
A másikkal
megoszthatatlan kép

Kék, piros, sárga, összekent
képeket láttam álmaimban

és úgy éreztem, ez a rend —
egy szálló porszem el nem hibbant.

(József Attila: Eszmélet)

Ön- és világkép

A kortárs nemzetközi szakirodalom vezető kutatói és kutatócsoport-
jai nemigen tesznek már kísérletet arra, hogy átfogó értelemben a kép-
ről mint vizsgálati tárgyról, témáról összefüggő szöveget hozzanak lét-
re, inkább bizonyos kérdésekre (sajátos tárgyi kör kijelölése, módszertani
előzetesek tisztázása, a tudományos összefüggésrendszer megterem-
tése) adott válaszaik mentén publikálnak szöveggyűjteményeket,
szótárakat, amelyek tükrözik alapbeállítódásaikat, tudományos hit-
vallásuk irányait és illetékességi körük határait. Ezek a művek egy-egy
tudományterület jól meghatározható fogalmi természetű szellemi fegy-
verzetével, saját tudománytörténetében már jól kidolgozott belátásai-
 val és módszertani sajátságaival vetik fel és tárgyalják a képpel kap-
csolatos kérdéseket.1 Mielőtt tudnánk, mi is a kép, eltűnik előlünk,
láthatatlanná válik a róla beszélő szó tengerében. Folyamatosan jelen
van a kérdés: kire is tartozik és milyen értelemben a képről történő be-
széd, kutatás, tudomány? Mennyiben lesz párbeszédképes a szakfi-
lozófia a pszichológiával, vagy a szemiotika a művészettörténettel? Ho-
gyan nyelvelünk a képről, amikor is folyamatosan érezzük ezt a
befoghatatlan képi távlatot, ami a nyelvben másként, de hasonló nyug-
talanító erővel a költőiség horizontján lép elénk?

Nyilvánvaló, hogy a vita első lépésben tudományelméleti és filozófiai
kérdések tömegét veti fel, melyekkel a tudósok Platón óta máig szün-
telenül, nyugvópontra nem jutó vitákban foglalkoztak és foglalkoznak.2

A kép fogalma és léttani helyzete a vizualitással kapcsolatos szellemi
erőfeszítések alfája és ómegája – a róla való beszédben joggal tartja te-
hát magát illetékesnek többféle, egymástól különböző módszerekkel
és tárgyakkal dolgozó tudományterület a filozófiai hermeneutikától
a kommunikációelméletig, a retorikától a kultúrszociológiáig. Példá-
ul a kultúrszociológus Müller-Doohm szerint „a kultúrszociológiai kép-
elemzés a képek tartalmát vizsgálja, következésképpen elsősorban nem
stíluskritika és forráselemzés a célja. Középpontjában a vizuális meg-
jelenítés társadalmi közléstartalmainak, megmutatkozó vagy rejtett ér-
telmezési és orientációs mintáinak rekonstrukciója áll. Ez magában fog-
lalja azt a feltételezést, hogy formai és tartalmi megalkotottságuknál
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fogva a képek (…) ténylegesen vizuális jelentéshordozók, s mint ilye-
nek »megalvadt orientációs teljesítményeket« jelentenek (…), azaz a
képek szocio-kulturális minták hordozói, amelyek alapvetően társa-
dalmi tartalmat fejeznek ki.”3 Számára ez a képre vonatkozó szocio-
lógiai képhermeneutika lényege. A filozófus Habbo Knoch Adorno (kü-
lönösen is a Minima Moralia [1951] és a Negative Dialektik [1966] lapjain
érvényesülő) képfelfogása középponti elemének a vizualitás rosszat
banalizáló erejét tartja, ahol a háborús fényképek „a halál civilizációs
integrálását” végzik el, és ezzel képei teret adnak annak a „polgári hű-
vösségnek” amely egyébként lehetővé tette és igazolni próbálta a há-
ború borzalmait.4 Adorno szerint a képeknek az ember fölött birtokolt
hatalma megszüntetendő, ugyanakkor világos, hogy ez a hatalom fo-
lyamatosan beszüremkedik és jelen van a közelmúlt és napjaink tár-
sadalmi folyamataiban is.5 E kép példa fényében is felsejlik a (ön)kép-
pel kapcsolatos kérdésünk, amely a vizuális antropológia területeire
visz,6 illetve ahol rákérdezhetünk a különböző „identitásképzések” képi
megjelenítéseinek jelentőségére.7

Szó és kép

Bármilyen kézenfekvő is lenne a „vizuális kultúra” kifejezés használata,
már eleve behatárolná tárgyalásmódunkat, hiszen a kultúratudomá-
nyok egyik sajátos területeként beszorítaná kérdésünket egy történetileg
behatárolható kortárs kultúrafelfogás akármilyen univerzálisnak is
tűnő, mégis jól körülhatárolható, szaktudományos ambíciójú szű-
kösségei közé.8 Maradjunk továbbra is távolságot tartva a szaktudo-
mányok tudományos kijelentéseinek egy rendszeren belül akár ma-
gától értetődőnek tűnő, ugyanakkor nagyon is esetleges kijelentéseitől.
Természetesen az esetlegesség, ez a mindent átszövő kontingencia az
emberi lét alaptapasztalata,9 így nem lehet nem kontingens a nem szak-
tudományos, általánosnak nevezhető bölcseleti irányulás sem, ezért
továbbra is távolságot tartunk a tudománytechnikailag biztosnak tűnő,
bölcseletileg azonban szaktudományosnak nevezhető ajánlatoktól, de
megilleti ez a távolság („mint üveggolyót, megkapod”) az önmagunkra
és a világunkra vonatkozó legáltalánosabb és legegyetemesebbnek tűnő
kijelentéseink forrását, bölcselői hajlamainkat is. Miért is? Egyszerű-
en azért, mert a kép mélyebbre hatol bennünk önmagunknál (azon túl,
hogy Isten képére és hasonlatosságára lettünk teremtve, vagy ha in-
kább úgy tetszik, végességünk abszolút állításának komolyan veen-
dő létgondjával küszködünk), alapmeggyőződéseinket, sőt hitünket
is érinti. A kép hittapasztalat is, nemcsak azért, mert többé-kevésbé
zsidó-keresztény kultúrában élünk, hanem azért is, mert éppen a (ba-
rokk egységesség után) kibővült és elmélyült a kép (és minden) irán-
ti szaktudományos érdeklődés. Az ember a szaktudományokon ke-
resztül az emberi létgond egészét bevonja az ember önmagára (önkép)
és világára (világkép) vonatkozó reflexióinak terébe — mélyen ben-
ne van tehát mindabban, amit mond, amit nyelvvel kifejez, kifejezhet.
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Hans Belting egy másik összefüggésben, de pontosan leírja kérdé-
sünk tárgyát: „A kép valódiságába vetett hit azzal is elárulja magát, hogy
oly könnyen megingatható. Ilyenkor a képeket puszta szemfény-
vesztésnek tekintjük, és elfordulunk tőlük. Hol általában csalódunk ben-
nük, hol pedig csak bizonyos képekben csalódunk. Ha egyszer meg-
rendült a képekbe vetett hit, akkor a jelhez, kiváltképpen a szóhoz
fordulunk. A jelek megegyezésen alapulnak, és előfeltételezik hozzá-
járulásunkat. A jelekben nem hiszünk úgy, mint a képekben, a jelek meg-
fejtésre és értelmezésre szorulnak. A megegyezés egyfelől feltételezi a
jel kitalálóját vagy kibocsátóját, másfelől fogadóját, aki a jelet elfogadja
vagy elutasítja. Képek is használhatók jelként, de a képek valami több-
letet is nyújtanak a valóság, nevezetesen egy értelmezéstől és torzítástól
mentesnek tartott valóság szemléletében, ezért veszélyesebbek és csá-
bítóbbak is számunkra: foglyul ejthetik érzéseinket és képzeletünket.
A jelek a velük rendelkezők és őket terjesztők nevében gyakorolnak ha-
talmat, a képek viszont már saját erejükből és a valóság letéteménye-
seiként is hatalmat mutatnak.”10 A görögség logosz–eidosz (értelmes szó
– ősi, lényegi kép) kettőssége a mai napig kettéválasztja, ugyanakkor
össze is kapcsolja az ugyanarra a tárgyra vonatkozó érdeklődésünk képi
és nyelvjeli természetű kísérleteit. Megpróbálhatjuk egyszerre mind-
kettőt („egyszerre kint s bent egeret”) megragadni: beszélni a képről
és képet alkotni a szóról, a nyelvről. Ez az általános érvényre törő
(objektiválható és bölcseleti) reményünk, akár a kivívandó husserli
transzcendentális szubjektivitás reménye (a szkeptikusok epokhéját
eidetikus, még pontosabban transzcendentális redukcióvá alakító) fi-
gyelmes és aprólékos szemlélés és kimondás által bölcselet, tudomány,
majd teremteni képes élet lesz általunk, velünk és bennünk.11 Ezzel kap-
csolatban továbbra is bölcseleti természetű (és költői) reményeink ma-
radtak — ugyanakkor a képre vonatkozóan is fenn kell tartanunk a nyel-
vi megegyezések beltingi kibocsátó és fogadó funkcióját — objektiváló
igényű (szaktudományos) szavakat kell szólni egy teljességgel nem ki-
olvasható, meghallhatatlan és megoszthatatlan valóságról.

Választhatunk magunknak iránymutatást és szavakban kifejezhető
logoszt, értelmesen szervezett beszédet, szaktudományt (hitet is) arra
vonatkozóan, hogy ugyanarról a képről milyen nyelven, mely nyelv-
rendszeren belül, milyen megegyezések elfogadásával beszélünk.
A misztikusokat, vagy a misztika irodalmi nyelvét vizsgálva is lehetne
szólni a látásról és a beszédről,12 vagy olvashatnánk többnyire senki
által nem látható belső képekről, amelyek sötétben, vagy a belső fény-
ben lesznek láthatók annak, akit a kép megszólít,13 most mégis ma-
radjunk a beltingi „kibocsátó és fogadó” modellnél, ami bár nála kép-
bölcseleti, számunkra a kommunikatív modellek, kommunikációs
elméletek felé mutat. És ha el is tekintünk ezek áttekintésétől, mert maga
a kommunikációelmélet most nem foglalkoztat bennünket,14 Belting
kérdése (a kép pozíciója a kibocsátó és a fogadó között) ténylegesen
átvezet bennünket a vizuális kommunikáció területére. A vizuális kom-
munikáció mint a kommunikációtudomány egyik területe ugyanis ép-
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pen erre vállalkozik, arra, hogy figyelemmel legyen azokra a közelí-
tésekre és magyarázatokra, amelyek a szaktudományok különböző
beszédmódjaiban a kép e köztes (beszélő, nyelvelő) státuszára vo-
natkoztathatók, és amelyek ennek a találkozásnak (kibocsátó-fogadó)
kommunikatív értéket is tulajdonítanak.15 Ahhoz ugyanakkor, hogy
a vizuális kommunikáció módszertanát érvényesíthessük, végre kö-
zelebb kellene lépnünk tárgyunkhoz, magához a képhez.

Kép és vizuális kommunikáció

Az eddigieket alapul véve, nem tudom, nem tudhatom, mi is a „kép”
nekem, nem léphetek oda hozzá, nem oszthatom meg, mert mélyeb-
ben van bennem önmagamnál, akkor is, ha Isten képére és hasonla-
tosságára teremtettem és akkor is, ha végességem abszolút állításának
komolyan veendő létgondjával küszködöm.) A képpel nem, csak ez-
zel vagy azzal a képpel találkozhatom. A vizuális kommunikáció nem
filozófiai/bölcseleti tárgyakból belátásokból indul ki, hanem saját tár-
gyat és módszertant hoz létre. Tárgya a leképezett kép, a módszer pe-
dig kommunikációelméleti, azon belül vizuális. De mi a kép a vizuá-
lis kommunikáció számára? A kép meghatározásának számos modellje
van, amelyek elsősorban felosztásokkal operálnak: W. J. T. Mitchell (gra-
fikai, optikai, perceptuális, szellemi, nyelvi)16 és H. Gombrich (ember
által, gép által és tudományos természetű)17 felosztásai mentén például
feltehető a kérdés, mely képek tartoznak, tartozhatnak majd ide? A vi-
zuális kommunikáció tudománya számára ugyanis éppen az az egyik
legfőbb nehézség, hogy (például az ikonológiai irányzatok számára el-
sődleges és kiindulópontszerű) „anyagi (Abbild) és gondolati (Denkbild)
kép” különbségének fenntartását, ugyanakkor eredendő egymásra-
 utaltságát nem kívánja mélyebb figyelemmel kísérni.18 A gondolati kép
és a leképezett kép együtt adja tehát a kép fogalmát, viszont ha csak
leképezett kép van, akkor nem beszélhetünk magáról a kép fogalmá-
ról. A vizuális kommunikáció a gondolati kép (Denkbild) és a leképe-
zés (Abbild) lehetőségei közül előzetesen választ, mert tárgyként ele-
ve szüksége van valamiféle képre, pontosabban leképzésre. Maga a
leképezett kép a vizsgálati tárgya, ami számára a vizuális kommuni-
káció tulajdonképpeni „nyelve”. A vizuális kommunikáció a képmás
(Bildnis) módján szóló leképezésekre ügyel, és nem a képre (Bild). A gon-
dolati képeken túl elképzelhető volna akár, hogy egyesek a szellemi
érzékek (elmélkedés, belső látás, belső képek, szellemi képek, imata-
pasztalatok) a belső tapasztalatok vizuális összetevőit is észlelhetik19

— de ez is teljességgel megragadhatatlan a vizuális kommunikáció szá-
mára. Nekünk itt elegendő a most joggal feltoluló kérdéseknek elejét
venni: Christian Doelker médiapedagógus szerint a kép szemlélés és
önmegértetés céljából létrehozott vizuális konfiguráció, amelyhez lé-
nyegileg tartozik hozzá a határoltság, a transzferálhatóság és a repro-
dukálhatóság.20 A határoltság térbeli elhelyezkedést, a transzferálha-
tóság a gyakorlati felhasználhatóság sokféleségét, a reprodukálhatóság
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a sokszorosíthatóságot jelenti. Ez akár tekinthető kiindulásnak is te-
kinthető akkor, amikor a képről mint hírről, adatról, kommunikátumról
beszélünk. Megjegyzendő, hogy a leképzés (Abbild) és gondolati kép
(Denkbild) egysége olyan felületet hoz létre, ahol a gondolat teret nyer
(materializálódott vizuális fenomén lesz) — ebben az értelemben a le-
képzések, a képek gondolati folyamatokat („jegecesedés” révén) ma-
terializálnak, objektiválnak, mintegy visszafelé pedig: a képek gondolati
képek rekonstruálását lehetővé tevő komplex forrásokként tekinthe-
tők. Mivel minden leképezés mögött gondolati kép van, ebbe a (war -
burgi) belátásba helyezkedik bele öntudatlanul a vizuális kommuni-
káció és dönt úgy, hogy eltekint a bölcseleti mögöttesektől, és elegendő
számára a tárgyiasult, a leképezett kép.

A kommunikációtudományi képfogalom tehát a gondolati képek-
kel önmagukban nem tud foglalkozni, és a képek közül is csak azok-
kal, amelyek anyagi formában is megjelennek, tárgyiasulnak, konkrétak.
Számára tehát nem a képek esztétikai (gondolati, szellemi, bölcseleti)
minősége a döntő, nem is az, hogy ember vagy gép alkotta-e őket, ha-
nem az, hogy szellemi tartalmak materializált formái. Megjegyzendő
még, hogy a vizuális kommunikáció: kitüntetett jegye az asszociatív
logika (más, mint a szövegszerű kommunikáció argumentatív, érve-
lő logikája). A kettő nem játszható ki egymással szemben, de a képe-
ket nem dolgozhatjuk fel (kommunikáció)tudományos módon, ha nem
vagyunk tisztában kommunikációs elvükkel (asszociációs logika) —
az asszociációk ugyan nem érvelő jellegűek, de elemezhetők (analiti-
kusan megfejthető előképeken nyugszanak). A vizuális kommuniká-
ció számára csak anyagiasult képek léteznek, ezért a képmás (szem-
ben a kép-fogalom gondolati képként és leképezésként értett kissé
tisztázatlan kettősségével, ami természetesen a képfogalom bölcsele-
ti dinamikájának egyik forrása) egyértelműen csak anyagi jellegű le-
het. A képmás (Bildnis) többletet is hordoz a képhez (Bild) képest. A kép-
pel szemben a képmásnál, a már (csak) leképezett képnél a megformálás
minősége (tudatos, általános és egyéni körülményei vannak) döntő je-
lentőségű. Önmagában nemcsak az ábrázolt személy vagy tárgy, de az
ábrázolás minősége is lényeges. A képmás ugyanis nem mechaniku-
san hasonlít az ábrázoltra, a hasonlóságnak kommunikatív értéke van:
készítőjéről is árulkodik, és a szemlélő szinte párbeszédet folytathat az
ábrázolttal.21

A vizuális kommunikáció és a szaktudományok

Hogyan lehet foglalkozni, kezelni, rátekinteni erre a vizuális kom-
munikációs módon értett, anyagi formában materializálódott vizuális
fenoménra, a képre? (Eltekintve most attól, hogy képpel, képmás-
sal, portréval, ikonnal vagy egyéb képfajtával foglalkozunk.) Hogy
ezt a rátekintést és annak következményeit hogyan lehet egyben szem-
lélni; további tárgyalásunkban pusztán a kép kommunikatív jelen-
tőségét próbáljuk megragadni azon keresztül, hogy tudománytör-

18A kérdést tárgyaló alap-
szövegek magyarul: Aby

Warburg: Pogány-antik
jóslás Luther korából.

Helikon, Budapest, 1986;
Mnémosyné. Aby M.

Warburg válogatott
tanulmányai. (Szerk.

Széphelyi F. György.)
Képzőművészeti Főisko-
la, Budapest, 1995; Lásd
még Bacsó Béla: Érzéki

ráeszmélés és a kifejezés
megértése: Mit értünk,
amikor látunk valamit?

Filológiai Közlöny,
51:(1–2) 53–65 (2005).

19A kérdésről bővebben
Hans Urs von Balthasar:
A szellemi érzékek tana.

In uő: A dicsőség felfény-
lése. Teológiai esztétika.
Sík Sándor Kiadó, Buda-

pest, 2004, 345-403.

20Christian Doelker:
Ein Bild ist mehr als ein

Bild. Visuelle Kompetenz
in der Multimedia-

Gesellschaft. Clett-Kotta,
Stuttgart, 1999, 177skk.

21Vizsgálható lenne még a
képmás funkciója, hiteles-

sége, hatása is, de ezekkel
most nem foglalkozunk,

ahogyan a portré, a repre-
zentáció, az ikon, az image
és az inszcenálások külön-
külön is tárgyalható képfaj-

táival sem, hiszen ezek a
képmáson (Bildnis) keresz-

tül megközelíthetők. (Pél-
dául, hogy a portré konsti-
tutív eleme a hasonlóság,

míg a képmásnak nem.)
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ténetileg és módszertanilag milyen szaktudományos beszédmódok
vonatkoztak rá — vagyis hogy hogyan igyekeztek vele szóba ele-
gyedni. Mindez azzal a lehetőséggel kecsegtet, hogy az egy képben
megjelenő számtalan értelmes (jelentés)tartalmat, hírt, adatot a kü-
lönböző közlési rendszerek érdeklődési körén belül írjunk le — kom-
munikációs (ön-hír-közlési) jelentőséget tulajdonítva ezzel a (vizu-
ális kommunikációs) képnek. A következőkben csak röviden és
felsorolásszerűen azokat a képpel kapcsolatos alap-beszédmódokat
lajstromoljuk,22 amelyek beszédbe kívántak elegyedni az így értett
képpel.

A filozófia a bölcselet (1) területét, mint a vizuális kommunikáció-
ban illetékes tudományt részben már érintettük. A filozófia azóta fog-
lalkozik a képpel, mióta az ember gondolkodóba esett, mióta a gon-
dolkodás gondját magára vette.23 Szaktudományos módon esztétikai,
fenomenológiai és képhermeneutikai utakon keresztül vizsgálja a ké-
pet és alapkérdése mindig az igazság. A kép igazsága nyugtalanító, aho-
gyan nyugtalan lett mindattól Pygmalion is,24 ami vele történt — nyug-
talanító az ember találkozása azzal az elevenséggel, ami a képben, mint
emberre vonatkozó, mint az emberrel vonatkozásba kerülő és ér-
telmezésért kiáltó dinamikában, lehetőségben átváltozik — a tárgy
készítője és szemlélője által élettel telítődik, majd túl is lép azon.

A fiziológiai (2) természetű megközelítések olyan természettudo-
mányos diszciplínákból származnak, amelyeknél a kép nem eszköz, ha-
nem a vizuális folyamatokkal együtt külön kutatás tárgyát képezi. Az
optika, az agykutatás, vagy a morfológiai kép-összehasonlítás mind a
kép eredendő, az ember fizikai alaptapasztalatához tartozó képekkel
számol, adottnak veszi őket. Ha az agykutatásban az agyi lokalizáci-
ós modellek erőfeszítéseit, vagy a reprezentációs elméleteket nézzük,
a fizikailag meghatározott tér-idő-rendszernek tekintett agyban leját-
szódó pszichikai jelenségek észleléséhez kínálnak ugyan különböző fo-
galmi kereteket, azonban nem érintik a gondolati kép – képmás prob-
lémát, és így megmaradnak képmáselméletnek, nem számolva a kép
alapproblémájával.25 A külső és a belső problémájával kapcsolatban az
agykutatás legfontosabb eredménye az, hogy az ember nem a szemé-
vel, hanem az agyával lát, vagyis az egyéb agyi folyamatokhoz hasonlóan
a látás sem egyetlen agyszelvény teljesítménye, hanem egymással há-
lózati viszonyban lévő rendszerek komplex eredménye.

A pszichológiában és pedagógiában (3) két funkciójuk van a ké-
peknek: egyrészt tárgyai, másrészt eszközei a kutatásnak. A pszicho-
lógusok (és pedagógusok) nemcsak tanulmányozzák, de maguk is lét-
rehoznak és terapeutikus (vagy pedagógiai) célokra alkalmaznak
képeket. Ennek megfelelően a pszichológiában és a pedagógiában a kép-
fogalomnak elméleti és gyakorlati dimenziója egyaránt van (az utób-
bival kapcsolatban a gyermekrajzok elemzését említhetjük.) Az alak-
lélektan, a sémaelmélet és visual framing, a paraszociális kommunikáció,
a visual literacy mind újabb területeket nyitnak meg a pszichológiai vizs-
gálatokban. Az alaklélektan például a formák megélésének általános

22Ebben a részben nagy-
ban támaszkodom Marion

G. Müller munkájára:
Grundlagen der visuellen

Kommunikation. UVK,
Konstanz, 2003, 121–267.

23Szép áttekintés csak a
kezdeti lépésekről Ernesto
Grassi: A szépség ókori el-
mélete. Tanulmány Kiadó,

Pécs, 1997, 34–119.

24Michael Grant – John
Hazel: Lexikon der

antiken Mythen und
Gestalten. Taschenbuch,

München, 1992, 359.

25Például Kai Vogeley:
Repräsentation und

Identität. Zur Konvergenz
von Hirnforschung und

Gehirn-Geist-Philosophie.
Duncker & Humblot,
Berlin, 1993, 19skk.
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összefüggéseit és törvényszerűségeit vizsgálja, különös tekintettel az
alakalkotás és az alakészlelés érzelmi dinamikájára. Ebben az értelemben
az alaklélektan készítette elő a talajt az észleléspszichológia számára,
amelyből aztán több irányzat ágazott el (például a framing-elmélet és
a paraszociális kommunikáció elmélete is). A fejlődéslélektani séma-
elmélet a 70-es és a 80-as években az információfeldolgozás vizsgála-
ta nyomán kapott új lendületet. Elsősorban fiziológiai és pszichológi-
ai jelenségekre helyezte a hangsúlyt, mivel recepcióorientált — más
tudományágak is felhasználták, például a médiahatások kutatásakor.
E szempontból fontosak voltak Doris Graber elemzései,26 aki a recep-
ció olyan modelljét dolgozta ki (a híreket vizsgálva), amelyben külö-
nösen nagy szerepet játszanak a nem racionális recepciós mozzanatok.

A nyelvtudományi kutatások (4) a metaforológia és a szemiológia
vizuális tartalmakkal hagyományosan a metaforakutatás keretében
foglalkoznak — kizárólag a nyelvi képek alkotják vizsgálódásuk tár-
gyát. A szemiotika teljes fogalomkészlete a nyelvtudomány hagyo-
mányából ered, és fogalmai szóközpontú. A vizuális kommuniká-
cióval foglalkozók szempontjából érdekesebb a szemiotikára
támaszkodó kultúratudomány (Cultural Studies), amely elsősorban
a populáris kultúrával foglalkozik (a politikai kultúrakutatásban pél-
dául a televíziózás politikai hatásai).

A társadalomtudományokat (5) problémalátásuk kapcsolja össze egy-
mással (társadalmi, politikai problémák). Ez az oka annak, hogy olyan
megközelítéseket is idesorolunk (például a politikai ikonográfiát), ame-
lyeket gyakran más összefüggésekhez kapcsolnak (például művé-
szettörténetiekhez). Amúgy elsősorban a politikatudományról és a
szociológiáról van szó, amelyek a valóság problémaorientált tudo-
mányainak számítanak (A probléma itt olyan kérdést jelent, amely-
re több válasz lehetséges, de csak egy választ adnunk.). A társada-
lomtudományok (ilyen a tudásszociológia, a művészetszociológia, a
mű vészetpolitológia, vagy a Martin Warnke munkásságával fémje-
lezhető politikai ikonográfia) érdeklődési mezőjéhez tartozó problé-
mák sajátos természetét az adja, hogy nem az egyént, hanem a kö-
zös séget érintik. Lényeges fogalmuk a valóság és az empíria
(szemben a filozófiai igaz sággal).

A történeti, etnológiai (6) kutatások (történeti képtudomány, vi-
zuális antropológia) jelentősége nem elhanyagolható. A Nils-
Arvid Bringeus által megalapozni kívánt entológiai képtudomány
önértelmezése szerint nemzetközi tágasságú, egyaránt tekintetbe
veszi a képek létrehozását és fogyasztását, lehetőleg tág időtávot te-
kint át, nem csupán mennyiségi szempontokat érvényesít, de a ké-
pek használóinak attitűdjét is feltérképezi (a képek az emberi cse-
lekvés egyik részének számítanak). A kép szemlélőinek előtérbe
kerülésével kommunikáció- és médiatudományi szempontok is kap-
csolódnak hozzá. A visual anthropology alapítószövegei körébe so-
rolható Gregory Bateson és Margaret Mead híres könyve, a Balinese
Character: A Photographic Analysis, amelyben kizárólag fényképek alap-

26Doris Graber:
Processing the News.

How People tame
the Information Tide.

Longman, New York, 1984.
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ján elemzik a balinézeket, vagyis nemcsak kutatnak, de létre is hoz-
nak képeket.

A művészettörténeti megközelítések (7) segítették elő a 20. szá-
zad elején a kép mint kép vizsgálatát. Transzdiszciplináris szem-
pontból az ikonográfiai-ikonológiai irányzat a legfontosabb. Az
ikonológia a már említett Aby Warburg (1866–1929) hamburgi mű-
vészettörténész által alapított Kulturwissenschaftliche Bibliothek
Warburghoz (KBW) kötődő kutatásokból nőtt ki. A harmincas évek-
ben politikai nyomásra szétzilált Warburg-iskola a hetvenes évektől
újra feléledt, a kilencvenes évektől pedig már második hamburgi mű-
vészettörténeti iskoláról beszélhetünk. Kiemelkedően fontos személy
a korábban szintén említett Martin Warnke, akinek képgyűjteménye
a KBW időközben visszaszolgáltatott épületében található.27 Az iko -
nológia vizuális kommunikációtudományi szempontból azért is fon-
tos, mert a kép fogalma tágabb, mint a többi művészettudományi
megközelítésé. Ide tartozik még a stílustörténeti irányzat, az iko-
nográfia és a képtudomány is.

A kommunikáció és médiatudomány (8) irányzatai közül több van,
amelyik végez képi vizsgálatokat. A vizuális kommunikáció sokáig mos-
tohagyereke volt az európai tudománynak (az amerikainak kevésbé),
a vizuális kommunikációs folyamatok vizsgálatát ugyanis alapvető-
en nem különböztették meg a verbális folyamatokétól — a kommu-
nikációtudomány tág értelmű, tartalmától függetlenül minden kom-
munikációs folyamatot és terméket lefedő kommunikációfogalmat
használt. Az elenyésző számú törekvések csak későn eredményezték
vizuális mozzanatokra irányuló kutatási irányok megszületését. A non-
verbális kommunikáció, az imagery-kutatás, a berni rendszer, a vizuális
választási kommunikáció és a médiatudományi képelemzések tar-
toznak ehhez a területhez. A kommunikációpszichológus Siegfried Frey
(ber ni rendszer) szerint a kommunikációs folyamaton belül a látás és
a hallás egyensúlya egyre inkább a vizualitás irányába mozdul el, ezért
vizsgálni kell, hogy „milyen hatással vannak a vizuális stimulusok vé-
leményalkotásunkra és érzelmi életünkre”.28 Frey kommunikációtu-
dományi koncepciója transzdiszciplináris (pszichológiai, neurológiai,
kultúratudományi), az általa kidolgozott rendszer a vizuális kom-
munikáció egyik legígéretesebb megközelítése. Lényege, hogy hatás-
és befogadásorientált modellt dolgoz ki a természetes emberi mozgások
leírására.

�

Ahogyan a nyelv helye az ember, úgy a kép helye is mi magunk va-
gyunk. A kép sebe, a kép helye mélyebb, megoszthatatlanabb ben-
nünk önmagunknál. Lehet, hogy mégiscsak képmásai vagyunk an-
nak, aki önmaga kép, és aki azonos azzal a képpel, aki ő maga. Ez
azonban nem vizuális kommunikáció. Kinek költészet, kinek tu-
domány, kinek vallás — így maradunk még jó ideig, még mindig a
létezéstől összekent, magasztos módon, tükör által, homályosan.

27www.warburg-
haus.hamburg.de

28Siegfried Frey: Die Macht
des Bildes. Der Einfluß der
nonverbalen Kommunika -
tion auf Kultur und Politik.

Huber, Bern, 1999, 9,
idézi Marion G. Müller:

Grundlagen der visuellen
Kommunikation, i. m. 187.
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