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1. a kutatómunka és az értekezés témája, tárgya és célja 

 

Témám – az emberalkotta, látható képek változatainak, kommunikatív szerepeinek vizs-

gálata – a vizuális kommunikáció területéről való, amely jelenleg is erőteljesen formáló-
dó diszciplína. 
Gondolatmenetem kifejtése igényli a kép, a képi ábrázolás, az állókép, az ábrázolás ob-
jektivitása és szubjektivitása, a kép kapcsolatteremtő, információközvetítő és kultúraar-
chiváló szerepe, a vizuális kultúra és vizuális kommunikáció és hasonló fogalmak, tar-
talmak használatát, szükség esetén feltárását vagy gazdagítását. Ezért természetszerűen 
kapcsolódnak be a vizsgálatomba egyéb diszciplínák, elsősorban a kommunikáció és 
társadalmi kommunikáció, a megismeréstudomány, a kognitív pszichológia, a 
neurobiológia, az evolúciótudomány és a kultúrakutatás. 

A kutatómunkám és a dolgozatom tárgyát a képváltozatok és ezzel együtt a vizuális 

kommunikáció változatai jelentik. A vizsgálatba beletartoznak a legkülönfélébb céllal 
készült vizuális alkotások. Most csak néhány példa: a műszaki célú alaprajz, a reklám 
célú pillanatfotó és magyarázó ábra, a képzőművészeti célú vagy a természettudományi 
célú látvány utáni ábrázolás, a kisgyermek expresszív alkotásai egyaránt szerepet játsza-
nak témám kifejtésében. 

A kutatás a képváltozatokra irányult, azonban nem nélkülözhettem a vizuális kommuni-
káció és a vizuális kultúra (mint a képváltozatok létezési közegei) tartalmi vizsgálatát 
sem. 

Célom, hogy a vizuális kommunikáció és a vizuális kultúra minél teljesebb  feltárása ér-

dekében a ma körülöttünk lévő (és a történelmi idők kezdetétől felgyülemlett) vizuális 

alkotásokhoz (képfajtákhoz) a megkülönböztetést segítő  és rendszerező áttekintést ered-

ményező eljárást adjak és egyúttal felállítsak egy lehetséges képtipológiát. 

Témám aktualitását elsősorban a következő vonatkozások adják: 
1. a képek (avagy a képértelmezés) – hullámokban előtörő – igényének újabb éledése 

napjainkban, elsősorban a képdömpingben való eligazodás tanácstalansága, vagy 
éppenséggel egyfajta eligazodási kényszerhelyzet okán, valamint a képek multimé-
diában elfoglalt újszerű szerepe, multimediális inspiráltsága miatt; 

2. a vizuális kultúra kutatásának nyitott kérdésekkel teli, formálódó jellege; 
3. a vizuális kommunikációnak, a vizuális kommunikáció és a vizuális kultúra viszo-

nyának feltárásában, értelmezésében meglévő hiányosságok, bizonytalanságok. 
Dolgozatomban a résztémák bemutatásában hármas eljárást követek. Egyfelől a vizuális 
kultúra és a vizuális kommunikáció taglalásában azt kívánom elérni, hogy a társadalmi 
szerveződés minden szintjére érvényes legyen. Másfelől a megismerés-gondolkodás-
képalkotás fogalmi rendszere esetében az emberről, az egyénről gondolkodom, bár az 
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egyént természetesen „komplexebb” társadalmi szerveződésekbe ágyazottként értem. 
Ennek a kettősségnek oka, hogy alapozó kulcsfogalmaim, a kommunikáció és a kultúra 
értelmezésében – miközben túllépni igyekszem a pszichológiai hagyományon, azonköz-
ben – az újabb társadalomtudományi tendenciák dinamizmusába bekapcsolhassam a vi-
zuális irányultságot. A megismerés vizsgálatában hasonló az indokom, de ott a 
kognitivizmus és a neurobiológia eredményei az emberre irányulnak, a „tágasabb” társa-
dalomfilozófiai vagy társadalomtudományi megközelítések ma még nem elégségesek. 
Míg harmadik eljárásomban, a képek osztályozásánál a társadalmi szintek kérdésétől 
teljességgel elvonatkoztatok, mivel ez az aspektus dolgozatom fő célja, a rendszerkép-
zés, az áttekinthetőség szempontjából akadályozó tényező lenne.  
 

 

 

 

2. tézisek 
 

A kutatási céllal összhangban felállított tézisek összefoglalva a következők: 

1. A vizuális alkotások (képek) az alkotói célok, ezzel párhuzamosan a személyes én és a 
társadalmi közérthetőség szempontjából típusokat, típuscsoportokat (vagy képcsaládo-
kat) alkotnak. Egy civilizációban valamely alapjaiban új cél vagy igény kiformálódása 
alapvetően új képtípust és erre hangolódott kisebb-nagyobb képcsaládot hoz létre. 

2. Minden képtípust (és egyes képet) az alkotói célt szolgáló vizuális és egyéb tényezők 
szimbiózisa eredményez. A vizuális tényezők egy része kultúrafüggetlen (ezek alapvető-
en az ember-létben gyökerező általános vizuális jellegzetességek), míg másik részük ta-
nult, azaz társadalmi környezettől (kultúrától) függő. 

3. Egyes képtípusok inkább az érzelmeket, míg mások az értelmezési mozzanatokat 
mozgósítják, az értelmezési összetevők csoport- vagy társadalmi szintű közös tudások. 
Az érzelmek egyik válfaja látással történő érzékelési tapasztalatokon aktiválódik, ebben 
az esetben szintén ott van az ember-létben gyökerező kollektív élmény. 

4. A vizuális alkotások családjai az emberiség története során és részben a technológiai 
fejlődés következtében folyamatosan differenciálódnak, az alapkategóriák azonban tör-
ténelmi időtávlatokba visszanyúlva vizuális értelemben állandóságot mutatnak (miköz-
ben alapfunkciójuk is értelemszerűen stabil). 

5. A képtípusok civilizációkra és korokra vonatkozó modalitásokban jelennek meg, így a 
kultúra (vizuális kultúra) átfogó jellemzőit őrzik meg és örökítik tovább. 
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6. A képtípusok kommunikatív helyzetekben általában a társadalmi színterek, intézmé-
nyek, élethelyzetek által generált szimbiotikus együttállásokban léteznek. Elkülönítésük 
és rendszerezésük tehát egy-egy speciális szakterület vagy az átfogó tudományos vizsgá-
lat célját szolgálja. 

A vizuális kommunikációról sokféle irányultságból, különféle szempontok alapján gon-
dolkodhatunk. A vizsgálódás azonban – úgy vélem – két karakteres formát ölthet és így 
ellentétesen elkülönülő metodikát követhet. Egyfelől úgy, hogy a vizualitásnak a kom-
munikációban (vagy a kommunikáció egyik típusában, valamely irányú 
kommunikációfelfogásban) betöltött szerepét vizsgáljuk és így jutunk közelebb magához 
a vizuális kommunikációhoz. Másfelől sajátos diszciplínaként kezelhetjük, eleve akként 
tanulmányozhatjuk mibenlétét, valamint a kommunikációhoz általában vagy a társadalmi 
kommunikációhoz való viszonyát (és még egyebeket). Ehhez persze szükséges diszcipli-
náris jellegének megmutatása is. 
Én dolgozatomban ez utóbbi nézőpont szerint, a diszciplinaritás közegéből kitekintve 
gondolkodom témámról. 

A vizuális kommunikációt vizuális és vizuális is alkotások alapján és képek közvetítő 
szerepével végzett, dominánsan vizuális közegben zajló kommunikációnak tartom, ahol 
a képfajta, annak meghatározottsága, avagy célja keretek közé zárja a kommunikációs 
irányultságot is: képfajtától függően lesz a vizuális kommunikáció tudományos, köznapi, 
vagy éppenséggel művészi. Az ember azonban nem elszeparált képfajtákkal találkozik az 
élettevékenységeiben, a társadalmi élet különböző színterein, hanem a helyzet által ösz-
szeszólított komplex képi együttállásokkal. Az egyik ilyen – társadalomtudományi vagy 
antropológiai szempontból is fontos – színtér a város, amelynek társadalmi-lényegű kö-
zegében izgalmas kérdésnek ígérkezik a vizuális kommunikáció vizsgálata. 

A vizuális alkotást életrehívó és a benne foglalt tényezők feltérképezése meglehetősen 
összetett feladat. A disszertáció téziseihez kapcsolt tömörített kifejtésben beérem egy 
egyszerűsített áttekintéssel: alkotási cél és ábrázolási módok (társadalmi-kulturális be-
ágyazottságukkal), a forma-, szín-, vonal-, felület- és fényminőségek, a minőségek egy-
szerű viszonylataiból létrejövő ellentétek és hasonlóságok, valamint ezek komplex vi-
szonylataiból megszülető tér, idő, másfelől arány, ritmus, hangsúlyozás, szerkezet-
felépítés és kompozíció. 

A vizuális alkotások megszámlálhatatlan fajtáját hozta létre az ember. Ezek társadalmi 
színtereken, általában problémahelyzetekben és azok megoldása céljából jönnek létre. A 
problémák lehetnek egyszemélyre, az individuumra vonatkozók ugyanúgy, mint vala-
mely társadalmi intézményi fajtára vagy szervezeti formára érvényesek.  A kontextusok-
ból vizuális alkotás-típusok jönnek létre, ezek két ellentétes kategóriaként kifejezők és 
személyesek vagy ábrázolók és objektívek. Az objektív alkotások elsősorban tudomá-
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nyos célokat szolgálnak, a szubjektívek a mindennapi élet személyes és társas (elsősor-
ban) családi céljait elégítik ki. 
Így áttekinthetők és képlékeny határú csoportokba rendezhetők a vizuális alkotások a 
matematikatudományt és a műszaki tudományokat, illetve az ipari termelést szolgáló 
ábrázoló geometriai rajztól és műszaki tervdokumentációtól a tárgyakon és más térbeli 
vizuális alkotásokon át (ezeknek is köznapi értelemben praktikus és például az emléke-
zést szolgáló válfajain keresztül) a belső lelkivilágot, érzelmeket kifejező gyermekfirká-
ig, képzőművészeti alkotásig vagy graffiti-képekig. 
A fizikailag megalkotott képi és a képekben felfogható emberalkotta világ mára meg-
döbbentően sokféle megjelenéssel bír. Ráadásul a képfajták szövevényes egymásra hatá-
sa és egymásba történő átjátszása folyton újabb virulens változatokat hoz létre. Mindez 
egyenesen függ össze a nyomtatás, a fényképtechnika, majd a digitalizáció miatt bekö-
vetkezett képrobbanással. Azzal, ahogyan a kép mind beljebb hatol az ember egyre diffe-
renciálódó életébe, tevékenységeibe és élettereibe, a tudományágakba és a közéletbe. 
 

 

 

3. konceptuális háttér 

 

A vizuális kommunikáció – és vele szoros kapcsolatban a vizuális kultúra – iránt az 
1990-es évektől igen nagy érdeklődés mutatkozik, kutatására tágas megközelítések és 
dinamizmus jellemző. Eredményei éppen azért tudtak megszületni, mert szoros össze-
függésben van az előbb sorolt tudományokkal (és másokkal, mint szemiotika, pszicholó-
gia, filozófia), magába olvasztva azok 20. század második felében kiforrott eredményeit. 
Ugyanakkor a vizuális kommunikációt illetően még bőséggel vannak kidolgozatlan, is-
meretlen elemek, kontextusok. Ha tovább gazdagodnak a tartalmai, talán más tudomá-
nyokra is vissza tud hatni, visszahatását képes lesz érvényesíteni – ez ma még kevéssé 
figyelhető meg. Úgy vélem, hogy bármely gondolat csak akkor tud gondolati rendszer-
ként megjelenni, ha közte és tudományos környezete között ez a kétirányú dinamizmus 
fennáll. 

A kép fogalmának számos értelmezése született az emberiség írásos történelme folya-
mán, és ezek az értelmezések különféle célok szerint, általában különféle filozófiai esz-
mék mentén zajlottak. A legáltalánosabban elterjedt két fogalmi megközelítés a mentális 

kép és a képtárgy (másik használatos terminussal: anyagban megjelenített vagy látható 
kép). Az alábbiakban a látható kép fogalmának értelmezési vagy használati változataiból 
emelek ki néhányat. Hivatkozásaimat a visszásságokra célzom, azt kívánom megmutatni, 
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hogy a képfogalom sokfélesége, a különféle célok szerinti képértelmezés helyénvaló, a 
tisztázatlan alaphelyzet azonban hibákhoz vagy legalább is hiányosságokhoz vezet. 
A tudományos irodalom, szűkebben a művészettörténet és a művészetfilozófia vagy ép-
pen a művészetesztétika – különösen a 20. század második felében – igen sűrűn foglal-
kozik a kép témájával. Az említett három tudományterület a kép fogalmát természetsze-
rűen a művészet vonatkozásában vizsgálja, ez a megközelítésmódjából következik. 
Ugyanakkor az ábrázolással, megjelenítéssel kapcsolatos képfogalmat számos tanul-

mány és könyv szerzője többszörösen is kisajátítja és leszűkíti, amikor egyszerűen átveszi 

a művészettörténet vagy a művészetesztétika megközelítését. Vagyis számos szerző kü-
lönféle tudományos aspektusokból – mint például pszichológia és kognitív pszichológia, 
filozófia, antropológia, esztétika – nem kellő szélességgel vizsgálja a kérdést, és ez a 
leszűkítés már nem magyarázható a tudományterületi alaphelyzettel. 
A kép fogalmának eltulajdonítását elsősorban a következőkben látom: 

1. többnyire csak a kétdimenziós megjelenítéseket értelmezik képként, kevés szerző 
látja bele a fogalomba a háromdimenziós alkotásokat is; 

2. az irodalmak jelentős része nem a képek sokféleségében ragadja meg a művészi 
képet, hanem önmagába zártan, sőt a művészi képet egyedüli képként, a kép-ként 
értelmezi; 

3. művészi képként is csak a kétdimenziós művészi képet, ezen belül is többnyire a 
festészetet értik (nem törődve grafikával, szobrászattal, művészi tárgyakkal, és más 
vizuális művészetekkel); 

4. végül egy végletesen önkényes képfogalom-szűkítést is ide kell sorolnom, e szerint 
csak az ábrázoló – azaz embereket, tárgyakat, történeteket, eseményeket, egyéb 
témákat beazonosítható, felismerhető módon megjelenítő – festészetet használják a 
kép, illetve művészi kép fogalmaként. 

Searle (in Horányi 2003) szükségesnek tartja tanulmánya bevezetőjében azonnal tisztáz-
ni: „E cikk során a szobrokat a képek egy speciális esetének tekintem.” És ez vélhetően 
azért fontos számára, mert szakmai környezetében (írása a képi reprezentációról szól) 
egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy a kép nemcsak síkkép lehet. 
Gombrich (1976 [1959/1961]; 1999 [1991]) a művészet és az illúzió kérdésével foglal-
kozó művészetelméleti munkájában, valamint a művészi képek és a tudomány viszonyát 
taglaló vele készített riport szövegeiben képi ábrázolás alatt kizárólag síkon megjelenítő 
alkotásokat ért, ezen belül is elsősorban festményeket és kisebb részben grafikákat, csu-
pán a „háromdimenziós tér kétértelműségének” magyarázatához von be néhány plakát-
példát. 
Panofsky (1984 [1954/1955]) a képzőművészeti alkotások leírásának, illetve a műalko-
tások interpretációjának kifejtésében elsősorban festészeti példákkal magyaráz (e mellett 
jelenik meg alkalmanként más, de ugyancsak síkon ábrázoló területből vett példa, mint a 
rézmetszet). Ikonográfiájának kifejtését a képzőművészetre vonatkoztatja, a vizuális mű-
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vészetek egyéb területeire, mint tárgyművészetek, építészet, stb. nem érvényesíti (festé-
szeti és szobrászati példákat olvashatunk tőle, illetve elvont magyarázataiban ehhez a két 
területhez kapcsolódik). Meg kell állapítanom azonban, hogy Panofsky – legalábbis egy-
két utalás erejéig – e tekintetben tágabban értelmezi az ikonológia és az ikonográfia fo-
galmát. Ugyanis irodalmak sokaságában kizárólag síkon megjelenítő képet értenek alat-
ta, nagyjából a következők szerint: ikonológia=képekkel foglalkozó tudomány/ág, ahol 
kép=síkkép. 
Bätschmann (1998 [1992]) a művészettörténeti hermenautika kérdését a képelemzés irá-
nyából tárgyalja. Számára vélhetően magától értetődő a (művészi) kép fogalmának sík-
képként való használata, hiszen könyvének alcímében „A képek elemzése” szerepel, a 
bevezetőben pedig indokolja, hogy miért csak festészettel foglalkozik, ugyanakkor nem 
ajánlja, hogy ’más képzőművészeti műnemekre’ ’egyszerűen adaptálják’ 
gondolategyüttesét. Vagyis: képek alatt festményeket és – mint néhány felhasznált példá-
ja mutatja – grafikákat ért, azt pedig végképp nem tartja szükségesnek, hogy egyéb (nem 
képzőművészeti) vizuális művészetekre vonatkoztatva is behatárolja könyvének témáját. 
John Berger (1990 [1984]) Mindennapi képeink című könyvében kizárólag a síkon meg-
jelenítő képekkel foglalkozik: elsősorban festményeket, ezen kívül vizuális reklámot és 
sajtófotót alkalmaz kifejtéseihez, azaz a festészeten kívül lényegében olyasmit, ami a 
vizuális művészetbe tartozik vagy vele szoros rokonságban áll. 
(A fentebbi jelenségek bizonyára összefüggenek azzal, hogy egy-egy szerző szinte tudat-
talanul is alkalmazza művészetről és művészettörténetről, vagy vizuális kultúráról vallott 
felfogását. A művészettörténészi-kutatói felfogásmódok szerepével azonban nem foglal-
kozom, a kapcsolódások kifejtésébe – mivel témámtól meglehetősen messzire vinne – 
most nem bonyolódom bele.) 
Novitz (1977 in Horányi 2003) a képek kommunikatív használatáról írt könyvében kép 
alatt egyértelműen síkon megjelenítő alkotást ért, azonban kifejtésében a kép alkotói 

szándékhoz kapcsolódó többféle változata található meg, pl. festményt, riportfotót, rend-
őrségi rajzot, szerkezetet magyarázó rajzot, térképet említ. 
A fentebbi példák többnyire a művészetelmélet vagy a kommunikáció tárgykörébe tarto-
zók voltak, legfeljebb filozofikus vonással gazdagítva. A mentális képfogalomhoz kap-
csolva természetesen kimondottan filozófiai, sőt ideg- vagy megismeréstudományi mű-
vekben is találkozunk a vizuálisan megjelenített kép fogalmának bizonyos értelmű hasz-
nálataival. 

A kultúrával, kultúrakutatással foglalkozó szakirodalmakban általában nem vonják be 
látókörükbe a szerzők a képeket, az ember látható alkotásait, nem foglalkoznak a vizuális 

kultúrával, bár speciális szempontokból – pl. viselkedéslélektan – hivatkoznak színek, 
formák emberre gyakorolt hatására. (Például Serpell 1981 [1976].) Ez a 80-as évek előtti 
szakirodalomban természetes, hiszen maga a fogalom is meglehetősen fiatal, alig tekint 
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vissza mintegy négy évtizedre, vizuális kultúra tudományként pedig mintegy 20 éve kez-
dett el ismertté válni. (A vizuális kultúra fogalmát Elkins szerint vélhetően Michael 
Baxandall használta először egy 1972-ben megjelent művészettörténeti tanulmányában. 
Mitchell is az 1970-es évekre teszi a felbukkanását és a National Endowment for the 
Humanities szervezethez köti. (Mitchell 1995a) Ugyancsak Elkins állapítja meg, hogy 
„mint diszciplína csak az 1990-es években jelent meg” és tudományterületként „elterjedt 
a nyugati egyetemi rendszerben”. (Elkins 2003) A fogalom Magyarországon először 
Miklós Pál egyik cikkében (Miklós 1975) jelent meg.) 
A vizuális kultúra területén elsősorban W. J. Mitchell, Nicholas Mirzoeff és James Elkins 
munkája mutat jelentős eredményeket. A szakterület gyors fejlődésben van, míg 1982-
ben S. Nagy Katalinnak azt kellett megállapítania, hogy ez „a fiatal terminológia … a 
nemzetközi szakirodalomban alig fordul elő” (S. Nagy 1982, 6. p.), addig alig több mint 
tíz év múlva Mitchell tanulmányában kiterjedt vizuális kultúra-kutatásra hivatkozhat 
(Mitchell 1995). 
A szakirodalmi hátteret és a tartalmi feltöltődést festi az állami intézményekhez (minisz-
tériumi vagy akadémiai szint), és általában egyetemekhez kötődő kutatótevékenység. 
Mind a vizuális kommunikáció, mind a vizuális kultúra területén több kutatócsoport dol-
gozott Magyarországon is az elmúlt évtizedekben. A legjelentősebb eredmények korább-
ról Horányi Özsébhez, míg a közelmúltból a Bátori Zsolt és Horányi Attila által vezetett 
Vizuális Kultúra Kutatócsoporthoz (2003-2005) kötődnek, mely a Moholy-Nagy Művé-
szeti Egyetem befogadó keretében szerveződött. És feltétlenül meg kell említenem még 
azt a munkát, amely a vizuális nevelés irányából közelítve, a nevelési terület öndefiniálá-
si időszakában pedagógiai feladatok (pl. a Nemzeti Alaptanterv készítése és tankönyvek 
írása) előkészítéseként hozott tudományos mércével mérhető eredményeket. Ezt a tevé-
kenységet Bálványos Huba és Bodóczky István neve fémjelzi. 

A vizuális kommunikáció fogalmi megjelenése korábbi, mint a vizuális kultúráé. Ivins az 
első használói közül való, ráadásul a kommunikáció ebben a vonatkozásában olyannyira 
érdekli, hogy könyvet szentel neki és a fogalmat könyvének címében is szerepelteti. 
(Ivins 2001 [1952]) Ugyanakkor diszciplínává alakulása ma is zajlik, illetve diszciplína-
létét sokan megkérdőjelezik. Az egyetemi rendszerekben való elterjedése – amely Ma-
gyarországot is elérte és különösen az elmúlt szűk tíz évben sokasodott meg az ezirányú 
kínálat – jelzi, hogy ez a kommunikációs válfaj tudományterületi jogosítványokkal bír. 
Belső gazdagodása ellenére a vizuális kommunikáció a kommunikációtudományi szak-

könyvekben meglehetősen bizonytalan formáltságban és labilis tartalommal jelenik meg 
vagy egyáltalán nem is kap helyet, szerepet a tudományos kifejtésben. Bevezetésként 
csak néhány példát mutatok a kérdésre. 
Terestyéni Tamás kommunikációelméleti könyvében nem foglalkozik a vizuális kom-
munikációval, így a fogalmat nem is találtam nála. Véleménye szerint a külső reprezen-
táció képi fajtájába tartoznak a következők: „a fizikai hasonlóságra, az ’olyan mint’ vi-
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szonyra épülő alkotások, amelyek vizuális, zenei és mimetikus eszközökkel ábrázolnak, 
képeznek le, jelenítenek meg valamit: rajzok, festmények, szobrok, fényképek, filmek, 
programzene, cselekményes táncok, balett, pantomim, stb.” (Terestyéni 2006, 102. p.) 
Vagyis a „kép mint valami helyett állóság” filozófiai irányából a fentebbi értelmezésben 
a vizuális reprezentációt az egyik képi reprezentációként érti. Megállapítja továbbá, hogy 
„nem minden vizuális, mimetikus vagy auditív produkció, nem minden képszerű dolog 
kommunikáció”, mivel szerinte csak az a kép kommunikáció, amely információt közöl 
az „ábrázolt dologról”. (Terestyéni 2006, 60. p.) 
Lázár Judit a kommunikáció egyik útjaként tárgyalja a képeket, a képi kommunikáció 
felértékelődött szerepéről beszél. (Lázár 2001 [1992], 94-96. p.) 
Az Infante – Rancer – Womack szerzőhármas Bulding Communication Theory (1990) 
című művükben nem foglalkoznak a vizuális kommunikációval. A nonverbális kommu-
nikációt mint szavak nélkülit értelmezik (Messeges sent without using words are called 
„nonverbal” messeges.) Ugyanakkor a nonverbális kommunikációt lényegében testbe-
szédként kezelik, a nonverbális kódok között sorolva a testmozgást, a szem- és az arc-
mozgásokat és az érintést. (231. p.) 
Jensen a tömegkommunikációról társadalmi szemiotikai aspektusból írt könyvében, a 
kommunikáció ontológiájával foglalkozó fejezetben jeltipológiai indíttatással foglalko-
zik a vizuális kommunikációval. Úgy látja, hogy a vizuális kommunikáció kutatásában 
„a továbblépés útja nem a nyelvi modell segítő támogatásával vagy a lehetséges jelek 
peirce-i formális taxonómiáján keresztül vezet. Inkább interdiszciplináris elméletépítésre 
van sürgető igény …” (Jensen 2003 [1995], 208. p.) 
Rosengren (2004 [2000]) átfogó kommunikációtudományi művében a kommunikáció 
egyik formájaként foglalkozik a nemverbális kommunikációval, itt említi a grafikát, fes-
tészetet, szobrászatot és építészetet is. A vizuális kommunikációt nem tárgyalja, tartal-
masan nem közelít. (Egyébként a kommunikáció szintjeiként veszi sorra az egyén belső 
kommunikációját, a személy- és csoportközi kommunikációt és a szervezeti kommuni-
kációt, valamint külön fejezetekben a társadalmi és tömegkommunikációt, az internacio-
nális és interkulturális kommunikációt.) 
Griffin (2000 [1991]) kommunikációelméleti munkájában a vizuális kommunikációt nem 
tárgyalja, csupán a szemiotikai fejezetben kap a vizuális jel értelmében szerepet néhány 
kép vagy látvány (itt egyébként Roland Barthes-t hivatkozza), a vizuális kommunikáció 
fogalmát nem használja. 
A Béres István és Horányi Özséb szerkesztette Társadalmi kommunikáció című könyv-
ben a társadalmi kommunikáció egyik médiumaként szerepelnek a képek, egy tartalmas, 
átfogó tanulmány foglalkozik a kérdéssel, szerzője Horányi Attila (Horányi A. 2001, 
178. p.) 
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A vizuális alkotások, másként szólva az emberalkotta látható képek közül dolgozatomban 
az állóképpel foglalkozom, a mozgóképek csak néhány esetben, és ott is az állóképek 
egyes jellegzetességeinek vagy kapcsolódási pontjainak megmutatása okán kerülnek a 
kifejtéseimbe. 
A mozgókép – ezen belül a film – és a multimédia kétségtelenül igen izgalmas és idősze-
rű kulturális és kommunikációs terepek. Azonban ezen a két területen az idő, a mozgás 
és az egyéb kontextusok olyan meghatározó szerepet töltenek be, hogy felvállalásuk a fő 
célomtól, egy részletes képtipológia felállításától inkább eltávolítana, mintsem közelíte-
ne hozzá.  

A vizuális kommunikáció és a képtípusok kérdéséhez társadalmi kommunikációs alap-

helyzetből közelítek.  
Az ember kommunikációs tevékenységének (vagy más szavakkal fogalmazva: kommu-
nikatív létének) színterei a társadalmi élet legkülönfélébb megnyilvánulásai. A színte-
rekbe az egyszemélyű én ugyanúgy beletartozik, mint bármely és egyúttal a legkülönfé-
lébb célok érdekében (vagy a legkülönfélébb problémák megoldására) szerveződött ki-
sebb-nagyobb közösség. Társadalmi kommunikációs aspektusból dolgozatomban az in-

dividuális, a városi (vagy települési), a kereskedelembe kerülő tárgyak révén és a tudo-

mányos életben megvalósuló vizuális kommunikációval foglalkozom kissé részleteseb-

ben. 

Témám kibontásában az ember belső világának széles tematikájából elsősorban a látás-
vizsgálatok, a neurális vagy agyi folyamatok kutatási eredményeit (Kovács Gyula, Zeki) 
használom fel, valamint a pszichológia leírásaira (Eysenck, Donald, Schuster, Bartlett) 
támaszkodom. 

A városok a társadalmi lét egyik legfontosabb keretévé váltak vagy mindig is azok vol-
tak. A 21. század fordulóján a világ népességének fele városokban él, a világ gazdasági-
lag fejlettebb területein ez 80 %-nál is több, és ezzel a vidék és a város viszonyában a 
város javára bekövetkezett robbanásszerű változás még egyáltalán nem érte el tetőpont-
ját. (Bellavics 1998, 87-88. p.) Úgy vélem, egy ilyen rohamos változás közepette a váro-
si lét kapcsolatrendszerei, közülük is a multikulturalitás, a globális hatások és a lokális 
tényezők szerepének vizsgálata ma már nem maradhat ki a társadalmi kommunikációs 
gondolkodásból. A város vizuális kommunikációja tehát mindenképpen jelentőséggel 
bíró eleme ennek a tárgykörnek. 

A tudományok, elsősorban a természettudományok és az orvostudomány vonatkozásá-
ban a technikai képeket külön fejezeti egységként kapcsoltam a dolgozatomba. Ez a kép-
alkotási terület a technikai fejlődés következtében az utóbbi fél évszázadban, mintegy az 
1960-as évektől olyan burjánzásnak indult, hogy csak nagy nehézségek árán végezhető 
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el a legegyszerűbb áttekintés is. Nem véletlen tehát, hogy konkrét szakirodalmi háttere 
ma még nincs, csupán az egyes tudományterületek foglalkoznak saját képalkotási tech-
nikáikkal, és ott is inkább a tudományterület oktatásához kapcsolódó viszonylatban. 
A technikai képekkel foglalkozó, meglehetősen kevés számú filozófiai munkából első-
sorban Vilém Flusser írásait (1990, 2000) használom fel. Bár ő a fotó irányából közelít, 
úgy vélem, értelmezése széleskörűen is alkalmazható. 
 

 

 

 

4. a kutatómunka leírása 

 

4.1. a képváltozatokra irányuló könyvtári kutatómunka 

Könyvtári kutatómunkát végeztem annak a feltételezésemnek az igazolására, miszerint 
egyes képi alaptípusok évszázadokon, sőt évezredeken keresztül jellegzetes és azonos 
(tehát változatlan) belső maggal, ábrázolási karakterrel rendelkeznek. A különféle 
könyvtári gyűjteményekben elért másodközlésű források mellett – úgy vélem – originá-

lis értékkel bír a Sárospataki Nagykönyvtárban végzett munkám. Az ottani gyűjteményi 
egységekből következően a térképekben, a régi nyomtatványokban, és ezen belül is ki-
emelten az ősnyomtatványokban – amelyek alig néhány éve kerültek vissza Magyaror-
szágra és eredeti helyükre – találtam bizonyító értékű képeket. A régi kiadványok közül 
elsősorban a magyar kiadásúak, pontosabban a régi magyarországi nyomtatványok, ill . 
régi magyar könyvek voltak elérhetők számomra. A régiség időhatárát többnyire 1711-
ben jelölik meg, de felső időhatárként az 1800-at tartják számon1. Én ez utóbbi szerint 
használom a fogalmat, hiszen a témám és azon belül az alaptípusok változatlan jellemző-
inek szempontjából a nagy időtávolságokban jelenlévő képek összehasonlítása a célom. 
A könyvtári kutatómunka felmérési anyagát az értekezés 1. sz. mellékletében közlöm. Ez 
a melléklet történeti rendben mutatja meg a legkülönfélébb műfajú könyvekben meglelt 
képeket. Ezzel a munkával célom volt egy olyan képgyűjtemény létrehozása, amely tör-
téneti vázlat értékével bír és számosságának fogva is következtetésekre, megállapítások-
ra alkalmas. 
Értelemszerűen csak síkon megjelenő képekkel, pontosabban képmásolatokkal foglal-
koztam, a felmérésembe csak a képmásolás/sokszorosítás irányából kerültek be eseten-
ként térbeli alkotások másolatai, illetve nem könyvi/térképészeti/műszaki ábrázolási cél-
ra készült alkotások (építmények, tárgyak, szobrok, gépek, táblakép-festmények, stb.) 

                                                 
1 BORSA Gedeon: Kalauz régi nyomtatványokhoz. Továbbképzés felsőfokon. Budapest, kiadja a Könyvtári Intézet, 
2003, 94. p. 
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másolatai. Térképeken kívüli más, síkon megjelenítő ábrázolások – építészeti és műszaki 
rajzok, tárgyak tervrajzai, stb. – általában nem az eredeti anyag reprodukálásával, hanem 
könyvi áttétellel szerepelnek. A vizsgálatot nem tágítottam ki a) a folyóiratokra, b) az ún. 
kisgrafikai kiadványokra (pl. meghívók, képeslapok), mivel ez már átfoghatatlanul nagy 
feladatot jelentett volna. 

A reprodukciókat többségében fényképezőgéppel, kisebb részben szkenneléssel saját 
magam készítettem; sokszor a könyvvel együtt, könyvbeli rendszerében (könyvi egész-
ben, szövegtartalomhoz és szövegblokkhoz viszonyulásában), azaz saját közegében rög-
zítettem a képeket. 

A Sárospataki Nagykönyvtár gyűjteményéből részletesebben elemeztem elsősorban a 
következőket: Nürnbergi Biblia, 1483; Vesalius anatómia atlasza, 1555; magyar kalendá-
riumok jelkészlete és más képei, 1689-től (egy töredék 1584-ből), benne az 1760-as győ-
ri kalendárium teljes képanyagával; térkép-lapok és térkép-mappák jelkészlete és más 
képei, 1550-től; növénytani képes atlaszok, közülük kiemelten az 1799-es kiadású. 

A vizsgálat szempontjából releváns kiadványok esetében az eredetiben vagy hasonmás-

ban elérhetőknél az egész könyvet felmértem (az 1980 előtti időkből, a közölt könyvtá-
rakban). A vizsgálat szempontjából nem releváns vagy újabb kiadványokból az egyes 
képre fókuszáltam, korábbi kiadványi (lapoknál gyűjteményi) egészének feltárása nélkül. 
Esetenként a képben szegényes vagy kép nélküli kiadványok is a munka részévé váltak 
A könyvtári kutatómunka konkrét felmérési eredményét az értekezés 1. sz. mellékleté-
ben a következő szerkezetben közlöm: 1. elemzés interaktív képfájlokkal, 2. kiegészítő 
jegyzetek, 3. a történeti feldolgozás során használt speciális szakirodalom közlése. 
Formai adatok:  
1. a Sárospataki Nagykönyvtár gazdag gyűjteményében vizsgált legkorábbi eredeti 
könyv, könyvben megjelent kép: 1473; térkép: 1550 
2. könyvi áttétellel reprodukción vizsgált legkorábbi képanyag, lap: Kr. e. 1400 körülre 
datált egyiptomi papirusztöredék 
3. az 1. sz. digitális gyűjteményben közölt képek száma (az egészből kiemelt részletek 
nélkül) kb. 950 
4. a vizsgált időszak az 1980-as évekkel zárul, ezt a maximalizált zárást az időtávlatból 
történő rátekintés módszere igényli 

Kiegészítő megjegyzés: a történeti gyűjtemény mellett mintegy 300, könyvekből, más 
sajtótermékekből (valamint az internetről) származó képet hivatkozom a dolgozatban: 
ezeknek a képeknek típusokra és nem időrendiségre fókuszáló feldolgozásában elsősor-
ban a ma körülöttünk lévő képi változatokat használom. 

A könyvtári kutatómunka közvetlen eredményeit elsősorban az értekezés 4., 5. és 6. fe-
jezeteiben használom fel. 
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4.2. helyszíni kutatómunka, eredeti vizuális alkotások vizsgálata 
A dolgozatban céljaimnak megfelelően a vizuális alkotások sokféleségét, egyes típusait, 
rendszerezett csoportjait kívántam feltárni. Ehhez az anyaghoz a forrásaim – a történeti 
kutatómunkán kívül - a következők voltak: saját fotókkal történő helyszíni, a vizuális 
alkotások természetes élőhelyén végzett dokumentálás, képek-anyagok-lapos tárgyak 
szkennelt reprodukciói, saját ábrázolások. A törekvésem az volt, hogy a ma élő ember 
környezetében, a körülöttünk különböző szerepben vagy feladathelyzetben lévő vizuális 
alkotásokra támaszkodjam. 
Így dokumentáltam például a vizuális képváltozatokat, komplex és szimbiotikus képi 
együttállásokat különféle városokban, illetve kereskedelmi csomagolásukban vizsgált 
tárgyak-tárgyegyüttesek esetében (értekezés 7. fejezete). 
Saját ábrázolásokat készítettem és így saját tapasztalaton keresztül is vizsgáltam a képal-
kotás absztrakt vizuális tényezőit a dolgozat 3. fejezetében (színek, formaminőségek, 
ritmusok, komponálási módok). [Ebből az elkészített anyagból csak egyes részelemeket 
illesztettem a dolgozatba, így szeretettem volna elkerülni a túlságosan nagy terjedelmet.] 
Záró megjegyzés: ebben a tézisfüzeti fejezetben szándékoltan nem foglalkoztam a szo-
kásos szakirodalmi kutatással, mivel úgy vélem, a konceptuális keret magyarázata és a 
dolgozatbeli egyéb kifejtések azt kellőképpen megmutatják. 
 
 

 

 

 

5. eredmények 

 

Eredményeim egy része az elmúlt években beépült a vizuális nevelést irányító dokumen-

tumokba, a vizuális nevelési szakirodalomba és áttételesen – a vizuális kultúra projektek 

révén - a vizuális nevelés gyakorlatába. Ezek már megvalósult alkalmazásoknak tekint-
hetők. 
Másfelől – reményeim szerint – a jövőben a vizuális kultúra és a vizuális kommunikáció 

kutatói használni, illetve továbbfejleszteni fogják némely kutatási összegzésemet, mint a 
vizuális kommunikáció társadalmi kommunikációs felfogása, a képalkotó tényezők vizu-
ális és társadalmi összetevőinek áttekintése, valamint a képváltozatok társadalmi célok 
szerinti típuscsaládokba rendezett áttekintése (illetve a kínált rendszerezés-módszertani 
eljárás). 



17 

5.1. a vizuális kultúra és a vizuális kommunikáció értelmezéséhez és 
továbbfejlesztésre felkínált kutatási összegzések 
a) a vizuális kommunikáció társadalmi kommunikációs felfogása 
Az értekezés 3. fejezetében (konceptuális keret) a kommunikáció és a társadalmi kom-
munikáció kontextusában vizsgálom a vizuális kommunikációt. Gondolatmenetemben a 
kommunikációt az ember dinamikus állapotaként értelmezem, illetve az ilyen értelmezé-
seket használom fel. Legfőbb hivatkozásaim: Horányi 2001, 2007; Rosengren 2004; 
Hankiss 1985, Gerbner 1956 in Lázár 2001. 
 

 

A és B   – EGY TÁRSADALMI SZERVEZŐDÉS KÉTFÉLE SZEREPE: 

mint vizuális alkotó és mint befogadó 

A  – VIZUÁLIS ALKOTÓ SZEREP (vizuális alkotó tevékenység) 

B  – VIZUÁLIS BEFOGADÓ SZEREP (vizuális befogadó/értelmező tevékenység) 

KM  – KÉP - „MAG” 

K1  – KÉP 1: az alkotói szándék szerinti kép 

K2  – KÉP 2: a befogadói szerepben látott kép 

K3  – KÉP 3: a befogadói szerepben meglátott/megértett kép (jelentés szint) 

3.12. A társadalmi keretekben zajló vizuális kommunikáció kapcsolatrendszere. (Az ábra átdolgozott változat, ere-
detije: Sándor 2003a, 9. p.) 

A vizuális kommunikációt egyidejűleg tekintem akciónak (tevékenységnek) és folyamat-
nak, és értem az ember-létből következő, előző dinamizmusokat is magába záró állapot-
nak. A vizuális kommunikáció irányul a társadalmon kívül eső jelenségekre és a társada-
lomra, a látható és a nem látható megnyilvánulásokra egyaránt. Az irányulás azonban 
sajátos, mivel a vizuális tevékenység fő szerepet játszik benne. 
Áthatják a kommunikáció ágensének alkotó- és befogadó tevékenységei, ezeknek a dina-

mikája a vizuális kommunikáció lényeges összetevője. Egy bármilyen társadalmi szerve-
ződés (személy, csoport, közösség, szervezet, nemzet és állam, nemzetek szövetsége) 
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mint alkotó és befogadó azonban nem zárt entitásként, hanem identitásának teljes komp-
lexitásában része a kommunikatív folyamatnak, azaz állandó és folyamatos társadalmi 
viszonyrendszerben él és kapcsolatban van a világgal. 
Az alkotó és a befogadó tevékenysége (személy esetén: gondolkodásmódja) a folyamat 
közben is formálódik, az oda-vissza hatás kétirányú. A vizuális (is) alkotások egy része – 
pl. egy gép tervrajza, egy konvencionális táblaképfestmény vagy egy szervezet vizuális 
arculata – a komplex alkotási folyamat egy pontján végleges fizikai formát ölt, az alkotó-
tevékenység befejeződik. Mások, „befejezetlenek” maradnak, az alkotási folyamat lezá-
ratlan, nyitott. Ez utóbbiak interakciókban formálódnak és általában vannak fizikai meg-
nyilvánulásaik (rögzítési vagy éppen archiválási szándékú dokumentációjuk), de lénye-
güket fizikai letéteik alapján egy rekonstrukciós eljárásban lehet csak megérteni. Ilyenek 
pl. a konceptuális művészet, vagy a város, mint vizuális (is) organizmus, vagy egy hu-
manizált (gazdasági művelésre fogott) táj. 
A befogadó üzenetértelmezése a folyamatban és tevékenység közepette születik meg, 
tehát nem egy lineáris lépéssor végpontjaként. Az értelmezett üzenet részben találkozik 
az alkotói szándékkal, részben a befogadó felkészültsége és egyénisége alapján sajátos 
vonatkozásokkal bír. A képek rendelkeznek egy olyan „belső maggal”, amely az alko-
tásban és az értelmezésben közös, ez lehet az ábrázolási téma (vagy annak valamely ösz-
szetevője), de lehet egy „ősi” képtípus (pl. alaprajz) tipikus jellemzőinek típusazonos 
értelmezése. Úgy látom tehát, hogy a kép (jelentésének) kontextusfüggősége inkább 
részleges, mintsem teljeskörű jellegzetesség. (A kérdésre az alkotásról és a befogadásról, 
valamint a képtípusok magyarázatáról szóló fejezetekben még visszatérek.) 
A dinamizmus teljeskörű: a befogadási folyamat azon nyomban formálja a befogadói 
gondolkodást is – ezt az ábra függőleges sávjában szemléltetem. A vizuális hatások 
témafüggetlenül és ahhoz kapcsolódva, a témától vezérelve is az értelmezés összetevői. 
Mind a vizuális tartalom, mind a befogadó sajátos beállítódása a közlésváltozat típusától 
függően kap kisebb-nagyobb szerepet és így válik a tanulási folyamatokban szerzett fel-
készültség (avagy szakértelem) fontossága is különbözővé. Le kell szögeznem, hogy a 
vizuális kommunikációs felfogásomban az ember egyszerre van jelen mint individuum 
és mint közösségi lény. Ugyanakkor nemcsak az ember, hanem más társadalmi(lag ér-
telmezett) szerveződés is a kommunikáció ágense. Ezzel az elvont szinten tartással sze-
rettem volna elérni, hogy a legkülönfélébb viszonyulások beletartozók lehessenek. A 
viszonyrendszerek között értem az ember saját testére és énjére, mások vizuális 
nonverbális viselkedésére, az emberalkotta és a természeti látványok egyéni és társadal-
mi csoport-típusú értelmezésére, nemzeti vagy globális szintű értelmezésére, valamint 
természetesen vizuális (is) alkotások, azaz láthatók hasonló kontextusokban történő lét-
rehozására vonatkozókat. 
Végezetül: mindezek társadalmi kontextusukban, még tágabban pedig a világgal és vi-
lágról alkotott képpel kölcsönös összefüggésben zajlanak.  
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b) a képalkotó tényezők vizuális és társadalmi összetevő i 

Az értekezés 3.5. fejezetében kifejtem a képet szervező és alkotó elemeket, majd az elgondolá-
somat egy a viszonylatokra is figyelő ábrában foglalom össze. 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a képet meghatározó „képen 
kívülről” ható tényezők: 
1. az ember: 

a) ember-létből következő biológi-
ai, kognitív és pszichológiai fel-
tételek 

b) mint egyéniség 
c) mint társadalmi szerveződés 

2. társadalom / kultúra / civilizáció 
3. tér, idő; anyag 

képalkotási cél: 
tudományos (természet-, műszaki-, 
társadalom-) 
szakrális 
politikai 
kereskedelmi 
reklám 
szórakoztatás 
művészeti, személyes-lelki 

a képben megjelenő belső vizuális ténye-
zők/absztrakciók: 
vizuális dinamika 
vizuális hangsúlyozás, figyelemirányítás 
vizuális építkezés/szerkezet 
vizuális arány és harmónia 
vizuális ritmus 

vizuális elemek minőségeinek viszonylatai: azonosság, 
ellentét, hasonlóság/különbség és átmenet 

 
vizuális elemek (forma, szín, fény, felület, vonal, pont) 
minőségei 

ábrázolási téma → ábrázolt 
tárgyak (mit?):  
a képalkotási cél és az ennek 
alárendelt alkotói választás össze-
függéseiből 

mediális közeg: 
az alkotó választása a képalkotói célnak 
megfelelően használt anyag és eszköz 
(kéziszerszám, mechanikus és elektro-
mos gép, számítógép) összefüggésében 

technikai ábrázolási változatok 
(mivel?): 
anyag-eszköz-gép-használati mód össze-
függéseiből 

 

a kép (vizuális) formáltsága, határai: 

dimenzionáltság, forma, helyzet és zártság-
nyitottság összefüggéseiből 

ábrázolási konvenciók (hogyan?): 
megjelenítés módja  (dimenziók) 
optikai ábrázolási módok 
a tér és az idő ábrázolásának módjai 

a térbeliség és az időbeliség érzetének keltése 
(a hatás erősítése, csökkentése) 

a kép egészét átható alaphely-
zet-szerű tényezők: 
képalkotási cél 
ábrázolási téma → ábrázolt tárgyak 
ábrázolási konvenciók 
vizuális tényezők / absztrakciók 
mediális közeg 
technikai ábrázolási módok 

a kép ábrázolási (vizuális) határai 
 

az ember egyénisége és a társada-
lom/kultúra/civilizáció 
- mint kontextusok - stílustényező 

az ábrázolási téma, a vizuális tényezők és 
az ábrázolási technika megválasztása és 
használati módja stílustényező 
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c) a képváltozatok társadalmi célok szerinti típuscsaládokba rendezése 
(rendszerezés-módszertani eljárás) 

A típusokba soroláshoz foglalkozom a rendszer (Barthes 1999, Baudrillard 1987), az 
osztályozás (Sekuler - Blake 2000, Csányi 2000, Pléh 2003), típus (Rosengren 2004), 
prototípus (Baddeley 2001), archetípus fogalmával. Kritikusan elemzem Barthes (1985), 
Sontag (1981), Kincses és Szilányi (1982) fotótipológiáját, valamint vizsgálom elsősor-
ban Belting (2003), Flusser (1990, 1992), Gombrich (1999), Ivins (2001), Mitchell 
(1997) képváltozatokra vonatkozó gondolat-elemeit (utóbbi szerzők más típusú írásaik 
kapcsolódó vonatkozásában érintik a témát). 
A képváltozatok széleskörű áttekintésével – ismereteim szerint – nem foglalkozott eddig 

egyetlen tudományág képviselője sem. 

A teljes rendszert (amely 9 fő típuscsalád lépcsősen rendezett belső csoportjait mutatja 
meg) a tézisfüzetben nem közlöm, azonban bemutatom a rendszerképzés legfontosabb 
szellemi-szemléleti összetevőit. Ezek lényegében módszertani kérdések is: képalkotási 
célok felfedése, ellentétpárok (dichotómiák) kérdése; hierarchia és párhuzamosság; 
linearitás, rétegezettség és tölcsérszerű egymásba épülés; egyenlő arányok és dominancia 
vizsgálata. 
A képcsaládok létezéséről, kialakításáról alapvetően a képalkotói célok (szándékok) sze-
rint gondolkodom. Minden alkotás valamilyen alkotói cél vagy szándék szerint születik 
meg. A képek életterek igényeit elégítik ki, így az életterek társadalmi szintű képalkotási 

célokként is funkcionálnak. 
Vegyük sorra elsőként az élettereket: 
társadalom, közélet (szabályozottságában a jog); kultúra, művészet, politika, vallás, tu-

domány (mint a társadalmi lét alapjának intézményei, és mint a legnyilvánosabb terek) 
tudomány, ipar, gazdaság, kereskedelem (mint a társadalom fenntartásának intézményei) 
sport, művészet, szakralitás – hitélet (mint az egyén testi-lelki egészségét szolgáló társa-

dalmi szerveződések) 
család, személyes én (mint a társadalmi szerveződés és élet legintimebb egységei). 

Ezekhez az életterekhez – lényegében mindegyikükhöz – kapcsolódik az oktatás, az ok-
tatási és egyéb célú szemléltető-illusztráló szerep, és hangsúlyeltolódásokkal belejátszik 
az intimitás és a nyilvánosság tényezője, amelyek tehát önmagukban nem rendszerképző 
elemek, de a célok további differenciálását jelentik. 

Mind a kép megalkotása, mind a kép értelmezése a társadalmi szintű célhoz kapcsolt 
egyéni célt is feltételezi. Az élettereken ugyanis elvárások fogalmazódnak meg, ame-
lyekre az alkotási szándék reflektál, és amely alkotói célként mutatja magát (és az alko-
tótevékenység differenciálódását is eredményezi). A szándék a társadalmi cél megközelí-
tésének, vizuális alkotás esetén a cél által megkívánt igény kielégítésének aspektusa. 
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Más megfogalmazással problémamegoldási aspektusokról vagy stratégiákról van szó, 
amelyek az alkotói cél elérését is szolgálják. 
A szándék és cél, vagy társadalmi cél és alkotási cél kapcsolatának megragadása alkal-

mas a vizuális alkotások sokféleségének áttekintésére. 

Főbb képalkotási cél-típusok: 

ténymegragadásban: közvetlen tényrögzítés, tények dokumentálása, tények vizsgá-
lata és feltárása, tények magyarázata és értelmezése,  
biológiai-fizikai-kulturális életszükségletek kielégítésére: létfenntartás és életminő-
ségek kiszolgálása (tárgyi világ), 
információ-szerzésben: tájékozódás és tájékoztatás, jelölés, reklámozás, 
testi-lelki egészségben: élményadás és -szerzés, érzelmek ébresztése,  emlékezés, 
hitélet gyakorlása, szórakoztatás, rekreáció. 

A felsorolás vélhetően nem teljes, de feltételezett hiányai ellenére alkalmasnak vélem 
témám kibontására. Azonos szándék-típus több életteret is szolgálhat, például a reklám 
lehet a kereskedelmet, a politikát, a kultúrát, a társadalmat (közérdeket) és bizonyára 
még mást is szolgáló. A szándék és a cél kapcsolatának felfedése azonban a képváltozat 
egészen konkrét meghatározását, behatárolását eredményezi, azaz például: kereskedelmi 
(célú) reklám (szándékú) alkotás. 
A képalkotó célok a rendszerezés legelső szintjét eredményezik, amely szint egyúttal a 
legjobban átfogó is. 
A képalkotási célokhoz szigorúan vett módszertani eljárásként a képalkotó módok, va-
gyis az objektivitás és a szubjektivitás, kissé más megközelítéssel a ráció és az emóció, 
megint kicsit máshogyan az ábrázolás és a kifejezés dichotómiái felől történő osztályo-
zás társul. 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. A képváltozatok rendszerezési szisztémájának dichotómiái. (Ábra: Sándor) 

A dichotómia elvével (vagy dichotómiák gondolatával) a két véglet közé kifeszített tér-
ben a képcsaládok a személytelen ábrázoló geometriai szerkesztéstől és műszaki rajztól a 
vizuális reklámon át a figuratív vagy nonfiguratív életérzés- és érzelemkifejező vizuális 
alkotásokig sorakoztathatók fel. 

──── 
──── 
──── 
──── 
──── 
──── 
──── 

KÖZÉRTHETŐSÉG 
TÁRSADALMI CSOPORTOK 
RÁCIÓ 
OBJEKTIVITÁS 
ÁBRÁZOLÁS 
PRAKTIKUS 
MINDENNAPI ÉLET 

EGYÉNI ÉRTELMEZÉS 
INDIVIDUUM 
EMÓCIÓ 
SZUBJEKTIVITÁS 
KIFEJEZÉS 
NEM PRAKTIKUS 
KITÜNTETETT ÉLETHELYZE-
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Így a rendszerezés linearitást mutat, azonban ez egy elképzelt és egyáltalán nem valósá-
gos képi homogenitásból fakad. A tényleges képtartalmak ugyanis az ellentétek hang-
súlyeltolódásokkal megragadható szövedékeként értelmezendők. Vagyis egy-egy kép-
családra általában és a csoport eszményi prototípusát megítélve igaznak tekinthetők, a 
képcsaládon belül azonban nem állapítható meg linearitás. Ellenkezőleg: egyes konk-
rét(abb) képfajták párhuzamosan léteznek egymás mellett, vagyis megkülönböztetésük 
egy másik szempont beléptetésével történik. Ilyen szempontok lehetnek a funkciók, az 
ábrázolási témák, a dimenziók vagy éppen a technikák. 
Bizonyos esetekben pedig a párhuzamosság gondolata sem vezet eredményre, illetve 
nem elégséges egyes konkrét, ténylegesen létező vizuális alkotások rendszerbe illeszté-
sére. A kategóriahatárok azonban képlékenyek, azokat tölcsérszerűen egymásba olvadó-
nak képzelhetjük el, így a rendszer elfogadhatóan összeáll. 

Egy képváltozati család ábrázolási karakterét általában az egyik dichotomikus véglet 
jellemzőinek előtérbe kerülése, mások kiszorulása eredményezi. Ehhez az általános ka-
rakterhez kapcsolódnak a korra, egyéni stílusra, anyagra-technikára – és bizonyára még 
számos más szempontra vonatkozó – speciális jellemzők. A képtípust magát azonban 

feltétlenül prototípusként, vagyis valójában és jellemzőinek teljes terjedelmében nem lé-

tezőként kell értenünk. 

A dominancia-elv alapján a legobjektívebb alkotások az „embertől függetlenített” tech-
nikai képek, például egy sejtszerkezetet megmutató mikrofénykép. Az ember által köz-
vetlenül (azaz saját kezével) készített ábrázolások közül a szerkesztett műszaki ábrázo-
lás, de talán még inkább a köznapi értelemben felismerhető témák nélküli, absztrakt áb-
rázoló geometriai szerkesztés jelentheti a racionális, az objektív vagy ábrázolási végletet. 
Közérthetősége a szakértői közegen belül (értsd: az ábrázoló geometriát művelő tudós, 
tanár, diák) teljes, ugyanakkor társadalmi szinten ez egy szűk, jól behatárolt csoportot 
jelent. Másik véglete a nonfiguratív képzőművészeti(nek nevezett) alkotás, vagy a kis-
gyermek úgynevezett firkakorszakbeli alkotása, amely mások számára beazonosítható 
tárgyi elemet nem tartalmaz. Ez a véglet egy elképzelt tudattalan befogadási helyzetben 
mindenki számára közérthető, egyértelmű, hiszen pszichikai síkon minden emberből 
ugyanazokat az érzéseket és gondolatokat váltja ki. Mivel azonban a tudat kizárása lehe-
tetlen, pontosabban az ember nem engedi (vagy éppen ember-létéből következően nem 
teheti), hogy a tudata kizáródjon a befogadás aktusából, az értelmezés valójában nagyon 
is sokféle lehet. 
Ma elfogadhatónak gondolom, a társadalmi kommunikáció irányából pedig egyenesen 
szükségesnek tartom az individuum és a társadalmi csoportok felőli közelítést. Az egyik 
a személyes értést, a másik a konvenciókat ismerők csoportja számára való érthetőséget 
vagy éppen a közérthetőséget jelenti. Egyéni és közös tudások képi letéteményeiről, vizu-

ális megmutatkozásairól van tehát szó. 
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5.2. alkalmazás a nevelésben-oktatásban 
a) Az értekezés 3.1. fejezetében a vizuális kommunikáció participációs kommunikáció-

felfogásba (Horányi 2007) illesztését, annak lehetőségét  taglalom. Részben Nagy József 
pszichológiai és neveléstudományi kutatásaihoz is kapcsolódva (Nagy 2000) a vizuális 

képességeket és kompetenciákat komplex képességcsaládokként és a participációs felfo-

gás elemeként az ágens felkészültségének összetevőjeként értelmezem. Ebben a vonatko-
zásban az értekezésben tárgyalom először a kérdést, a képességcsalád-szisztéma azonban 
korábbi munkámban már bemutatott (Sándor 2003a), illetve munkacsoport tagjaként egy 
TÁMOP kutatási projekt rész-összetevőjeként hasznosult. (TÁMOP 3.1.9/08/01-2009-
0001 „Diagnosztikus mérések fejlesztése” című projekt, „A vizuális képességek értékelé-

se“  részprojekt, SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoport, Szeged-Budapest, Dr. Kárpáti 
Andrea) 

A 7. fejezetben („alkotástípusok szimbiózisai és alkotáskomplexitások”) vizsgálom a 

képtípusok társadalmi vonatkozású együttállásait. Megállapításaimat, eredményeimet a 
vizuális nevelés – néhány évre visszamenően – hasznosítja. 
b) A vizuális nevelés újabb közoktatási tantervi dokumentációjába – munkacsoport tag-
jaként hasznosítva– bekerültek a képváltozatok komplex együttállásait tartalmazó, élet-

helyzetekbe ágyazott vizuális kultúra (vizuális kommunikációs) projektek. Ez az 1995-ös 
Nemzeti Alaptantervhez képest igen jelentős, a tanulók vizuális alkotó- és elemző tevé-
kenységeiben a társadalmi-szociális vonatkozást hangsúlyozó változás. (Munkacsoport 
vezető Bodóczky István egyetemi tanár, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, 2003. Do-
kumentum: a Nemzeti Tankönyvkiadó kerettanterve, 2003, 2007, „C” változat; munkám 
az 1-4. évfolyam leírása: http://www.ntk.hu/also/kerettanterv   // kerettanterv régi /// 239-
258. p.) 
c) A közoktatásban és a felsőoktatásban a pedagógusképzés területén a képtípusok 

együttállásain alapuló ún. projektmódszer vizuális nevelésben történő elterjedését segíti, 
ösztönzi a területen megjelentetett tanulmányaim sora. Közülük a legfontosabbak a pub-
likációs jegyzékben szereplők közül: Sándor 2002, 2003b, 2008a, 2009a. Hivatkozza, 
illetve megállapításaimat és az egyik összefoglaló ábrámat beépíti – többek között – a 
vizuális neveléssel foglalkozó egyetemi tankönyvébe Bodóczky István1. 
d) A vizuális nevelés területén a pedagógiai felkészülést segíti továbbá az alapvető képtí-

pusokhoz (objektív-szubjektív) és kommunikatív tartalmaikhoz kapcsolódó eltérő metodi-
kák megismerése és a képváltozatok közötti eligazodás képességének kialakítása. Ezt a 
témát – természetesen itt most pedagógiai vonatkozásai nélkül – az értekezés 4. és 5. fe-
jezetében vizsgálom. A kutatási eredményeket, tartalmakat beépítettem a vizuális nevelői 
munka megtervezésével foglalkozó tanulmányaimba, valamint a tanítóképzőkben orszá-
gosan használt tankönyv részeként (Bakos-Bálványos-Preisinger-Sándor 2000), illetve 

                                                 
1 BODÓCZKY István: Vizuális nevelés. Magyar Iparművészeti Egyetem, Budapest, 2003, 160-163. p. 
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több tanítóképzőben használt tankönyv alapján (Sándor 2001) beépül a pedagóguskép-
zésbe és áttételesen a pedagógiai gyakorlatba. 
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7. mellékletek 
 

1. sz. melléklet 

betekintés a kutatómunkába: a Sárospataki Nagykönyvtár egyik ősnyom-
tatványának felmérése a közlésváltozat-típus/ok leírásával  

Nürnbergi Biblia. 1483 (előzékpapíron kézzel írt szöveg:) „Deusche Bibl 
mit Figuren, … Antenium Koburger. 1483.” II. kötet. 41x28x6 cm [S. 472. 
- Sárospataki Nagykönyvtár] [3. sz. T. Á.]  
[bőrrel bevont fatáblába kötve] a könyv levelenként számozott 

ősnyomtatvány: szöveg nyomtatva, iniciálék kézzel festve; szövegközbeni nagy 
kezdőbetűk kézzel, vörös színnel díszítve/áthúzva; fametszetes képek kézzel szí-
nezve 
címoldal nincs 
iniciálék: csak a nyitóoldalon – aranylap-háttérben, uralkodó a vörös és a kék  
máshol – átható vörös, tömény melegpiros; a kék tompább, visszafogott árnyala-
tú; ehhez társul sötét kármin, hideg zöld hajszálvonalas kezeléssel a kiemelt nagy 
iniciáléknál 
figuratív fametszetek, 18 db, méret: 11,6x18,5 cm, 2-5 mm eltéréssel 
kevés vonallal metszve, a felületek ritkásan töltve, a metszés elsősorban a 
ruharedőknél modellált 
a kifestés módja témaelemekhez kapcsolódóan kétféle: a) nem árnyalt, 
letakarja a formát, átfedi a metszetes vonalrendet, általában növénybok-
roknál, a talaj felületénél; b) színben árnyaló kifestés, a tónus a metszett 
sraffokhoz igazodik, azaz a színárnyalat és a metszetes árnyalás egymást erősíti; 
c) általában gondos, a formahatárok között maradó festés; fedőfestéket és vékony 
lazúrt egyaránt használ 
a paletta fő színei: háromféle zöld; piros (fedő), kármin (fedő és lazúros), világo-
sabbra oldott változatával is; egyféle kék (fedő és finoman fokozott lazúr); okker 
és barnás okker, fekete és középszürke; ritkán használva az ezekből kevert árnya-
latok; feltűnő, hogy hiányzik a sárga 
a metszetek zárt keretbe komponálva, a keret kettős vonal (vélhetően, hogy ne a fekete dominál-
jon, hanem kifesthető legyen) 
 

képtémák: 

1-5. kép – Dániel próféta könyve; 6-8. – Makkabeusok könyvei; 9-12. – a négy evangélista áb-

rázolása egy-egy újszövetségi jelenettel; 13-18. – más bibliai történetek (pl. apokalipszis) 

ábrázolási jellemzők: narrativitás darabos testmozgásokkal, mozgáskapcsolódásokkal, mimika 

szinte nincs, a fő témához kapcsolódó elemek a narrativitást erősítik (pl. röpülő madarak); az 

evangélisták jeleneteiben kettébontott képtér (az írópultnál dolgozó szent és egy újszövetségi 

jelenet); Lukács jelenetében a Jézus születése tematika három időmozzanata, közben a tér, ill. a 
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nézőpont is mozog: ugyanaz az épület más irányból, ill. külön zárt mezőben a bemutatás a temp-

lomban; 

többé-kevésbé látványidéző térábrázolási mód (megnyíló tájak) 

a tárgyábrázolásban számos esetben igen pontos megfigyelésen alapul, pl. fegyverzet, különö-

sen mellvértek és sisakok; az evangélisták írópultjának egyedi formái; lovak vagy a kecske a 

„Dániel” feliratú jelenetben 

különleges változat a .CCCCXLIX. b oldalon ábrázolt elefánt, amely egyik szép példája a szó-

beli leírás alapján készített ábrázolásnak (a korabeli Európában kuriózumnak számítottak az 

egzotikus állatok, mint látványosságot mutogatták őket, sokszor úgy ábrázolták, hogy a rajzoló 

személyesen nem látta; v. ö. pl. Dürer orrszarvú ábrázolásának részbeni megfigyelésen alapuló 

története) 

ugyanakkor a témaábrázolások fő jellegzetessége nem a realitásigény, hiszen lényegük, hogy 

látomások, elképzelések fantasztikus lényekkel (az ábrázolt lények ikonográfiai összevetése 

túlnő a dolgozat keretein) 
 

     

 

     

a gyűjteményben közölt képek oldalszámai (képsorrendben):  

.CCCXVI. a (első oldal); .CCCXII. a jelű, kettős oldal; CCCXIX. a; .CCCCXX. a; .CCCCXX. 

b; .CCCCXLVI. b; .CCCCXLIX. b; .CCCCLXXXV. b; .CCCCXCIIII. b; .CCCCCLXXV. b; 

.CCCCCLXXVII. a; .CCCCCLXXXI. b 

 

A közölt részlet az értekezés 1. sz. mellékletéből való, ott interaktív kapcsolatban a képanyag 

nagyméretű fájlként is előhívható, ill. a DVD-n megtekinthető. 
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2. sz. melléklet 

betekintés a képtörténeti kutatómunkába: a modell utáni lát-
vány/tárgyleképező ábrázolás történeti változatlansága [madarak ábrá-
zolásának néhány példája Kr.e. 2500 – Kr.u. 2000 között]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.8.d. „A lombos erdő madarai”. Rajzolt ma-
dárábrázolások narratív csoportba rendezve, 
ismeretterjesztő könyvből, 1990-es évek. For-
rás: Reid, 38. p. (jobbra) 

6.8e. Ludak rajzos beazonosító-határozó célú 
ábrázolása egy mai tudományos ismeretter-
jesztő könyvből. „Rend: Lúdalakúak” Részle-
tek a leírásból: „Közepes vagy nagy termetű 
madarak, rövid úszólábbal. Csőrük hosszú, 
erős … Tollazatuk sűrű … Párzás idején a 
gácsérok színesek. …” 

Forrás: Thoman – Felix – Hísek, 1981, 362. p. 

   

6.8f1-3. A kevésbé narratív helyzet és a nézőpont szerepe a tudományos igény kielégítésében, fotók a 
20. század végéről. Forrás: f1) szarka, Moss, 117. p.; f2) szarka, Bailey – Parker, 88. p.; f3) nyári lúd. 
Forrás: Állat- és növényhatározó természetjáróknak, 2000, 440. p. 

 

6.8. A látvány/tárgy dokumentáló ábrázolás mint 
archetípus. Amikor az ábrázolási cél indukálja 
(vagy nem ellenzi) a dokumentálva-megjelenítő 
jelleget, az ábrázolás tárgyát egyformán hitelesen 
ábrázolják a legkülönfélébb korokban. 
Az ábrázolás tárgya: madár. 

6.8a.  A meidumi ludak, ókori egyiptomi falfestmény, részlet, Kr. e. 2500 k. (Kairó, Egyiptomi Múze-
um) Forrás: Aradi Nóra 1990, 103. p. (Az Egyiptomi Múzeum honlapján a fríz egésze megtekinthető.)  

6.8b. Szarkafajták, barázdabillegetők és fecskék; miniatúra, 1550 k. Forrás: Bábur–náme. 

6.8c. „Hegyi billegetők, vizirigó, ökörszemek”, 1902. A beazonosító célhoz narratív-jelenetes (testmoz-
gások, cselekvések) és teljes tájképi környezetben elhelyezett formáltság társul. 
Forrás: Brehm 1902, 449. p. 
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Az ókori egyiptomi festményen a ludak formájának ábrázolásában a karakter igen pontos és érzé-

keny – azaz minden részletére kiterjedő: testarányok és testtartás (lépő-billenő mozgás, figyelő, 

illetve lehajló-csipegető mozdulat), színek árnyalatai (a barnák és fehéresek a tollazatban, a na-

rancsos vörös a csőrnél és a lábaknál) és formarészek és felületek jellemzői (pl. a bütykös-redős 

lábak). Ez az ábrázolás nem általában a madár vagy általában a lúd, hanem beazonosítható lúd-

fajta – a dokumentatív érték kétségbevonhatatlan. Joggal állapíthatta meg tehát a könyvfejezet 

szerzője a képhez kapcsolt szövegben: „a formák pontossága, a színek hitelessége, a tökéletes 

kidolgozás olyan benyomást kelt, mintha egy zoológiai tankönyv lapjait forgatnánk”. (Aradi 

1990) Lehet, hogy korabeli zoológiai könyvről van szó – vagyis a falfestmény témájába bizo-

nyára okkal épült be a látványábrázolás ilyen tényközlő szintje. Bábur műve komplex tudomá-

nyos értékekkel bír, hasonlóan számos más középkori kódexhez. Szerzőjének történeti és termé-

szeti tudományos érdeklődését tükrözi. Ezt mutatják a szöveges tételek: a 93 szövegegység két-

harmad része történelmi és korabeli eseményeket beszél el, míg egyharmada India növény- és 

állatvilágát mutatja be. Az eredetileg üzbég szöveg perzsa fordítása az indiai fejedelmi udvarban 

készült a 16. század közepén. A közölt oldalon a szöveg: „Tenyészik ott még hindusztáni szarka 

is, amit matának hívnak valamivel kisebb a mi szarkánknál. A mi szarkánk fekete-fehér, a hin-

dusztáni – fekete-sárga színű. Van Hindusztánban még egy madár, ami a barázdabillegetőre 

emlékeztet, szép piros színű; szárnyai kissé feketék. Egy másik madár – a karacsa –, fecskére 

hasonlít, de annál sokkal nagyobb és teljesen fekete.” A képanyag egyértelműen mutatja ezeket 

a jellemzőket, olyannyira, hogy ornitológusi ismeretek nélkül is azonnal felismerjük a fecske-

formát vagy a szarka-típusú (varjúfélék) testalkatot az európai szemnek szokatlan színezés elle-

nére is. Sajnos, ebben az esetben a képeket csak reprodukciókról tudtam vizsgálni, de így is 

megállapítható, hogy az ábrázolási eljárás követi a szövegből is nyilvánvaló képalkotói célt, 

amely a madarak beazonosításra alkalmas ábrázolása. Ennek bizonyítékaként ítélem meg, hogy 

a madarak testformája minden ízében érzékenyen formált, a színek finoman átmenetesek és gaz-

dagon árnyaltak – míg a növényeké sokkal inkább sematikus. Egy másik szempontból az ábrá-

zolás módját narratív hangvétel jellemzi: egymás felé forduló mozgáskapcsolódás, elég erőteljes 

mozgás és némelyikük megnyíló csőre hordozzák a narrativitást. 

A Brehm-könyv közölt képe is (és képeinek döntő többsége) elbeszélő jellegű, a madarak konk-

rét módon cselekszenek, aktív helyzetekben vannak: énekre nyíló csőr, figyelő tartás, társakhoz 

fordulás mutatja ezt, amihez ráadásul távolba nyúló tájképi környezet társul. Ezzel együtt azon-

ban minden madár olyan részletgazdag és más szempontokból is hiteles megjelenítésű, hogy a 

beazonosítás teljes mértékben lehetséges. A többé-kevésbé elbeszélő-mesélő jelleg az 1900-as 

évekre már nem korjellemző a kimondottan határozó célú ábrázolásokban. Brehm könyve azon-

ban – megfogalmazása szerint – nem elsősorban a tudósoknak szól, illetve vélhetően az ábrázo-

lási mód a világlátáshoz is kapcsolódik. „Az emlősök az ember hasznára, a madarak pedig gyö-

nyörködtetésére szolgálnak. Azoknak adózniok és adniok kell, nehogy az emberek elpusztítsák 

őket, emezek a többi állattal szemben kiváltságokat élveznek: bírják az ember jóakaratát és az 

ember szeretetét.” – írja a Madarak IV. kötetének 33. oldalán. A Madarak I. kötete előszavában 
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pedig azt olvashatjuk, hogy a művelt közönség számára szól, a magyar átdolgozó nem akarta 

tankönyvvé változtatni – mivel Brehm eredetileg nem annak szánta, a szerzői cél hogy „könnyű-

szerrel érthető” legyen és „lelki élvezetet” lehessen meríteni belőle. 

Hasonló részletező megjelenítést állapíthatunk meg a következő ábrázolásokban is. A tudomá-

nyos ismeretterjesztő könyv képe csoportos-jelenetes komponáltságú. A fotónál pedig természe-

tesen nem is kérdés az ábrázolás tárgyi-látványi hitelessége, azonban a fotótechnika is lehet el-

beszélő, és minél inkább cselekvéses helyzeteket ábrázol (mint f1), ez a vonás annál inkább erő-

sebb.  Mindegyiket korrekt, pontos tárgybemutatás és több-kevesebb elbeszélő hajlam jellemzi, 

az elbeszélő-mesélő jelleg az ismeretterjesztő könyv rajzolt elemeiben visszább húzódik, a ki-

mondottan határozó cél esetén (Lúdalakúak) pedig szinte teljesen megszűnik. 

Végül a nézőpontot említem, mint ennek az ábrázolási típusnak az objektivitást erősítő elemét: 

az olyan nézőpont, amelyből az ábrázolás tárgya a forma jellemzőit megmutató helyzetben lát-

szik (állatoknál ez az oldalnézet) a tényszerű ábrázolás ismérve. (6.8e és 6.8f2-3.) 

A kör bezárulni látszik: a 2000-ben készült oldalnézetes fotó visszamutat a 4500 évvel korábbi 

egyiptomi oldalnézetes ábrázolásra. 

(Megjegyzések:  

A kérdésről részletesen: értekezés 6.2. fejezete.  

Az itt közölt képek a dolgozat 2. sz. mellékletében – a dolgozat teljes képanyagával együtt –, ill. 

a DVD-n nagyobb felbontásban is előhívhatók. 

A pontos forrásmegjelölések is a 2. sz. mellékletben szerepelnek.) 
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3. sz. melléklet 

 

a doktori értekezés tartalomjegyzéke: 

 

1. témamegközelítés: irányultság és eljárásmód ………………………………….    5 

2. kutatási cél és tézisek …………………………………………………………..   14 

3. konceptuális keret ……………………………………………………………....  17 

3.1. kommunikáció - társadalmi kommunikáció - vizuális kommunikáció ………….   18 

3.2. vizuális kommunikáció, vizuális kultúra …………………………………………  43 

3.3. vizuális úton történő megismerés ………………………………………………..   50 

3.3.1. gondolkodás és képalkotás ……………………………………………….  50 

3.3.2. vizuális alkotó- és befogadó tevékenység ………………………………..  62  

3.3.3. emlékezet …………………………………………………………………  81 

3.3.4. a személyes énhez kapcsolódás és a csoportokra vonatkozó  

közös tudás, azaz a többérthetőség és a közérthetőség kérdése …………  84 

3.4. vizuális (is) alkotások – látható képek …………………………………………..   86 

3.4.1. a „kép” fogalom dolgozatbeli kerete ……………………………………  87 

3.4.2. a kép és a D-k …………………………………………………………..   91 

3.4.3. az állókép és a mozgókép ……………………………………………….  94 

3.5. a vizuális alkotásokat szervező tényezők ………………………………………...  95 

3.5.1. az alkotáson kívüli tényezőkről …………………………………………  96 

3.5.2. a vizuális tényezőkről: a vizuális gondolkodás érzékleti modalitásai ….. 101 

3.5.3. a vizualizált tényezőkről: a tér és az idő néhány ábrázolási változata …. 110 

3.5.4. vizuális modalitású komplexitások: a kép egészét átható szervezőerők .. 116 

3.5.5. a vizuális alkotás tényezőinek rendszere ……………………………….. 132 

4. vizuális alkotástípusok  

– egy lehetséges képtipológia felépítése ……………………………….  149 

4.1. képek rendszerezése ……………………………………………………………..  149 

4.2. típus, tipológia – az ember rendszerező hajlama és rendteremtő igénye ………... 154 

4.3. módszertani megközelítés ……………………………………………………….  157 

4.4. a vizuális alkotás-típus egyik meghatározó szempontja: képalkotó cél …………  159 

4.5. a vizuális alkotások áttekintésére kínált rendszer ……………………………….  161 
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5. alkotástípusok és ábrázolási módok kommunikációs szerepe …………………  172 

5.1. látványszerű megjelenítési mód és látványleképezés a síkon megjelenítő  

ábrázolásban ……………………………………………………………………  173 

5.2. technikai vizuális alkotások a tudomány és az egyén szolgálatában ……………  180 

5.3. magyarázó ábrázolás: problémamegoldás a tudományos és a köznapi életben …  194 

6. alkotástípusok létrejötte és változása …………………………………………..  201 

6.1. alkotástípust életrehívó új igények, differenciáló tényezők ……………………..  202 

6.1.1. új típusok megjelenése …………………………………………………. 203 

6.1.2. esettanulmány a differenciálódásra: a tényszerű látványábrázolás  

  társadalmi igények szerinti altípusai …………………………………… 207 

6.2. alaptípusok változatlansága, történeti vázlat …………………………………….  215 

7. alkotástípusok szimbiózisai és alkotáskomplexitások 

– a felépített tipológia szétrombolása …………………………… 234 

7.1. társadalmi szerveződések képkomplexumairól …………………………..  234 

7.2. a társadalmi élet produktumainak szimbiotikus képegyüttállásairól …….  254 

8. a vizuális alkotás és az állókép továbbélése …………………………………...  263 

8.1. a vizuális alkotás a lokalitásban és a globális világban ………………….. 264 

8.2. a vizuális alkotás a multimédiában és számítógépes virtualitásban ……… 267 

Szakirodalom ……………………………………………………………………... 274 

 

Mellékletek:  

1. sz. melléklet: Képgyűjtemény I.  
A képtípusok vizsgálatát célzó, idő szerint rendezett gyűjtemény 

2. sz. melléklet: Képgyűjtemény II. 
A dolgozat képei 

a mellékletek és a dolgozat formája: 

a) egy kötetben a dolgozat és egy másikban a két melléklet (melléklet: jegyzékek forrásokkal és jegyzet-

szövegekkel),  
b) DVD a dolgozat végére illesztve: a szöveges-képes dolgozat (Word és PDF fájlban), a mellékletek 
interaktív szövegei (Word) és a két képgyűjtemény fájlrendszerei (JPG fájlok) 


