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Az idõjárás

Kedves!
A telefon döntött, tegnap nem hagyta, hogy válaszoljak az SMS-edre.

A tõlünk távolodó tárgyak érzékelt képének méretébõl gyakran helytelenül becsüljük meg a távolságot.
A tárgy képét bár kisebbnek érzékeljük, a valóságos távolság csekélyebb a látszólagosnál.

A legkisebb látható:

A képszerû ábrázolás nemcsak a tárgy látásának, hanem általában minden téri jelleg érzékelésének, a téri látásnak az alapja. Csak így láthatjuk,

Adhatok egy feladatot? Tudom igen.
Arra kérlek, menj el egy helyre, a következõk szerint. Ez egy hegy, vagy mondjuk dombtetõ, ami valamiért fontossá vált számomra. Ott készítettem azt a napos felvételt, ami neked is tetszett. Nagyszénásnak hívják, kék buszszal megközelíthetõ.
Menj el a Moszkva térre. Ülj fel az 56E, vagy piros 56-os buszra (ez ugyanaz, csak nem tudom, most melyik néven szerepel). Hátul ülj vagy állj. Én régen Hûvösvölgyben laktam, ezzel a busszal jártam gimnáziumba, mindig hátul
voltam, ott volt a helyem. Bosszantott, ha nem fértem oda.
A végállomáson szállj át a 63-as buszra, ami Nagykovácsiba megy. A végállomás elõtti megállónál kell leszállnod, ez a falu közepe.
A megálló elõtt menetiránytól jobbra találsz egy utat, ami a temetõhöz visz,
látod is a kerítését a fõútról. Kerüld ezt balról, szemben lesz veled a Nagyszénás. Kövesd az utat, balra tarts, amikor elágazik, ez egyenesen felvisz a Természetvédelmi terület széléig. Itt is csak menj egyenesen, amíg felérsz a tetõre. Adja magát. Látod majd, ez több kupóca, növényzet nélkül. Csak a forma,
ezért szeretem. Menj fel a legmagasabbra, itt találsz egy légvédelmi állást.
Ezt onnan ismered fel, hogy itt homorú a hegycsúcs.
Itt tölts el húsz percet, kérlek. Ha lefekszel, az eget úgy látod, hogy a látóteredbe nem takar bele semmilyen objektum, fa, fû, virág. Csak az égben lebegsz. Ha a homorú részbe fekszel, átfut fölötted az egyébként mindig fújó
szél. Itt meleget érzel majd, belsõ hõt.

–

jellegébõl

adódóan

–

globális,

ezért tárgykörében
nélkülözhetetlen
a világméretû együttmûködés.

Ha életem során döntéshelyzetben voltam, vagy megnyugvásra vágytam, ide
jöttem, vagy legalábbis ide szerettem volna jönni.
Szerintem Neked is kedvedre lesz, segíteni fog – de most nem magamra gondolok, amikor ezt mondom, hanem az összes kérdésre, ami Téged ebben a pillanatban foglalkoztat.

hogyan helyezkednek el a tárgyak a térben, milyen távolság van közöttük,

Az elõrejelzésrõl:

milyen a formájuk, mekkora a nagyságuk – hogy valójában hol vannak.

A nem lineáris tulajdonságú

A távolság megítélésénél szem elõtt kell tartanunk, hogy derült
idõben közelebbinek, borult idõben távolabbinak tûnnek a tárgyak.

térkép
Ica naplója

Kortárs Mûvészeti Folyóirat – Dunaújváros

Melyik az a legkisebb és leghalványabb pont, amely már észrevehetõ?
Ez a „minimum visible” (legkisebb látható), mely meghatározza a látás

rendszerekben,

Ez minden, ennyit kérek most.

ha

egyetlen

élességét. Értéke függ a világítástól, valamint a pontnak és környezetének

paraméter, akárha csak kis

fényerõsségétõl.

mértékben is, de megváltozik,

Az idõjárás ismerete és a jelenségekbõl levonható következtetések lehetõvé
teszik számunkra, hogy felkészüljünk a változó jelenségekre.

Az ég színe alapján levonható következtetések:

akkor a többi paraméter ehhez

25 km-rõl: a templomok tornyai, kilátók, várak, romok

a változáshoz mérten gyakran

15 km-rõl: a települések

aránytalanul módosul. Egy apró

10 km-rõl: a magasabb építmények

változás következtében minden

5 km-rõl: épületek

megváltozik, és bár sokszor

4 km-rõl: magányosan álló fák

ismételten hasonló jelenségek

3 km-rõl: házak kéményei

keletkeznek, a rendszer mégsem

Szürke reggeli ég – szép idõ
Az esti égen rózsás felhõk – tartós jó idõ
Szép esti pír, éles színek – jó idõ
Hajnalpír az alacsony felhõkön – rossz idõ
Türkizkék égbolton fekete felhõk – szeles, napsütéses idõ
Nappal erõs színellentétek a felhõkön – rossz idõ
Szeles idõben sötétkék ég – változékony idõ
Szürke levegõ nagy gomolyfelhõkkel – nem lesz esõ
Szürke levegõ rétegfelhõkkel – esni fog
Az esti égbolton zöld és sárga színek – szél és esõ
Az esti égen sárga színek – erõs szél

A távolság meghatározása a láthatóság függvényében:

tér vissza pontosan ugyanabba
az állapotba, tehát nem tud

2 km-rõl: egyedül álló tárgyak, emberek
1 km-rõl: a fák
700 m-rõl: a haladó ember mozdulatai
500 m-rõl: emberek, állatok, kisebb tárgyak körvonalai

megismétlõdni. Noha az idõ250 m-rõl: a ruhák, tárgyak színei

járás az évek során egymáshoz
200 m-rõl: a test részei, a házak cserepei

hasonló konfigurációkat követhet, soha nem ismétli meg
egészen

pontosan

a

múlt

eseményeit.

100 m-rõl: a figura jellegzetességei, karakterjegyek
25 m-rõl: a ruhán az öv és a zsebek
5 m-rõl: az érzelmek az arcon
1 m-rõl: a test finom részletei

Csodálatos út volt. Ott értettem meg, milyen nagy szükségem volt rá. Köszönöm, Kedves...

Kényszerû energiacsökkenés:

A létezõ minden mozgás, minden mozdulatunk, minden gondolatunk, cselekedetünk elhasznál valamennyit energiakészletünkbõl.
A természeti energia tulajdonsága, hogy megsemmisíteni nem lehet, de átalakítható egyik formájából a másikba.
Ám az átalakítás során az energia egy része elvész és kiáramlik a világûrbe. Ott továbbra is létezik, de örökre visszahozhatatlan.

Tudtam, hogy így lesz.
Valahogy éreztem, hogy ez az a pillanat az életedben, amikor ott, az hatni tud,
gyógyszerként, drogként, vagy nem is tudom miként.
Ölellek

A visszafordíthatatlanság:
26. szám (2004)

Minden folyamat során fellépnek olyan kísérõjelenségek, amelyek energiaveszteséget okoznak, így a rendelkezésre álló energia egy része nem
a célnak megfelelõ hasznos irányba hat, hanem a környezetbe távozik. A hasznosított és a teljes energiaváltozás viszonya a hatásfok. A természet
törvényei szerint a hatásfok minden esetben kisebb, mint 100%. Ez az oka annak, hogy minden folyamat visszafordíthatatlan, vagyis irreverzibilis.
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