
Kép és retorika 
Prológus 

„Egy kép többet ér ezer szónál” — tartja a sokszor hangoztatott szó-
lam, amelynek története nem is olyan régi. A 20. század elején ameri-
kai reklámszakemberek tömörítették ekképpen „bölcsességgé” hirdetési 
tapasztalataikat, homályos eredetű, ősi kínai (néha japán) szállóigeként 
hivatkozva rá, hogy a tekintély se hiányozzon a frázisból. Észrevétle-
nül vált hétköznapi tudásunk részévé, hogy a kép többet és hatéko-
nyabban közöl, mint a szavak — ami persze nem is mond feltétlenül 
ellent a kognitív kutatások eredményeinek. A Bread nevű brit pop-
együttes 1971-ben egészen filozofikusan tekintett a mondás mögé, azt 
a paradoxont eldalolva, mely szerint: „If a picture paints a thousand 
words / Then why can’t I paint you? / The words will never show / 
The you I’ve come to know”,1 2019-ben pedig egy hazai doktori védésen 
kezdte így a disszerens tudományos munkája bemutatását. 

A szólás, bármily magától értetődően hangzik, fontos kulturális 
változást jelez. Azt a szembeállítást kezdi el felváltani, amely szerint 
a tett többet ér ezer szónál. Mintha a tett helyére a kép kerülne, ami-
kor a szavak cselekedni kezdenek. Gondoljunk csak a marketinges 
felfedezéssel szinte egybeeső valódi tudományos nyelvészeti fordu-
 latra, a beszédaktusok elméletének megszületésére, a J. L. Austin2 által 
azonosított cselekvésértékű nyelvhasználatra. De gondolhatunk arra 
is, ahogyan a 20. század elején, a tömeget elérő médiakommunikáció 
révén a látvány és a látszat egyre hatásosabbá, egyre komolyabb 
erővé, hatalmi tényezővé válik. Mindkét mozzanat a retorika új kor-
szakát is körvonalazza. Mindazonáltal a mondás nem igaz. Elsősor-
ban azért nem, mert hamis dilemmát rejt, a kép és a szó közti szük-
ségszerű választást sugallja. Márpedig a szó nem jelenti a képiség 
hiányát, hiszen a trópusok és az alakzatok láthatóvá tesznek. A kép 
pedig nem zárja ki, hogy üzenetét szavakban őrizzük, közöljük, hogy 
történetekben emlékezzünk rá. Másodsorban azért nem igaz a mon-
dás, mert a kommunikáció kódjai és csatornái nem „érnek” többet a 
másiknál, ha a teljes kapcsolat lehetősége adott. Nem versengenek, 
hanem együttműködnek. Marketingesnek kell lenni ahhoz, hogy ezt 
a megnyugtató egységet zavarba ejtő harccá tegyük. 

Ugyanakkor be kell látnunk, hogy a szólás mégiscsak figyelmez -
tet valami komoly hiányosságra — amely leginkább abban fejez-
hető ki, hogy az érettségiig eltelő tizenkét évnyi intézményi tanu-
lásban szinte kizárólag a szóra, a nyelvi nevelésre koncentrálunk. 
A vizuális kultúra átadása, a látáshoz kapcsolódó elemi készségek, 
a téri és vizuális intelligencia — merthogy a Gardner-féle intelli-
gencia-elmélet3 óta nemcsak a nyelvi és logikai készségeket tekint-
hetjük az intelligencia mérhető egységeinek — pallérozása kimarad 
a meghatározó oktatási élményekből, néhány művészettörténeti 
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eszmefuttatástól és almarajzolási kísérlettől eltekintve. Ahogyan jel-
lemzően kimaradt az elmúlt néhány évszázad bölcseletéből is, a fel-
világosodás által meghatározott tudományos gondolkodás tárgyai-
ból és logikájából. A kép amolyan közös tudás: mindenki tudja, 
hogy fontos, csak éppen nem foglalkozunk vele. Ez pedig értelem-
szerűen még inkább megnyitja a teret azok előtt, akik a képpel töb-
bet akarnak elérni ezer szónál. Akik hatni, befolyásolni, tizenhárom 
milliszekundum alatt meggyőzni szeretnének. Akik számára a kép 
és a szó egyfajta vagy-vagy választási helyzetet karikíroz, mert 
nincs értelme abba fektetni, ami nem hatékony. Ennek egyik kü-
lönleges és kevéssé reflektált eredménye, ahogyan az okostelefo-
nokon a billentyűjogú betűkből érinthető kép lett, és ahogyan egyre 
több funkció, kapacitás és egyre kifinomultabb technológia szol-
gálja a képi üzeneteket, miközben a verbális igényességet támogató 
újabb fejlesztésekről nemigen hallunk. A harmadik évezred egyik 
nagy kérdése — és így jelen írásé is —, hogy mit kezdünk a képpel, 
amely a digitális érában már szimulált, virtuális, automatizált, mé-
lyen hazug (deep fake) is lehet. A jelen esszé fókuszában álló reto-
rika mint értelmezés és mint eszköz erre kétféle utat kínál. 

Képi fordulat és retorika 

A vizuális retorika egy olyan kor „vívmánya”, amely újra felfedezi 
a képet. A képet, amely hat, amely meggyőz, amely tetteket és gon-
dolatokat, sőt, egzisztenciákat irányíthat. A személyes megjelenés 
választási eredményeket befolyásol,4 a telegenikus adottságok5 el-
sődleges szempontként szolgálnak, a képek történeteket idéznek és 
alkotnak, a műalkotások pixellé bonthatók, változtathatók, újra-
alkothatók, a személyes portréfotók6 vagy a családi emlékezetnek 
forgatott videók7 pénzkereseti eszközzé válhatnak. Ezek a képek 
ritkán egyediek és állandók. Hatásuk az internetkorban leginkább 
abban mérhető, hogy mennyire gyorsan megoszthatók, milyen 
könnyen remixelhetők, nem pedig abban, milyen különös, unikális, 
állandó hatást gyakorolnak — legalábbis a retorikai velocitás fo-
galmát megalkotó Ridolfo — De Voss szerzőpáros szerint.8 A Szent-
hez, a transzcendenshez, a vallási tanításhoz kapcsolódó képeknek 
ezzel a sebességkényszerrel szemben kell(ene) állandó, szubsztan-
ciális érvényüket és megjelenésüket megtartani. Mindezzel együtt 
a képkészítés egyre könnyebb, a hozzá kapcsolódó anyagok és el-
járások egyre konvencionálisabbak és globálisabbak lettek, aminek 
egyfajta kimenete, hogy kevés típusból milliónyi példány kering a 
digitális levesben, esztétikai és tartalmi tekintetben egyaránt. 

A vizuális retorika fogalmának térnyerése azonban az ikonikus for-
dulat ellenére sem volt olyan könnyű, mint fentiekből következne. 
Egyfelől azért, mert a retorika évszázadok, ha nem évezredek óta fo-
lyamatosan egyfajta legitimációs harcot vív. Egyrészt tudományos stá-
tuszáért, másrészt alkalmazásának-oktatásának szükségességéért. 
Mivel az emberi viszonyok alakítása a célja, és mert alkalmazása 
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révén szimbolikus és egyéb előnyök elérhetők, története kezdetétől 
fogva küzdött a vissza-visszatérő negatív filozófiai-tudo mányos, po-
litikai és társadalmi megítélésekkel. Konfliktusosnak született, és 
soha nem szűnt meg konfliktusokat generálni (és, persze, enyhíteni 
is azokat). Néha úgy tűnhet, hogy a retorika csak azért élte túl saját 
viharos történetét, hogy kéznél legyen, amikor valamit pejoratívan 
meg kell bélyegezni, amikor néven kell nevezni a manipulatív kom-
munikációt. Akadémikusok és laikusok könyörtelenül támadják az 
„irracionális”, „érzelmi” és „felelőtlen” retorikai megnyilvánu láso-
kat. Megfosztva a szónok mint polihisztor ókori kulturális ideáljá-
tól,9 a retorika sokak szerint a meggyőzés trükktárává, a köz életi ma-
nőverek gyanús szándékú nyelvévé zsugorodott. 

Vagy mégsem? A retorikát újraértelmező, a retorika újjászületését 
elméleti mélységgel indokló szerzők10 abból indulnak ki, hogy a re-
torika a közösségi élet kultúrába ágyazott magatartásformája, az em-
beri állapot sajátja. Felfogásukban az emberek „retorikai lények, akik 
a meggyőző beszédet nemcsak mások befolyásolására, hanem ön-
maguk alakítására is használják”,11 vallva, hogy „csak ott nem lesz 
szükség retorikára, ahol az emberre sem”.12 Ez a tudományos érvé-
nyű, grandiózus, „nagyretorikai”13 látásmód egészül ki egy harma-
dik felfogással, amely a retorikát mint mesterséget, üzenetszervező 
eszköztárat tekinti — amolyan „kisretorikai” nézőponttal. Utóbbi 
funkcionalitása miatt maradhatott meg a 18. század óta az oktatási 
kurrikulumokban, persze sokszor nem eredeti nevén, hanem sti-
lisztikaként, irodalmi műelemzésként vagy fogalmazástanításként. 
Erősen a nyelvhasználathoz, a verbális kommunikáció hoz tapadva. 

E két utóbbi megközelítés két különböző vizuális retorikát ered-
ményez. Az elsőben a retorikai magatartás elválaszthatatlan része-
ként, a retorika tágabb definíciójának alapelemeként tekintenek (újra) 
a képre, a képiesre. A másodikban viszont a műveleti eszköztárat, a 
kategóriákat és eljárásokat alkalmazzák a képeken. E kettőről lesz 
szó röviden a következőkben. 

Az eredendően vizuális retorika 

Az Arisztotelész Rétorikájából származtatott definíció, amely szerint 
a retorika a verbális meggyőzés tudománya és gyakorlata, a legel-
terjedtebb és legismertebb. Egyes retorikusok ugyanakkor töreksze-
nek a főáramtól eltérően, a gyökerekhez (eredeti szövegekhez és fo-
galmakhoz) visszanyúlva újraazonosítani és kiemelni az ókori 
fakultás rejtett karaktereit. Közéjük tartozik többek között George 
Kennedy és Debra Hawhee. Előbbi Arisztotelész Rétorikája fordítá-
sának első kiadásához írt bevezetőjében gondolatébresztő módon fo-
galmazza meg a retorika új definícióját. Kennedy feltételezi, hogy a 
retorika voltaképpen „az érzelmekben és gondolatokban rejlő ener-
gia, amelyet jelrendszereken, köztük a nyelven keresztül közvetítünk 
mások felé, hogy befolyásoljuk döntéseiket vagy cselekedeteiket”.14 
A retorika tehát nem ennek az energiának az átadása, hanem maga 
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az energia. Kennedy szerint ez az erőforrás nemcsak az emberekben, 
hanem a növényekben és az állatokban is működik, ezért, értelem-
szerűen, nem kizárólagosan verbális. Későbbi cikkében15 azonosítja 
a retorikai kód néhány egyetemes szabályát. Az általa felállított elvek 
szinte mindegyike az elsőbbségről szól: a retorika megelőzi a beszé-
det, megelőzi az írást, megelőzi a szándékosságot, a jelentésképzést, 
a hatásgyakorlást. A hagyományos, úgynevezett retorikai kidolgozási 
fokok közül pedig az előadás előzi meg a többit, a feltalálást, az el-
rendezést, a stílust és az emlékezést. A retorika egyértelműen az első 
helyen áll — feltehetően azért, mert természeti jelenség, és mint ilyen, 
megelőzi és meghaladja a nyelvit. Része az érzékelés valamennyi 
csatornája és élménye, közöttük a képi-téri is. Ez a felismerés pedig 
a retorika érzéki, vizuális megközelítésének nyit utat. 

Mások az antik görög kultúra vizuális jellegéből eredeztetik a re-
torika természetszerű képiességét. „Egyértelmű, hogy az ókori ok-
tatásban (…) értékelték és bátorították a vizualitást. A szavak képze-
letre ható képessége azzal az elképzeléssel állt összefüggésben, hogy 
azok be tudnak hatolni a lélekbe. Az ókori oktatás egyértelműen 
hangsúlyt helyezett a képiségre, és létrehozta a vizuális élmények 
azonosítását és kifejezését lehetővé tevő szókincset. Talán nem meg-
lepő, hogy egy olyan kultúrában, mint a miénk, ahol a vizualizáció-
hoz való hozzáállás szkeptikus, és a képzeletet teljesen egyéninek te-
kintik, a vizuális tapasztalatokról szóló beszámolók teljesen eltérőek. 
Az ókorban ezzel szemben a képzelet és annak kifejezése nagyon is 
nyilvános és közös ügy lehetett” — érvel Ruth Webb.16 

A vizualizáció volt az a folyamat, amelyen keresztül a kommuni-
katív aktusok létrejöhettek és megérthetők voltak. A szónoknak a kö-
zönség szeme elé kellett rajzolnia tárgyát. Ehhez a képi észlelést, meg-
ismerést és emlékezést egyaránt fejleszteni kellett. Elsőként a látásból 
fakadó megismerést, azután a fantáziát, majd az emlékezetbe vésést, 
végül pedig a képies, eleven leírást kellett a beszélőnek gyakorolnia. 

A retorika az elsődleges oralitás korának tudománya, amikor a ki-
mondott szó egyszersmind átélt és megélt szó is, a jelenre szabott gya-
korlat.17 A beszédekből a közönség nem elsősorban jelentéseket fejtett 
meg, hanem általuk vett részt kultúrájának rekonstrukciójában. Aho-
gyan a kimondott szót sem lehetett elszakítani attól, aki kimondta, úgy 
a kommunikatív aktus sem volt függetleníthető azoktól az kontextu-
soktól, amelyekbe beágyazódott. Ezért a retorika eredetileg az aktuá-
lis és totális kommunikációs aktusok művészete volt, amelyben kép 
és hang, látvány és hangzás szorosan egymásba fonódott. Ebben a ha-
gyományban a kimondott szó a visszaidézhető — és emlékezetes — 
gondolkodáson alapult. A retorikához szorosan kapcsolódó mnemo-
technika, a rendszerré teljesedő ars memorativa18 is a vizualitáson ala-
pult. A klasszikus retorikai elméletben az emlékezés művészetét igen 
nagyra becsülték, a szónoki arzenál központi elemének, a retorikai disz-
ciplína sarokkövének tekintették. A szavakat helyekhez és élénk ké-
pekhez (színek, jelenetek) társították, ezzel a lineáris beszédhangzás-
nak elkészítve az alternatív (egyszersmind szelektív) téri-vizuális 
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építményét. A szónok által elképzelhető beszéd megjegyezhető volt és 
— éppen ezért — a közönség által újra elképzelhető. Ebben a techni-
kában is megnyilvánult a képzelet konvencionális, közösségi jellege. 

Debra Hawhee az ókori retorika „belső szemének” — Arisztote-
lészre támaszkodva — a fantáziát (phantasia) tekinti.19 Meghatározása 
szerint a fantázia nem pusztán egyéni képzelgés és nem is csupán 
emlékezet, inkább az érzékelés, az asszociáció, a vágy és az értékelés 
különleges összetétele. Kapcsolatot képez a percepció és a gondolko-
dás között; vizuális megismerő és értelmező tevékenységek folya-
matát hozza létre. Egyfajta belső érzékszervként funkcionálva „az 
agyban lakik, és testi szervek nélkül működik”, de nagymértékben 
függ a testi érzetektől, képekben megragadható és kifejezhető. A fan-
tázia az elképzelés és az elképzeltetés fontos retorikai eleme, amellyel 
közösen láthatunk. Merthogy a szónok számára az a kívánalom, 
hogy a „szemünk elé tárja”, jelenlévővé tegye20 mondanivalóját, a 
legkevésbé sem (volt) elméleti jellegű. Ha nem látjuk, akkor ugyanis 
nem hat úgy a beszéd, ahogyan azt szánták. Fahnestock kiemeli, 
hogy „annak, hogy egy tényleges vagy fiktív eseményről úgy hall-
junk, mintha a szemünk előtt történne, fontos célja van; a retorikusok 
ugyanis úgy vélik, hogy az ilyen mentális képek alkalmasak érzel-
meket ébreszteni a közönségben”. Ezek az érzelmek, folytatja, „az 
érzékszerveken keresztül érhetők el, így a legjobb módja az érze-
lemkeltésnek az, ha az elbeszélt helyzeteket olyan közvetlenséggel, 
az érzékeket stimuláló módon teremtjük újra, amely képes kiváltani 
az érzéseket”.21 Ehhez élénk informá ciókat és kifejezéseket kell hasz-
nálnunk: metaforát, leírást, történetet, szemléletes jelzőket, pontos 
megnevezéseket, kevés absztrakciót, érzékletes ritmust. 

Ezúttal ugyan csak vázlatszerű betekintést nyújthattunk a retorika 
eredendő vizualitásába, de annyit talán sikerült láttatni, hogy e fel-
fogás szerint a képi és a verbális szerves egységben, egymást nem 
nélkülözve hozta létre a kommunikációt a közösségben. A látás a be-
szédet, a beszéd a látványt, a látvány a képzeletet, a képzelet a gon-
dolkodást, a gondolkodás a látást ösztönözte. Ebben a körforgásban 
a kép nem pusztán eszköz és felület, hanem a közlés egészének egyik 
dimenziójaként értelmezendő. A vizuális retorikának ez a paradig-
mája tehát azt állítja, hogy soha nem volt és nem is lehetséges má-
sokkal beszélni, másokra hatni a képi, a képies nélkül, hogy minden 
meggyőző közlésben jelen van a vizualitás. 

A műveleti vizuális retorika 

Amikor a képet a retorikai alakzati eljárásaival állítjuk elő, illetve re-
torikai terminológiával elemezzük, akkor voltaképpen a műveleti 
vizuális retorika megközelítését alkalmazzuk. E szerint a retorika 
olyan szervezési elveket és szempontokat szolgáltat, amelyekkel a 
kép meggyőző üzenetként megalkotható és értelmezhető. Ha nem 
volna túlzás, azt is mondhatnánk, hogy míg az előbbi felfogás a re-
torika vizuális alaptudománya, addig ez alkalmazott vetülete. 

 

 

 

 

19Debra Hawhee: 
Looking Into Aristotle’s 
Eyes: Toward a Theory 

of Rhetorical Vision. 
Advances in the History 
of Rhetoric, 14 (2011/2), 

139–165. 
 

20A jelenlévővé tétel, 
a ‘presence’ fogalma 

Chaïm Perelman és Lucie 
Olbrechts-Tyteca 

Új retorikájában 
(La nouvelle rhétorique. 

Traité de l’argumentation. 
Collection “Logos”. 

Presses Universitaires 
de France, Paris, 1958) 

jelenik meg hangsúlyosan. 
 

21Jeanne Fahnestock: 
Rhetorical Style: 

The Uses of Language 
in Persuasion. Oxford 

University Press, 
New York, 2011, 336–337. 
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Ebből a nézőpontból a vizuális retorika maga az üzenet, amelynek 
célja lehet összefüggések vagy szembenállások felismertetése, a rá-
beszélés, a megindítás. A retorikai eszköztárat (és fogalomrendszert) 
tehát mind a tisztán képi, mozgóképi, mind a képi-verbális összete-
vőjű művek létrehozására vonatkoztathatjuk. A retorika ilyenkor gya-
korlati konfigurációkat szolgáltat arra, hogy a képeket jelentéssel és 
hatással lássuk el. A képi reklámok, kampány spotok, óriásplakátok 
tehát retorikailag felépített vizuális vagy vizuális-verbális (statikus vagy 
mozgó) üzenetekként is felfoghatók, amelyek tervezése a kiváltandó 
hatást tartja szem előtt. A klasszikus diszciplínának ezt a funkcioná-
lis újragondolását és a vizuális területhez igazítását a retorika alak-
zati és érvelési fogalomrendszere teszi lehetővé. A négy alakzati mű-
velet, a hozzáadás (adjekció: egy új képi elem változtatás nélküli 
hozzáadásával), elvétel (detrakció: a képi elem egy részének elha-
gyásával), felcserélés (transzmutáció: a képen szereplő elemek/el-
helyezések egymással felcserélésével) és kicserélés/átváltoztatás 
(immutáció: a képi elem egy részének egy másik képi elemmel való 
kicserélésével, új vizuális egység vagy hibrid előállításával22) a képek 
szervezésében is érvényesíthető. Barbara J. Phillips és Edward F. 
McQuarrie23 alapvetése is az, hogy a vizuális üzenet strukturálása kap-
csán éppen úgy beszélhetünk retorikai alakzati kategóriákról, mint a 
verbális megnyilatkozások esetében. A vizuális alakzatok képi elemeket, 
jellemzőket rendelnek egymáshoz olyan módon, hogy azok új reto-
rikai egységet alkossanak. Egy szokatlan képi részlet vagy kiegészí-

tő verbális üzenet hívja fel a nézőt a kompo-
zíció retorikai logikájának értelmezésére, a 
megértés mintáját is kínálva a befogadó szá-
mára. Phillips és McQuarrie ugyan csupán há-
rom szervezési elvet azonosítanak, az egymás 
mellé helyezést (juxtaposition), az összekeve-
rést (fusion) és a helyettesítést (replacement), de 
könnyen belátható, hogy — a klasszikus 
rendszerhez visszatérve — utóbbi tovább 
bontható a kicserélésre (immutációra) és a hi-
ányra (detrakcióra). Szerintük ezekkel a ter-
vezési kategóriákkal kétféle jelentésképző 
műveletet, az asszociációt és az összevetést 
(ezen belül a hasonlítást és szembeállítást) le-
het megvalósítani és ösztönözni. Az alábbi-
akban következzék néhány marketing-célú, 
illetve művészi példa ezekre a retorikai és je-
lentésképző képi szervezési elvekre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22Ez a metaforát 
létrehozó retorikai eljárás. 

 

23Edward F. McQuarrie – 
Barbara J. Phillips: 

Beyond visual metaphor: 
A new typology of visual 

rhetoric in advertising. 
Marketing Theory, 4 

(2004), 113–136. 
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1. kép.  
„Az igazi tejshake” — Képi hozzáadás (adjekció) 
és asszociációs jelentésképzés egy gyorsétterem 
reklámplakátján, 2009. (www.epica-awards.com)
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3. kép.  
„A felnőtteknek ingyenes [az utazás], ha 
gyermekekkel utaz nak” — Képi felcserélés 
(transzmutáció) és szembeállítás egy közlekedési 
kampányplakáton, 2006. (www.epica-awards.com)

4. kép. 
 „Légy a saját nemzeti parkod” 

— Képi kicserélés (immutáció) és hasonlítás 
egy környezetvédelmi kampányplakáton, 

2020. (www.epica-awards.com)

 

2. kép.  
„Minél tovább élsz az 
utcán, annál nehezebb 
elszakadnod tőle” — 
Képi elvétel (detrakció) 
és asszociációs jelentés-
képzés egy társadalmi 
célú kampányplakáton, 
2010. (www.epica-
awards.com)



 
A képek — legyenek állók vagy mozgók 

— meggyőző erejének egyik fő szolgálója 
az érvelés. Már amennyiben létezik képi ér-
velés a nyelvi fordítástól függetlenül, vagy 
éppen azzal együtt. Bár tudjuk, hogy nem 
minden meggyőzés alapul érvelésen,24 azt 
is feltételezhetjük, hogy túl leegyszerűsítő 
az az általános nézet, mely szerint a képek 
képtelenek racionális érvelésre. A képi ér-
velést övező vita részletes bemutatására ez-
úttal nincs lehetőségünk, de annyit érde-
mes hangsúlyoznunk, hogy a kép is képes 
állítani. Többek között azt, hogy amit ábrá-

zol, az létezik — éppen ez adja megtévesztő kapacitását is. Márpe-
dig ami állít, az az elrendezés logikája szerint akár következtetni is 
képes. A retorikai érvelés alapegysége, az enthüméma, amely egy 
állítás odaértésével-belerejtésével von le következtetést, több képen 
tetten érhető, csakúgy, ahogy a képi történetmondásban működő 
kauzális logika. Bizonyítsa ezt alább egy dohányzás-ellenes kam-
pányplakát. 

Nemcsak a képek szervezhetők retorikusan, de a számítógépes 
technológiák által létrehozott vizuális-virtuális terek is. Az online és 
offline videojátékoktól a honlapokon át a közösségimédia-interfé-
szekig a digitális felületek határozottan képesek meggyőzni: figyel-
met ösztönözni, bevonni, saját valóságukban elmeríteni. Fogg25 azt 
a tudományos vizsgálódást, amely azzal foglalkozik, miként vál-
toztatható meg számítógépes tervezés útján az emberi gondolkodás 
és cselekvés, captologynak26 nevezte el. Már közel két évtizeddel ez-
előtt úgy látta, hogy a számítástechnikai termékek és szoftveralkal-
mazások meggyőzőbbek és motiválóbbak lesznek azáltal, hogy az 
emberi gondolkodást, érzékelést, látást leképező, empatikusabb 
módon tervezik őket. Egy médium — magyarázza Fogg27 — „meg-
győzővé válhat azzal, hogy lehetővé teszi a felhasználók számára 
az ok-okozati összefüggések feltárását, élmények közvetlen megta-
pasztalását, viselkedések elpróbálását”. Lényeges szerepet tölt be 
ebben a dizájnban a vizualitás és a téri elrendezés. 

 

24Vö Anthony J. Blair: 
The Rhetoric of Visual 

Arguments. In: Charles A. 
Hill – Marguerite Helmers 

(szerk.): Defining Visual 
Rhetorics. Lawrence 
Erlbaum Associates, 

Mahwah, 2004, 41–63. 
 

25Brian J. Fogg: Persua -
sive Technology. Using 
Computers to Change 

What We Think and Do. 
Morgan Kaufman-Else-

vier, New York, 2002. 
 

26A computers as 
persuasive technologies 

kifejezésből alkotott 
betűszót, és vonta össze 

a görög utótaggal. 
27I. m. 62.
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5. kép.  
Katerina Belkina: Személyes identitás  
(fotófestmény) — Képi kicserélés (immutáció), 
a reneszánsz és a posztmodern ábrázolás stílus-
jegyeinek-toposzainak fúziója és ellentétképzés 
a művészeti alkotásban, 2016. 
(www.belkina.art)



Epilógus 

Mindezek alapján a műveleti vizuális retorikán a kép retorikai szer-
vezését érthetjük. Amolyan előállító és elemző kapacitást, amely 
„nevén nevezi” és a vizuális üzenet céljának szempontjából osztá-
lyozza a képi szerkesztést-tervezést. Ha a vizuális retorikának ezt 
az ágát voltaképpen a nyelvre kidolgozott fogalmak „újra-haszno-
sításaként” fogjuk fel, nem tévedünk nagyon. Éppen ez adja a meg-
közelítés viszonylagos elméleti ürességét, ugyanakkor könnyű al-
kalmazhatóságát. Egyúttal ez vezet vissza az alapkérdésünkhöz: 
mit kell kezdenünk a képekkel egyre látványosabb kommunikációs 
kultúránkban? A jelen esszében körvonalazott, kétféle vizuális re-
torikai válasz más-más minőségű. Az első, az eredendően vizuális 
retorikából kiinduló a szubsztancia és az egység jelentőségére fi-
gyelmeztet, a második a felület és a részletek hatalmára. Előbbi azt 
sugallja, hogy a kép nem ér többet ezer szónál, hanem csak akkor 
ér valamit, ha ezer szó is belefér, és fordítva. Utóbbi viszont utat 
nyithat az összevetésnek, a szó és kép gyorsulási versenyének a ha-
tékonyabb meggyőzés érdekében. Mindez a képek megalkotóit és 
befogadóit egyaránt a tisztánlátás szükségességére figyelmezteti. 
Mert, ha a kép nem is, a tisztánlátás tényleg többet érhet ezer szónál. 
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6. kép. A temető haszná-
laton kívüli, üres helyén  
a felirat így szól: „Nem-
dohányzó terület” — 
Odaértésen alapuló képi 
érvelés (enthüméma), 
amely így rekonstruálha-
tó: Ha nem dohányzol, 
nem halsz meg/tovább 
élsz, 2007.  
(www.epica-
awards.com)


