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I. A disszertáció tömör tartalmi ismertetése, felépítése

A bevezetés a sokrétű transzparenciát veszi számba a gyártási folyamatoktól a művészetterápiai  

megjelenési formákig. A következő egység a transzparenciát elsősorban képzőművészeti, illetve 

vizuális szempontok szerint osztályozza. Egy saját tipológiát állítottam fel, mely a téma alapjainak 

lerakása szempontjából meghatározó jellegűnek bizonyul. Ez a fajta „rendrakás”, tehát megnyithatta 

az utat a mélyebb összefüggések feltárása felé. Az egyes kategóriákat kortárs képzőművészeti 

példákkal szemléltetem. 

Osztályozásom szerint a fő kategóriák: 

1. Egységesen áttetsző anyagok 

2. Kölcsönös áthatás, mint meghatározó tényező 

3. Áttört anyagok 

4. Tükröződés – fényvisszaverődés 

5. Tükröződések megsokszorozódása – térben kiterjesztett áthatások 

6. A láthatatlan láthatóvá tétele 

Az elsősorban anyaghasználatra fókuszáló rendszerezést a transzparencia fogalomhasználatának 

áttekintése követi néhány olyan ismert gondolkodónál, mint például Karlfried Graf Dürckheim és 

Hamvas Béla. Dürckheimnak az „átengedő, áteresztő képességről” felállított teóriája különösen 

fontosnak bizonyul az egész dolgozat, illetve jelenlegi munkásságom szempontjából. Az utolsó 

egység munkáim, műveim kapcsán vizsgálja a transzparencia jelenségét, összetett kérdéskörét. A 

függelék az eddigi oktatói tevékenységemnek a témához kapcsolódó elemeit boncolgatja.   

II. Az értekezés főbb megállapításai, eredményei

Az ember minél mélyebben, részletesebben, összetettebb módon ismeri önmagát, annál közelebb 

kerül saját belső lényegéhez. Ez a változás, illetve fejlődés visszahat a művészetére; mely kapcsán 

letisztultabb, bizonyos szempontból transzcendensebb tartalom kerülhet felszínre. Az akadályokat 

jelentő gátaknak a fellazítása, illetve a kapuk megnyitása, transzparenssé tétele utat enged a nagy 

egészhez, a világhoz való megfelelőbb viszony kialakításához. Amíg e folyamat kezdeti fázisaiban 

tevékenykedik az ember, sallangok, burkok veszik körül. Míg a művész ezeknek a rétegeknek a 

külső felszínén időzik, nem tud, vagy nem akar beljebb hatolni, addig alkotása  „melléktermék” 

marad. Ha képes az említett rétegektől való megtisztulásra, a minőségi elmozdulásra, akkor 

tartalmában, így kvalitásában is magasabb rendű mű születhet.

A cél eléréséhez, az egyik úton a transzparencia jelenségén keresztül, illetve annak 

anyaghasználatával juthat el az alkotóművész. Így a tartalmi és a formai megvalósítás fedésbe kerül 



és újabb transzparens természetű rétegek keletkeznek. 

A transzparencia fogalma fizikai és metafizikai tartalommal bír; egy olyan közös nézőpontot 

indukálhat, mely felől közelítve a vizuális művészet és a psziché áthatásait világíthatjuk meg.

Mennyire válhatnak láthatóvá egy mű kapcsán az emberi kapcsolatok közötti átjárhatóságok és 

korlátok? A transzparens anyagok felébresztik, az oly gyakran csak a külső megjelenésre, a külvilág 

felé irányuló figyelmet, illetve tekintetet és a belső felé fordítják.

A transzparencia használatát, tehát vizuális és fogalmi értelemben is vizsgálom.

A jelenség tipológiai kísérlete kapcsán két nagyobb kategóriáról beszélhetünk, melyek között 

átfedés is mutatkozik. Egyrészt értelemszerűen meghatározza a dolgok, tárgyak láthatóságának 

mértékét (vizuális szempontok), másrészt, a rendszerek működésének tekintetében a gondolati 

síkhoz kapcsolható értelme szerint még tovább bontható. 

A dolgozat témája szempontjából a transzparencia kommunikációs alapú vizsgálata átható jellegű. 

A művészet és a tőle elválaszthatatlan gondolkodás kommunikációs természetű. A világos, tiszta 

gondolatok, gondolkodás a művészi eredményesség alapfeltételeként jelenik meg.

A „transzparens lét megélése” ténylegesen a lényegi dolgok felé vezeti az alkotót? A 

transzparenciával, az anyagi világban kifejezhető az anyagtalanság átható, nehezen megragadható 

lényege? Ilyen és ezekhez hasonló, kapcsolódó kérdésekre kerestem/keresem a választ.

A transzparencia, leredukálva a képletet, mint már utaltam rá, két aspektusból jelent meg. 

Egyrészről vizuálisan, az anyaghasználatból eredően, másrészről tartalmi szempontból. Ez utóbbi 

leginkább Dürckheim nézeteivel hozható összefüggésbe. Az átlátszó anyaghasználat, és a 

dürckheimi áteresztőség hasonló, összevethető értelmezhetőséget hordoz. 

Amíg a művész nem elég transzparens a lét erőinek befogadására, nem elég nyitott a világ alapvető 

történéseire, mozgatóelemeire, addig az őt körülvevő burkok gátolják az alkotásban is. A művész 

áteresztőképessége, szerepe hasonlóan működik a transzparens anyag átersztőképességéhez. Itt 

találkozik az anyagi és a szellemi megvalósulás. A fogalom, a jelenség metafórikus, szimbolikus 

megfeleltetésén túl, mélyebb összefüggések is feltárulkoznak. Ezek feltárására teszek kísérletet.

Az anyaghasználat és a gondolati sík összekapcsolása, mely legfőbb célom dolgozatom és munkáim 

kapcsán, mégis a vizuális megjelenéssel valósulhat, formálódhat meg, ahol a kifejezés, megjelenés 

és tartalom összhangba kerül, eggyé válik. A fólia anyaga, melyet leginkább használok, ambivalens 

jelentéssel bír; művi, természetidegen; elválaszt, de egyben össze is köt. Ami kohéziós kapocs, az a 

fényhez kötődik. Így juthatunk el a lényegi, egy felsőbb, metafizikai természetű világhoz. Ezen az 

úton haladva az elanyagtalanodás mértéke is fokozódik. 

A transzparenciához kapcsolódik egy olyan, ismeretlenül homályos világ, mely a lét és nemlét 

határán, a transzcendens dolgok, a titkok felfedezése felé vezet. A világon túli realitás kifejezése, 



transzparens módon az egyén világába transzformálódik. Ha az egyén megfelelően áteresztő 

(„áttűnő”) a létre, akkor transzparens a benne rejlő transzcendens számára is (Dürckheim).

A transzparencia mediális természetű, tehát közvetítő, mely módosítja az eredeti látványt, 

információt. Ez egyféle vizuális absztrakciót, „torzulást” eredményez. A médiumba, mint 

közvetítőbe „hiba” lép fel, ezáltal felfedi önmagát. Közvetít, minden esetben módosít is. 

A „középutas” (Dürckheim), áttetsző, áteresztő képességű ember, mely metafórája a „normál” 

transzparens anyagi jelenségnek, – megfelelő tartással rendelkezik. A transzparens anyag az emberi 

pszichés bőr szimbolikája is lehet. Ehatárol, de egyben össze is köt; érzékeny felület. 

A kölcsönös áthatások a transzparencia magját alkotják. Az egyik, ismert montázsképlethez 

hasonlóan, új minőség születik meg. Ezáltal tér-idő sűrítményekről is beszélhetünk. A tér 

expanziója; a téri viszonyok együttes megélését is jelenti. A kölcsönös áthatáshoz minimum kettő 

transzparens anyag találkozása szükséges. 

A transzparencia kapcsán kiemelten fontos megjegyezni, hogy az a megszokott érzékelés 

kimozdítása; beleláthatunk a dolgokba, felfedhetjük a láthatatlant. Egyféle illúzió, amely kapcsán 

távolodunk a felszíntől; a lényegi dolgok felé vezető útra lépünk. 

Fény és transzparencia elválaszthatatlan, mind anyagi és mind szellemi értelemben is. Ami a fény 

útjába kerül az módosítja a látványt, megjelenést. Az áthatás mértéke meghatározó tényező. 

Szemünk teljesen transzparens. Hol és mi módon is keletkezik a kép? Amennyiben a vizuális 

jelenlét, a „hiba” nem felfedhető, akkor a transzparencia „tökéletes”; ezáltal önmagát szűnteti meg 

(például a tökéletesen átlátszó ablaküveg, mely torzítás, tükröződés, karcolás, szennyeződés stb. 

mentes). 

A transzparencia minden esetben érzékenységi fokot is jelent. A mű átengedő természetű, 

transzparens az újabb tartalomra nézve is (például variációk, átírások, folytatások, 

médiumváltások).

A transzparencia minősége, tehát meghatározza az élet erőinek megfelelő felvételét, amely kapcsán 

a művész áteresztő jellege a transzparencia metafórája is lehet. A transzparencia anyaghasználata 

számtalan ponton összeforr a hozzá kapcsolható, elvont jelenséggel, gondolatkörrel, eszmei 

megközelítéssel.  

Ahogyan a világ is változik, a művészet is vele együtt; ugyanúgy a transzparencia szerteágazó, 

bonyolult léte is újabb és újabb köntösben bukkan fel. 

III. Munkáim és a transzparencia jelensége 

A doktori képzés alatt készült műveimben végigkísérhető a transzparencia anyagi (vizuális) és 

gondolati természetű megfogalmazása, jelenléte. Egy jól felvázolható ív jeleníthető meg, ahol a 



tömör anyaghasználattól és a „földhözragadtabb” megfogalmazástól eljutok az áttetsző, könnyű, sőt 

légies anyaghasználatig, illetve a hozzá elválaszthatatlanul kapcsolódó, a fénnyel átszőtt, 

ilyenformán új dimenziókat megnyitó, a lét megfoghatatlan területei, jelenségei felé. Ez a változás 

összetettebb, több irányú. Egyrészről az egyén, az alkotó egyre nyitottabbá válásával fémjelezhető, 

másrészről a belső, lényegibb, de transzcendensebb tartalmak előtérbe kerülését jelenti. Ez a fajta 

„elanyagtalanodás” és „felszabadulás” számomra, leginkább a dürkcheimi gondolatokkal vethető 

össze, illetve hozható összhangba. 
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