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Dolgozatom	témája:		
	

	

Van	olyan	pillanat	az	életben,	amikor	az	 idő	nagyon	szubjektívvá	válik.	Néha	nagyon	gyors,	és	

követhetetlen.	Van,	amikor	megáll	külső	trauma	hatásra.	Ezekben	a	helyzetekben	az	időt	mindig	

magunkban	határozzuk	meg,	a	velünk	történt	események	hatására.		

	

Dolgozatomban	az	idő,	az	emlék	és	a	helyszínek	közti	összefüggésre	keresem	a	választ.		

	

Magam	is	próbálom	értelmezni	a	halált,	mint	elmúlást	az	idővel.	Felülkerekedni	a	nem	létezéstől	

való	szorító	félelmen,	megnyugvást	találni	elmúlt	idők	régi	fényképeiben.	Saját	munkáimban	az	

olvadó	 jégvideókban,	 különböző	életjeleneteket	 vagy	portrékat	nyomtatok	 jégre.	A	melegebb	

levegő	 hatására	 a	 nyomat	 deformálódni	 kezd	 és	 a	 vízzel	 összemosódva	 átváltozik	 egy	 koszos	

felismerhetetlen	tócsáva.	Ez	a	folyamat	számomra	az	elmúlást	jelenti.	Az	ember	egész	életében	

fél	és	küszködik	a	halállal.	Nekem	mindig	is	rettegést	jelent	a	halál	gondolata.	Így	megpróbálom	

“kidolgozni”	saját	aggodalmaimat.	Nem	kívánok	szembeszállni	és	lázadni.	Inkább	a	megértésre	

törekszem.	 A	 videókat	 megfordítva,	 végtelenítve	 újra	 és	 újra	 lejátszom.	 Ezzel	 a	 képeknek	

nemcsak	az	eltűnését,	de	az	újraszületését	is	átélhetjük.	Az	anyag	nem	vész	el,	csak	átalakul.	A	

halált	 és	 az	 újraszületést	 nap,	 mint	 nap	 átéljük	 kicsiben-,	 a	 saját	 testünkben,	 és	 nagyban-	 a	

világmindenség	részeként.	Testünkben	viszonylag	rövidebb	idő	alatt	több	sejt	pusztul	el.		

“A	kérdés	az,	hogy	az	állandó	körforgásban,	megújulásban	vagy	éppen	újjászületésben	ugyanazok	

az	individuumok	maradunk-e?		Változunk	vagy	módosulunk-e	a	folyamat	során?	Kerek	a	kör,	amin	

mozgunk	vagy	éppen	egy	spirálhoz	hasonlít?	

	



	

	

	

Dolgozatomat	az	idő	meghatározásával	kezdem.		Mi	az	idő?	Hogy	mérjük	az	időt?		

Ehhez	Szent	Ágoston	fogalomrendszerét	hívtam	segítségül.	Majd	az	idő	mérésével	próbáltam	a	

definíciót	megragadni.	Az	időt	mérni	az	ember	legjobban	saját	magához	viszonyítva	tud,	fontos	

eseményeket	saját	életünkhöz,	életkorunkhoz	kapcsoljuk.	Az	emberi	élet	végét	a	halál	 jelenti.	

Értekezésemben	a	halál	kettős.	Időmérő	eszköz	és	az	emlékezés	fontos	tárgya	egyaránt.		

	

Dolgozatomban	 rámutatok,	 hogy	 milyen	 fontos	 szerepet	 játszik	 a	 koponya,	 mint	 a	 halál	

szimbóluma	a	középkori	ember	számára.	Felhívja	a	figyelmet	az	idő	múlására,	arra	hogy	az	ember	

nem	tartózkodik	örökké	ugyanabban	az	időben	és	térben.	

	

Értekezésemben	 bemutatom	 az	 egyes	 kultúrák	 és	 történelmi	 időszakok	 kapcsolatát	 a	 halál	

feldolgozásával.	A	halál	egy	biztos	pont.	Minden	kultúrában,	minden	időben	eddig	még	mindenki	

meghalt,	így	ezt	a	fogalmat	használom,	mint	összekötő	kapocs	az	egyes	témakörök	összefogására.	

A	halál	több	szinten	következik	be,	először	fizikálisan,	majd	emlékeinkből	is	lassan	eltűnve	jelenik	

meg.	E	szálon	fonom	össze	az	emlékek	és	az	idő	témakörét.	

	

A	 kutatómunka	 során	 nagyobb	 figyelmet	 szenteltem	 a	 fotográfiának,	 mint	 képzőművészeti	

alkotásnak,	annak	kialakulásának	és	történelmének,	de	főleg	teóriai	hátterének.	Ebben	Roland	

Barthes	Világoskamera	című	könyve	vezetett,	amiben	a	fotográfia	a	jelen	idő	konzerválásaként	

jelenik	meg.	Az	író	egy	fényképalbum	nézegetése	közben	dolgozza	fel	édesanyja	halálát,	és	saját	

emlékeinek	vizuális	megjelenítését.	Dolgozatomban	továbbá	arra	is	kerestem	a	választ,	hogy	

mennyit	tud	egy	fotográfia	rögzíteni	az	emberből	vagy	egy	adott	pillanatból.	Képes-e	egy	fénykép	

egy	 adott	 hangulatot,	 vagy	 éppen	 egy	 emberi	 tulajdonságot	 átadni.	 Valóban	 igaz–e,	 hogy	 a	

fényképek	időkapszulaként	működnek.	

	

	



Értekezésemben	 az	 idő	 és	 az	 emlékek	 további	 összefogására	 egy	 másik	 fontos	 eszközt	 is	

használtam,	a	tükröt.		A	tükör,	mint	fogalom	és	tárgy	egyformán	fontos	dolgozatomban.		A	tükör	

rögzíti	 a	 képet	 és	 az	 időt.	 Az	 ember	 a	 tükrön	 keresztül	 szemléli	 önmagát	 és	 észleli	 az	 idő	

változását.	A	tükör	segít	önmagunkról	egy	adott	képet	kialakítani.	Dolgozatomban	külön	kitérek	

“én	kép”	kialakulásának	történetére	a	tükör	által,	kezdve	a	reneszánsz	önarcképekkel	egészen	a	

mai	társadalmunk	közkedvelt	szelfikig.	A	tükröt	és	a	fotográfiát,	azaz	a	kép	rögzítés	kapcsolatát	

is	fontosnak	éreztem	kihangsúlyozni.	Itt	a	tükörnek	kettős	szerepe	van.	A	fényképező	gépek	egyik	

fontos	alkatrésze,	amivel	az	adott	pillanatot	rögzítjük,	és	maga	a	kép,	amit	rögzítettünk	tükrözi,	

azaz	visszaadja	az	adott	pillanatot.	

	

Doktori	 értekezésem	második	 tézise	 az	 emlékezés.	 Az	 emlékek	 jelentését	 és	 kialakulásuknak	

módját	 kutatom.	Rámutatok	arra,	hogy	az	emlékek	és	 az	 idő	 fogalomrendszere	 között	 szoros	

összefüggés	van.	A	fotográfiát,	mint	az	emlékek	bemutatására	alkalmas	eszközt,	itt	is	sokat	

használom.	Lee	Zacharias	esszéjén	keresztül	mutatom	be,	hogy	a	fényképek	igen	is	alkalmasak	az	

emlékek	manipulálására,	vagy	éppen	a	nehezen	megfogható	idő	konzerválására.	

	

Az	 utolsó	 témakörben	 saját	 munkáimról	 írok.	 Itt	 főleg	 a	 dolgozatban	 már	 megvitatott	

témaköröket	hasonlítom	össze	saját	grafikáimmal.	Munkáim	anyaghasználatát	és	állandóságát	

hozom	párhuzamba.	Nyomataimat	nem	a	szokásos	felületekre	nyomtatom,	így	csak	az	elkészítés	

pillanatában	 léteznek.	 Éppen	 ezért	 fontosnak	 tartom	 a	 különböző	 megjelenítési	 formáimnak	

megtárgyalását	 is.	 Ezen	 kívül	 elengedhetetlennek	 tartom	 a	 különböző	 alkotói	 folyamatok	

részletezését	is.	
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