezik azzal 
a tárggyal, amelyikből származik (...) amikor a talaj sima, a Nap sugarai pedig körülbelül 45 fokban 
esnek be, az árnyék torzítatlan képét adja az árnyékvetőnek. (...) A vetett árnyék révén a ház keresztben 
átnyúl az utcán, és megérinti a szemközti házat, a hegy pedig saját képmásával sötétségbe boríthatja a 
völgyben épült falvakat. A vetett árnyék ily módon felruházza a tárgyakat a sötétség-kibocsátás misz-
tikus képességével. (...) A szemnek két dolgot kell megértenie. Először azt, hogy az árnyék nem ahhoz 
a tárgyhoz tartozik, melyen megjelenik; másodszor azt, hogy egy másik tárgyhoz tartozik, amelyen 
viszont nem jelenik meg.” (Rudolf Arnheim: A vizuális élmény. Az alkotó látás pszichológiája (Új válto-
zat) Budapest: Gondolat, 1979. 348. és 346. lap.)
Az árnyék szó – rákerestem – az egész katalógusban összesen 2 helyen fordul elő, Szilágyi Teréz mun-
kájánál és egy Moholy-Nagy idézetben. (Egyébként a fénykép 8-szor, ebből 7 Moholy-Nagy könyvcíme, 
a fotó kb. 3-szor (ebből egy az impresszumban: Fotó: Eln Ferenc). Tehát ahogy a fénykép, az árnyék sem 
tartozik a – pontosan és szándékosan nem definiált – „fénykörnyezetek” műnemhez, ami jelen kiállítás, 
katalógus s így jelen elemzés fókuszában van épp. Nem része a víziónak. Ebből adódóan a fénykörnye-
zetek kategóriához sorolt műcsoport jellegzetessége, hogy a kategóriához tartózó egyedek fényt sugá-
roznak, bocsájtanak ki, manifesztációk vagy emanációk, de nincs árnyékuk és nem reflektívek.

(Az udvariatlan rész)

A másik nehezen érthető oldalvágás Peter Weibel irányába – és itt jön a mostani prezentáció kellemet-
len vagy illetlen részemég akkor is, ha igen megtisztelő módon nevünket itt összekapcsolja Paksi Endre 
Lehel – a Jenseits Kunst (A művészeten túl) projekt vonatkozásában olvasható a 1.3.2. A fényművészet 
megjelenései a nyilvánosságban című fejezetben:

„A fényművészet jelentős súllyal szerepelt további nagyszabású, bár alapvetően más tematikájú kiál-
lításokon is, amelyek javarészt Peter Weibel és Peternák Miklós tevékenységéhez köthetők. A művé-
szeten túl már abban az időben, 1996-ban jött létre, amikor a nyugati kiállítóhelyek régen túl voltak 
a fényművészet hőskorának nagyszabású csoportos tárlatain. A budapesti Képzőművészeti Főis-
kolán frissen működésbe lépett Intermédia Tanszék e kiállítások alkalmával önmagát definiálta, ezért 
az időszak kulcskifejezése az „interaktív médiainstalláció” volt. Peternák érezte a magyar közeg földol-
gozatlanságát, lemaradását, és ezért a fényművészet-történet hiányait az öndefiníció szemszögéből 
kezdte elbeszélni A művészeten túl katalógusában, így a programozott közösségi újmédia-művészet 
korai példájaként Schöffer kibernetikus városát is fölvonultatta.”
Tulajdonképp szimpatikus, semlegesnek tűnő megállapítás, csakhogy A művészeten túl kiállítás telje-
sen más indíttatás alapján készült és bár lehet, hogy a nyugati kiállítóhelyek sok mindenen túl voltak, 
ez a projekt totálisan eltérő azoktól és a maga nemében úttörő vállalkozás volt. Épp lokalitása, regio-
nalitása miatt akár tetszhetne is Paksi Endre Lehelnek, bár a globális kontextus, melyben ezek a mikro-
történetek megjelentek, lehet idegen. A kiállítást (melynek katalógusa németül, magyarul és angolul is 
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megjelent) az osztrák millennium és a magyar millecentenárium alkalmából rendezték meg. Arról szólt, 
mi Ausztria és Magyarország szerepe, hozzájárulása a nemzetközi tudományhoz és a művészetekhez. 
Az 1996-ban a Ludwig Múzeumban és a C3-ban bemutatott A művészeten túl című kiállítás katalógu-
sának bevezetőjéhez Weibel egy Baudelaire idézetet választott mottónak: „A nemzeteknek akaratuk 
ellenére vannak nagy fiaik.” Egy interjúban megkérdeztem tőle, miért választotta ezt a mottót, mire 
így válaszolt: „Normális esetben, úgy gondolnánk, hogy a tehetségeket segíti a nemzetük. De ha köze-
lebbről megvizsgáljuk, ez a látszólagos konszenzus eloszlik. Véleményem szerint a tehetségnek min-
dig küzdenie kell a környezete, a rendszer és a nemzet ellen is, mert ha egy talentum kreatív, akkor új 
gondolatokat, ideákat hoz létre, s ez az embereket frusztrálja, idegessé teszi. Az emberek hozzászoktak 
eszméikhez. 1957-ben jelent meg Festinger könyve, A kognitív disszonancia elmélete. Leírja, hogyan 
működik a zseni. Ezeknek az embereknek új ötleteik vannak, találmányaik, ami szétrombolja az úgy-
nevezett kognitív harmóniát. Ez nagyon kellemetlen, mert a már ismert újragondolására ösztönöz, jelzi, 
hogy valami baj lehet azzal, amiről úgy véltem, hogy tudom. Az agynak sajátossága, hogy elnyomja az 
új információkat, segítve ezzel megőrizni a saját véleményünket. Amikor döntésről van szó, hogy kinek 
a véleményét fogadjuk el, jellemzően úgy gondoljuk, a saját véleményünk jobb a másénál – átprogra-
mozni gondolkodásunkat, elfogadni az újat nagyon kényelmetlen dolog. Egy tehetség mindig kognitív 
disszonanciát hoz létre. (...) A nemzetek nagy fiakat szülnek, de saját akaratuk ellenére, mivel jobban 
szeretnének középszerű rabszolgákat, akik a jól ismert eszméket ismételgetik. (A teljes interjú: Balkon 
2014/2, 10–17., http://issuu.com/elnfree/docs/balkon_2014_2?e=1035308/9212120)
Akkor érthetjük meg pontosan a dolog lényegét, vagyis hogy miről van itt szó, ha összekapcsoljuk a 
fentieket azzal, hogy itt és most egy új paradigma, egy új kanonizációs folyamat kialakításának a tanúi 
vagyunk. A kapcsolódó szövegrész fejezetcíme: 1.3. Fénykörnyezet Magyarországon – kanonizációs 
állapotfölmérés.
Folytatom a fenti Paksi-idézetet: „Peternák itt nem állt meg, és olyan kategóriákat alkotott kreatív 
módon, mint a ’látógép’. Ez a gépek és a képzőművészetben kikísérletezett látszatmozgás (az op-art 
és a futurizmus) hibridje, ahol a mozgás illúziója ’látszattérré’ bővül, és ’látszattestek jönnek létre az 
elektronikus cyberspace előfutáraiként ’. A kilencvenes évek Magyarországán – a műcsarnoki kiállítá-
sok nagyságrendjét, nyilvánosságát tekintve – ezek voltak az első mozzanatok, amikor a nemzetközi 
szinkron lehetősége fölcsillant.” Vagyis – bár fölcsillan a nemzetközi szinkron lehetősége (mit jelenthet 
ez a csillámlás?) – úgy tűnik, el lett szalasztva. Ami, ha így van, nem baj. És az sem baj, ha valami nem 
fér bele egy másfajta kanonizációs folyamatba. Márpedig ezek a projektek – bár kétségtelenül megtör-
téntek – ebbe a mostani kánonba láthatóan nem férnek bele, erről szól a szöveg, ez a szavak szellemi 
jelentése itt. Ez is rendben van.
Ami a baj, az a tévedés. Még egy kurátori szövegben is illik pontosan megadni a hivatkozott tételek 
(kiállítás, könyv, stb.) adatait: v. ö. 16., 48. jegyzet „Peternák kiállítás-sorozata a Műcsarnokban: Pillan-
gó-hatás, 1996 (helyesen: A pillangó-hatás – P. M.); Média modell, 2001 (helyesen 2000 – P. M.); Látás 

– kép és percepció (Erőss Nikolett-tel), 2005 (helyesen 2002 – P. M.); három adat – három hiba. Nem 
beszélve arról, hogy a projektek elég komoly csapatmunka eredményei, én nem sajátítanám ki őket. 
Valamint érdemes még megjegyezni a tények vagy az empíria kedvéért, hogy a „látógép” nem az én 
találmányom, hanem Frederick Kiesleré (ellentétben a 2009-es Pillanatgépekkel, mely a német Blic-
kmaschinen fordítása – nem találtunk jobb szót, vagyis ez valóban saját kitaláció, sokkal jobban illett 
volna a szövegbe).
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Frederick John Kiesler (Czernowitz or Tschernovitz, Austro-Hungarian Empire [now Chernivtsi, Ukra-
ine], September 22, 1890 – New York City, December 27, 1965) 1938 és 1942 között dolgozta ki Vision 
Machine módszert vagy projektet, mondhatni manifesztumot http://narrativemachines.tumblr.com/
post/ 58228497285/vision-machine-frederick-kiesler-1937 Legutóbb az Osztrák intézet mutatta őt be 
Magyarországon, ez év februárjában. Néhány részlet a manifesztumból:

„8. E tanulmány fő célja annak a korrelációnak a vizsgálata, amely a külső környezet, illetve a fizikai 
látást (sight) és a kitalált képeket egyaránt létrehozó folyamat között fennáll.
9. A látás (sight) és képzelet közötti kapcsolat elemzésének részeként megvizsgáljuk azt is, emberi 
lényekként mennyire vagyunk képesek környezetünktől függetlenül elképzelni valamit.
10. Egy ilyen vizsgálat mindenféleképpen azt fogja kimutatni, hogy képzelet és természet között a kap-
csolatok jól meghatározott körforgása áll fenn, s az egész képzelet ennek függvénye. 
11. A látás és a képzelet emberi képessége, úgy látszik, bizonyos személyekben olyannyira felerősödött, 
hogy a látás örökké változó képeit képesek festmények, szobrok és más, rendszerint az alkalmazott 
művészet fogalmához sorolt médiumok formájában kivetíteni.”
Szóval a (számomra legalábbis) legkellemetlenebb részen most túl vagyunk. Lépjünk tovább.

(Befejezés)

Megállapítottuk, hogy olyan új kanonizációs törekvésról van szó, mely sajátos definíció és taxonómia 
alapján írja újra a „fénykörnyezeteket”, s melynek legszembetűnőbb jellemzője, hogy kerüli a fényképet 
és az árnyékot, ám kiemel kulcsmotívumként vagy mértékkent egy barokk festményt, mintegy ahhoz 
képest beszél: „Az egykor konszenzuálisnak tekinthető túlvilági aranyfényt a barokk korban számos 
hazai alkotáson jelenítették meg a festők. Falconer Xavér Ferenc a fizikai teret is ábrázolja (Szent József 
halála, 1764), de egy felhőcsíkkal elkülönítve érzékelteti, hogy a teremtett anyagi világ megnyílik, és 
olyan mögöttes tartalmat enged láttatni, ahol már az Empireum aranyfényei látszanak.”
Bővebben erről azonnal, de előbb vegyük észre, hogy van még két (ős)történeti motívum is itt: Albert-
falva kora bronzkori településének makettje és egy bronzkori urna. „A neolitikumból és a bronzkorból 
ismertek olyan kárpát-medencei települések és temetők, amelyek egészükben, vagy egységenként a 
Nap éves járásának kitüntetett irányai szerint tájoltak.”
Ezekkel kezdődik a katalógus is, melynek képanyaga így halad a Naptól az Isten(i fény) felé. Az utolsó-
ként reprodukált, bemutatott mű: Borsos János: Szentháromság-modell, (2007) 2011. „A Szenthárom-
ság érzéki-konceptuális megjelenítése, ahol az Atya és a Fiú mellett a láthatóvá tett lézernyalábok 
szimbolizálják a Szentlelket.”
Most már rátérhetünk a barokk képre, pontosabban a kísérő szövegre. 
A magyarázó szövegben (s a katalógusban összesen három helyen is) szerepel az Empireum szó, sőt: az 
Empireum aranyfényei kifejezés.
Bár a katalógus szövege, a képmagyarázatok egésze világos, mondhatni esetenként didaktikus, ez kife-
jezés, ami ráadásul nem is köznapi, megmagyarázatlan marad. Még egy lábjegyzet sincsen sehol. Vélhe-
tőleg ez is szándékosan. Hogy az emberek keressenek rá (?): ismeri, aki ismeri (tautológia).
Nem empórium tehát, ami egy „bazilikában a nyugati bejárat, vagy a fő- és oldalhajók fölötti karzat a 
hívők megkülönböztetett csoportjai (uralkodó, előkelőségek, kegyúr, nők) részére” (Katolikus lexikon), 
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hanem a coelum empireum vagyis (pl. Dantére gondolva) a Paradicsom kilenc égből álló éggömbjén túli 
szféra, ahová őt már Beatrice sem követheti: az Empireum az áldottak és Isten lakhelye.
Az Empireum szférájának említésével a teológiai kör bezárult.
Ez az érdekes szó a Ptolemaioszi rendszerből, világmagyarázatból és világképből való kifejezés – a 10. a 
primum movens (első mozgató) egén túl van a COELVM EMPIREVM HABITACVLVM DEI ET OMNIVM 
ELECTORVM (ábra itt: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ptolemaicsystem-small.png).
De nem is az Imperiummal áll rokonságban a szó, mely a latin imperare (kb. parancsol, utasít, komman-
díroz) igéből jön, ebből pedig az Imperátor, belőle az angol emperor, a teljhatalmú nagyúr, a császár, 
imperátor.
A szó a latin-görög eredetű empíriával áll kapcsolatban, akár ellenétként, ha úgy vesszük, hiszen amit 
megnevez, arról nem lehet földi, empirikus tapasztalás. (Az „empirikus egyszerű jelentése: tapasztalati, 
a tapasztalat embere, aki csak az érzékszerveinek hisz” – Kislexikon.)
A görög eredeti – ha hihetünk a Wikipédia kollektív bölcsességének, melyre egyébként máshol Paksi 
Endre Lehel is hivatkozik, a latin empiricus mintája – az ἐμπειρικός (empeirikós, tapasztalt) ami pedig az 
ἔμπειρος (émpeiros, valamiben gyakorlott) nyomán az ἐν (en, -ban, ben) + πεῖρα (peîra, próba, próbálkozás, 
kísérlet) tőre megy vissza, melyről fentebb már volt szó.
Ez a kis etimológiai gyakorlat megmutatta, hogy az Empireum mind a földi hatalom, mind a tapasztalás, 
a kísérlet és tévedés szférájától függetlennek tekintendő – bár a fogalom konstrukciójában, konnotáci-
óiban mindez tetten érhető. Ám ha ez így lehetséges, vagyis olyasmiről lenne szó, amihez nem ér fel a 
tapasztalás, miként beszélhetünk akkor róla?
A választ megadja például Hugo de Sancto Victore: „Az egész érzékelhető világ ugyanis mintegy 
Isten ujjától írott könyv..., és az egyes teremtmények mintegy valamely figurák, melyet nem emberi 
tetszés talált ki...” (In: Marosi Ernő (ö. á.): A középkori művészet világa. Budapest: Gondolat, 1969. 28–29.)
Ez az „írott könyv” Galilei szerint ugyan a matematika nyelvén van írva, médiumát tekintve azonban 
sajátos „fényírás”. Itt most Johannes Scottus Eriguenát idézzük: „A fények atyja pedig a mennyei atya, 
az első fény és a kezdet, tőle születik az igaz fény: Igéje, mely mindent teremtett és minden fenntart, 
egyszülött fia. Tőle, vagyis az Atyától ered a vele és Igéjével egylényegű fény, a Szentlélek, az Atya és 
Fiú lelke, melyben és mely által a kegyelmek és adományai mindenek között szétosztatnak. (...) csoda-e, 
ha mindent, ami a hozzáférhetetlen fényt oly módon, hogy hozzáférhetővé váljék, eljuttatja a tiszta 
értelemhez, értelmünktől nem akadályoztatva, fényként fogunk fel, amely megvilágítja a lelkeket, s 
őket teremtőjük megismerésére hívja? Vegyünk példát a természet legbelső rendjéről. Ez a kő vagy 
az a fa számomra fény; s ha azt kérded, miképpen, az értelem arra int, hogy azt feleljem neked, 
miszerint ezt vagy azt a követ szemlélvén, sok dologra bukkanok, melyek lelkemet megvilágosít-
ják.” (Johannes Scottus Eriugena, in. Marosi, i.m., 22–23.)
Az Isten ujjával írott könyv tehát, vagyis a világ, ahol élünk, maga a fénykörnyezet.
Ez estben viszont mi szükség a mesterségesen létrehozott dolgokra?
A válasz ismét Hugo de Sancto Victore-nál: „Azért a láthatók által mutatkozik meg a láthatatlanok 
valósága, mert lelkünk nem tud felérni maguknak a láthatatlan dolgoknak valóságához, hacsak nem 
művelődött a láthatók szemlélésén, mégpedig úgy, hogy a látható formákat a láthatatlan szépség 
képeinek tartsa. (...) más a látható és más a láthatatlan természet szépsége, mert ez egyszerű és egysé-
ges, míg amaz sokféle, és különböző arányok uralják. Mégis, a látható szépség valamennyire hasonlít 
a láthatatlanhoz, annak a törekvésnek megfelelően, amelyet a láthatatlan mesterember mindket-
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tőben létrehozott, s mely szerint mintegy különböző arányú kis tükrökként ugyanazt a képet keltik. 
Eszerint tehát az emberi értelem helyesen emelkedik a látható szépség által serkentve a láthatatlan 
szépséghez.” (Hugo de Sancto Victore, Marosi, i.m., 25.)
A mesterséges fénykörnyezetek tehát – ebben az értelmezésben – a transzcendencia jelei, átszűrve 
egy-egy látható mester, művész temperamentumán (ami persze Zola parafrázis).
De mint láttuk, mindez a de docta ignoranta, a tudós tudatlanság hagyománya alapján történik, mely-
nek alapművelete a coincidencia oppositorum, az ellentétek egységesítése, együttállása, s mivel „a böl-
csesség és a megértés helye rejtve van minden élő szeme elől” (Cusanus: De docta ignoranta, i. m. 8.) 
helyénvalónak tűnik, ha magunkban csendesen ismételgetjük: Halleluja!

(Coda?)
Mivel e szöveg lezárása előtt kiderült, nem tudok a bemutatón jelen lenni, a záró rész kicsit másként 
alakul. Lehet, el is marad. A javasolt dialógustémák lettek volna (lehetnek):
A fény műveletei
a camera obscura lencse nélkül és lencsével 
a hologram kétféle nézete 
az élesség síkja (fókusz)
          fényvisszaverődés, fényelnyelés és fénytörés (tükör, árnyék, színek)

Fénysebesség és információ
Tom Stoniernél olvastam: a foton lelassult infon (ez utóbbi szerinte az információ alapegysége) – mintha 
az emberi érzékeléshez igazítva lassult volna le: ez a fényhatár, eddig, és ne tovább.
A fénynél gyorsabb sebességek azonban megtalálhatók a népmesékben (lovak és királylányok):
1. (Szélike királykisasszony) „Az én nevem: Villámgyors. Olyan sebesen futok, mint a villámlás, még 
annál is sebesebben.”
2. (Mezőszárnyasi) „Megrázkódott a gebe, s átváltozott aranyszőrű paripává. Kérdezte a ló:
-- No, édes gazdám, hogy menjünk, mint a szél, mint a villám vagy mint a gondolat?”
A fénynél eszerint tehát (népi bölcsesség?) legalább egy valami van, ami gyorsabb: a gondolat. Ilyen 
értelemben is lehet a foton lelassult infon.

A láthatatlan sugarak,
avagy Johann Wilhelm Ritter, a Die Physik als Kunst (1806) szerzője (infravörös: William Herschel; ult-
raibolya: J. W. Ritter):

„1801-ben, miután hallott William Herschel felfedezéséről, a ’hősugarakról’ (infravörös sugárzás), Rit-
ter elkezdte keresni az ellenkező sugárzást (hűtés) a látható spektrum másik végén. Nem találta meg 
pontosan azt, amit várt, de egy sor kísérlet után észrevette, hogy az ezüst klorid gyorsabban alakul 
át fehérből feketébe, amikor a Nap sugarai spektrumának sötétebb régiójában végezte a kísérletet, 
azaz az ibolyához közel. A ’kémiai sugarakat ’, amit talált, később nevezték el ultraibolya sugárzásnak” 
(Wikipédia).
Ritter írja: 

„A szeretet legsajátabb szerve a szem. Ha két szem egymásba réved, szeretet van jelen. – Ebből ered 
mindennemű művészetszemlélet is; a látottnál többet látás. Minden a szeretet, a szépség műve. A 
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fény a legtisztább szeretet. Ezért láthatja a szeretet az éjt. Minden szeretet áttetsző, mint maga a fény.” 
(273.) Johann Wilhelm Ritter: Egy fiatal fizikus fragmentumaiból. Ponticulus Hungaricus, XII. évfolyam 
9. szám, 2008. szeptember. http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/hidverok/ritter.html. 
Eredeti megjelenés: Vigilia, 1991/11.


