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Niran Judit és Kósa Gergely kiállítása
2018.06.12.-06.30.
„Próbáltam összekötni az ornamens és a fény együtteséből keletkező káprázatot. Itt
nálunk, a Bulcsú utca bérház (egykori csillagos ház) negyedik emeletén. A gesztus
kiindulópontja a gang tisztítására végzett mozdulatok – a felmosás folyamata volt,
amelyet irányok, folyások, mértékek, súlypontok határoztak meg. Lenyűgözött a
zománclap faktúráiban visszatükröződő mintás járólapok véletlenszerű kinetikája, a
gang mélysötét, kajla vonalai. A víz, pontosabban a tükröződés kibontotta a gang
immanens lépcsőzetes látószögét. A gesztus (vízfröcskölés) pillanatában a vízmolekulák
apró, ovális formákra oszlottak szét. A kialakult csoportozatokba rendeződő
cseppformák pár perc alatt már el is tűntek, akár csak a ház gondterhelt története.”
Kósa Gergely

„Mikor e kiállítás fényképeit készítettem, a mesterséges felületek (a fényképek)
anyagából előbukkanó rejtett fények szinte eksztatikus örömet váltottak ki belőlem.
Semmi nem igazi, gondoltam, ezek mindössze digitális jelek, papír és festék. Mégis, a
fényképezés folyamata mintha titok felfedezése lett volna. Mintha a blende kattanásával
a fény mögött rejtőző titokhoz jutna közelebb az ember – a titokhoz, amelyet igazán
sosem fejthet meg.
A kiállításhoz címet keresve, rögtön a Zohárra gondoltam. Azonban amikor olvasni
kezdtem ezt a fantasztikus könyvet, rádöbbentem, mennyivel mélyebbek és
titokzatosabbak e szövegek annál, amit fényképekkel létrehoztam. Még most is, ahogy
ezt írom, úgy érzem, nem “rendes dolog”, nem tisztességes és helyénvaló e titokzatos
szövegeket fényképeim hétköznapi “művészetével” társítani.
De a társítás már megtörtént: a fejemben, képzeletemben, az álmaimban, és másfelől
viszont az sem volna “rendes dolog”, ha nem adnám tovább ezt az élményt.
Íme. Az alábbi a kontextusukból kiragadott szövegek a legjobb esetben is csak sejtetik a
Zohárban rejlő fantáziát, költői invenciót és misztikát. A misztikus gondolkodás
természeténél fogva e fordítások csak halvány megközelítései az eredeti gondolatnak.”
Niran Judit
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Az eredeti arameus szöveg:
הּורמְ נּותָ א דְ מַ ְלכָאָ ,גלִיף גְלּופֵ י( נ''א גליפו)בִטְ הִ ירּו
דף טו ע''א( )נ''א בראשית בחכמתא דמלכא גליף וכו ) ְ
עִ לָָאה בּוצִינָא דְ קַ ְרדִ ינּותָ א ,וְנָ ִפיק גֹו סָ תִ ים דִ סְ תִ ימּו מֵ ִרישָ א( נ''א מרזא)דְ אֵ י''ן סֹו''ף קּוטְ ָרא( פירוש
עשן )בְגּולְמָ א ,נָעִ יץ בְעִ זְקָ א לָא חִ ּוָור וְלָא אּוכָם וְלָא סּומָ ק וְלָא י ָרֹוק ולָא גֹו ָון ְכלָל ,כַד( נ''א הדר )מָ דִ יד
תִ
מְ שִ יחָ א עָ בִיד גֹו ָונִין לְַאנְהָ ָרא ,לְגֹו בְגֹו בֹו ִצינָא נָפִ יק( נ''א ונפיק )חַ ד נְבִיעּו דְ מִ נֵיּה אִ צְטַ בְעּו גֹו ָונִין לְתַ תָ א .סָ ים
גֹו סְ תִ ימִ ין דְ ָרזָא דְ אֵ י''ן סֹו''ף בָקַ ע וְלָא בָקַ ע אֲ ו ִָירא דִ ילֵיּה לָא אִ תְ י ְידַ ע ְכלָל ,עַ ד דְ מִ גֹו דְ חִ יקּו דִ בְקִ יעּותֵ יּה
נָהִ יר( כ' א )נְקּודָ ה חָ דָ א סְ תִ ימָ א עִ לָָאה ,בָתַ ר הַ הִ יא נ ְקּודָ ה לָא אִ תְ י ְידַ ע ְכלָלּ ,ו ְבגִין כְָך אִ קְ ֵרי ֵראשִ ית מַ אֲ מַ ר
קַ דְ מָ ָאה דְ כֹלָא :
Héber fordítás:
בְר ֹאש[ נ''א :בראשית בחכמת המלך חקק ] ְרצֹון הַ מֶּ לְֶּך חָ קַ ק חֲ קִ יקֹות בְאֹור עֶּ לְיֹון נִיצֹוץ חָ זָק ,וְיָצָא תֹוְך נִסְ תַ ר
הַ נִסְ תָ ִרים מֵ ר ֹאש[ נ''א :מסוד ]הָ אֵ י''ן סֹו''ף עָ שָ ן בְגֹלֶּם נָעּוץ בְטַ בַעַ תֹ ,לא ָלבָן ו ְֹלא שָ ח ֹר ו ְֹלא ָאדם ו ְֹלא י ָר ֹק ו ְֹלא
ָגו ֶּן ְכלָל .כְשֶּ מָ דַ ד מְ דִ ידָ ה ,עָ שָ ה צּורֹות לְהָ אִ יר .לִפְ נִים בְתֹוְך הַ מָ אֹור יָצָא מַ עְ י ָן אֶּ חָ ד שֶּ מִ מֶּ נּו נ ִ ְצבְעּו הַ ּצּורֹות
לְמַ טָ ה .נִסְ תָ ר תֹוְך הַ נִסְ תָ ִרים שֶּ ל סֹוד הָ אֵ י''ן סֹו''ף בָקַ ע ו ְֹלא בָקַ ע אֶּ ת הָ אֲ ו ִיר שֶּ לֹו ֹלא נֹודַ ע ְכלָל ,עַ ד שֶּ מִ תֹוְך
ירה נְקֻ דָ ה ַאחַ ת נִסְ תֶּ ֶּרת עֶּ לְיֹונָה ַאחַ ר אֹותָ ּה נְקֻ דָ ה ֹלא נֹודַ ע ְכלָל ,ו ְ ָלכֵן נִקְ ֵראת ֵראשִ ית,
ד ֹחַ ק הַ בְקִ יעָ ה שֶּ לֹו מְ אִ ָ
הַ מַ אֲ מָ ר הָ ִראשֹון שֶּ ל הַ כ ֹל.
ו ְהַ מַ שְ ִכלִים--יַזְהִ רּו ,כְז ֹהַ ר הָ ָרקִ יעַ ; ּומַ צְדִ יקֵ י ,הָ ַרבִים ,כַכֹו ָכבִים ,לְעֹולָם ו ָעֶּ ד.
Magyar fordítás:
Kezdetben a Király első határozatával jeleket írt a fenti rgyogásba. Ettől a legteljesebb
rejtettségben, a Végtelen kezdetén sötét szikra pattant elő, ködszerű kerek korona, mely
nem fehér, nem fekete, nem vörös, nem zöld, hanem teljesen színtelen. Majd méretet
öltött, és a fényhez színeket készített. A szikra mélyén egy forrás fakadt, mely lent, a
Végtelen titkának legmélyén mindent megfestett. Az [Őt körülvevő] levegő meghasadni
látszott, de addig minden ismeretlen maradt, amíg e hasadék belsejében egy fenti rejtett
pont világítani kezdett. A pont körül minden ismeretlen, és Kezdetnek nevezik, mert a
kijelentések közül az első.
Az értelmesek pedig ragyognak, mint az égnek ragyogása; és akik sokakat az igazságra
visznek, miként a csillagok örökkön örökké.
Források:
A héber és arameus: http://www.ateret4u.com/online/f_01776_all.html
Magyar: Zohár – a Teremtés könyvéről. Fordította Uri Asaf. Budapest: Atlantis, 2014.
Angol: Hartley Lachter, http://cojs.org/zohar_1-15a
ספר דניאל (יב-ג)  ; Dániel 12, 3 /זוהר (דף טו ע''א) Zohár 15a /

