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1. Kutatási előzmények és a téma indoklása
A vizuális retorika egy viszonylag új elméleti keret kialakulásával jött létre, amely leírja, hogy
a vizuális imágók hogyan kommunikálnak a hangzásbeli, verbális és más üzenetekkel
szemben.

Komplexitása

és

interdiszciplináris

természete

miatt

olyan

különböző

tudományterületekhez kapcsolódik, mint a nyelvészet, szemiotika, művészettörténet, a
marketing és kommunikáció vagy éppen a klasszikus retorika (CTI Reviews [2016]).
Diszciplináris létezését azonban a szakirodalom számos nagy alakja cáfolja.
A hosszú múltra visszatekintő retorika abszolút ideológiai hegemóniát élvezett, pusztán nyelvi
artefaktumokra fókuszálva, míg a vizuális szimbólumokat jelentéktelennek, másodlagosnak
tüntette fel. E diskurzusalapú tradíció miatt pedig a retorikusok nem rendelkeznek azzal a
szofisztikált megértéssel, amely a vizuális komponensek által történő jelentéslétrehozáshoz
szükségeltetne (Foss [2008]). A képekkel kapcsolatos számos ellentmondásnak és a vizuális
retorikát övező dichotómiának köszönhető jelen értekezés létrejötte. Témaválasztásomat
nagyban motiválta, hogy – számos kutatóval egyetértve – úgy vélem, az érvelés és meggyőzés
vizuális komponensei nem kapnak elegendő figyelmet annak ellenére, hogy a jelen érát
leggyakrabban a „modern képkorszak” (Tasnádi [2012]) vagy – Mitchell alapján a – „képi
fordulat” (Mitchell [1995]) elnevezéssel illetjük, és azt mondhatjuk, hogy a képek soha nem
látott mértékben tornyosulnak a szavak fölé.
Jelen disszertáció, túlmutatva a retorika mint meggyőzés és keretezés felfogáson, újfajta
paradigmát kínál. Dolgozatom komplex, összetett retorikát mutat be, amelynek sajátossága,
hogy nem csak a dologról szól, hanem arról is, ahogyan elkészült, és ahogyan használják.
Ehhez az érvelés produktum (az érvelés mint eredmény, termék vagy artefaktum), processzus
(az érvelés mint kommunikatív folyamat), és procedúra (az érvelés mint eljárás)
megközelítését érvényesnek tekinti a képek esetében is, utalva ezzel a címben szereplő
vizuális retorikai triadikus koncepcióra:

1.1.

Az argumentáció mint eredmény (produktum)

A szöveg produktum típusú vizsgálata elsősorban a formális logika elveit veszi alapul. A
bizonyítás alapvető szervező elve, s egyszersmind alkotóeleme a szillogizmus. Amennyiben
az érvelés formája nem helyes, maga a szillogizmus is érvénytelen. Az érvényesség tehát a
formára vonatkozik és független az érv tartalmától (al-Musawi [2006]). Az argumentáció mint
eredmény tehát meglehetősen szabad felfogást kínál: nem foglalkozik azzal, hogy az érvelést
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ki hozza létre, kinek és milyen célból, születése gyakorlatilag egy kontextuális elemeitől
megfosztott szempont, amely nem, vagy nem elsősorban foglalkozik a kommunikatív
aspektusokkal.

Artefaktumként való megközelítése szerint a vizuális retorika olyan kreatív tevékenységek
kézzelfogható bizonyítékai, mint a festmények, hirdetések vagy épületek. Az artefaktum
orientált megközelítés tehát ugyanazt a felfogást erősíti, amelyet a produktum típusú
szemlélet kínál: egy kontextualitástól független, eredményközpontú megközelítést, amelynek
fókuszában egy termék, műalkotás, vagy tárgy, tehát egy artefaktum áll.

1.2.

Az argumentáció mint eljárás (procedúra)

Az argumentáció mint eljárás felfogásának alapvetése, hogy az argumentáció eltér a többi
egyet nem értés kifejezésére szolgáló módtól azáltal, hogy tartalmaz bizonyos eljárásokat,
dinamikákat, szabályos mintákat és műveleteket, amelyek a diskurzust kontrollálják (Aczél
[2005]). Ezt a pragma-dialektikának nevezett megközelítést Eemeren és Grootendorst vezette
be, akiknek megközelítése a beszédaktus elméleten alapszik, de Walton érvelési hibákat
vizsgáló elmélete szintén releváns (Walton, [1995]).
A vizualitásban ugyanúgy fellelhetők ezek a szabályozott eljárások, ahol egy bizonyos képi
elemet egy másik elem viszonylatában értelmezünk, megvizsgálva őket összefüggéseikben,
kölcsönhatásaikban, fejlődésükben és ellentmondásaikban egyaránt. A képi elemek vizsgálata
tehát a hogyan kérdésre ad választ, bemutatva a képek esetleges hangsúlyait, nézőpontjait, a
(jelen disszertáció esetében katasztrófa) képek készítőinek logikáját és eljárásmódját.

1.3.

Az argumentáció mint folyamat (processzus)

Az argumentáció mint folyamat szemléletének fókuszában a mindennapi kommunikációs
helyzetekben létrejövő ellentétek, konfliktusok és azok megoldása áll. Ebben az értelemben az
argumentáció az interakció egy típusaként értelmezhető. Jelen argumentatív folyamat az
argumentáció helyességét funkcionális fogalomnak, ezáltal a meggyőzést szándéknak,
hatásnak tekinti.

Az argumentáció e pragmatikus, hatás és szándékalapú felfogása szintén érvényes a vizualitás
esetében is. A képek, létrehozóik akaratát evokatív, sűrített módon képesek közvetíteni,
bevonva és interakcióra bírva ezzel a közönséget. Gondoljunk csak a hírek képeire, amelyek
5

nem információt, hanem értékeket közvetítenek, az átélés, véleményformálás lehetőségét
biztosítva ezzel. A képi érvelés folyamatalapú megközelítésének elsődleges célja bizonyos
toposzok megjelenítése: egy kép hatására vélhetem az ábrázolt személyről, hogy áldozat és
azt is, hogy gazember, mindez pedig az érvelés szemiotikájának köszönhető.

A dolgozat célja tehát egy átfogó retorikai elmélet kidolgozása, a vizuális retorika mint önálló
diszciplína és a produktum-, procedúra-, és processzus-orientált vizsgálati módszer
érvényességének bizonyítása által. Vizsgálatom alapjául az esettanulmány módszerét
választottam, amely során a Katrina hurrikán mint természeti katasztrófa, illetve a Bataclan
Színház elleni terrortámadás mint ember által okozott katasztrófa médiában megjelenő
vizuális anyagainak vizsgálatára vállalkozom, összesen 150 kép elemzésével. Kutatásom célja
továbbá annak feltérképezése, hogy milyen hasonlóságokat és eltéréseket mutat egy
természeti és egy ember által okozott katasztrófa vizuális reprezentációja, feltételezve, hogy
esetelemzésen számos különbségre mutat majd rá a két eset vizsgálata során. Ezek alapján
elemzésemben a következő feltevésekkel élek:

1. Diszciplinárisan megragadható a vizuális retorika területe.
2. Diszciplinárisan létezik vizuális retorikai érvelés.
3. A vizuális retorika kielégíti az érvelés három minőségét: a produktum (a képi érvelés
mint termék vagy artefaktum), a procedúra (a képi érvelés mint eljárás), és a
processzus (a képi érvelés mint kommunikatív folyamat) megközelítését.
4. A vizuális retorikai érvelés nyelvi transzláció nélkül is elképzelhető, amely állítás
szorgalmazza, hogy a vizuális retorikával, azon belül az érveléssel kapcsolatosan egy
új paradigma alakuljon ki.
5. A természeti és ember által okozott katasztrófák híreinek vizuális reprezentációja
eltéréseket mutat mind a produktum, mind pedig a procedúra és processzus
megközelítését tekintve.

2. A felhasznált módszerek
2.1.

Esettanulmány

Az esettanulmány módszere a jogi és az üzleti szférából ered, mára azonban a
társadalomtudományokban is előszeretettel alkalmazzák, mivel kiválóan alkalmas komplex
területek feltérképezésére és megértésére, eliminálva a kvantitatív módszerek korlátozó
hatásait. Az esettanulmány módszere lehetővé teszi a kutató számára, hogy egy különleges
kontextus adatait nagy alapossággal, holisztikusan vizsgáljon meg. A megfigyelés tárgya
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általában egy kortárs jelenség, esemény vagy kondíció a valós életből, amely során a
statisztikai adatokon túl viselkedési mintákra, a cselekvő szemszögére is fókuszál, egyaránt
kezelve a kvalitatív és kvantitatív adatokat (Zainal [2007]).
Az esettanulmány egyfelől a vizsgált esemény átfogó megértésére törekszik, másfelől
azonban

általánosabb

elméleti

állításokat

dolgozhat

ki

a

megfigyelt

jelenségek

szabályszerűségeiről (Fidel [1984]). Éppen ezért Becker úgy határozza meg az esettanulmány
módszerét, mint egy egyedi eset elemzését, amely alapján feltételezhető, hogy egy teljes
jelenség ismerete egyetlen adott eset intenzív feltárásával megszerezhető (Becker [1970]). Az
esettanulmányok nem szigorúan tervezettek, így, amikor egy kutató előre meghatározott
struktúra nélkül kezd hozzá elemzéséhez arra számít, hogy a kutatás menete a vizsgálódás
során a talált eredmények szerint változhat. Az esettanulmány flexibilitása tekinthető e
módszer legfontosabb jellemzőjének (Becker [1970]).
Jelen disszertáció két esemény elemzésén keresztül mutatja be a vizuális retorika triadikus
(produktum, procedúra és processzus fókuszú) koncepciójának, illetve vizsgálati módszerének
érvényességét. Elemzésem a Katrina hurrikán mint természeti katasztrófa, illetve a Bataclan
színház elleni terrortámadás mint ember által okozott katasztrófa médiában megjelenő
vizuális anyagainak vizsgálatára vállalkozik, összesen 150 kép elemzésével. A képek forrását
tekintve olyan platformokra támaszkodtam, mint a CNN, a US News, a The New York Times,
a The Huffingtonpost, a Daily Mail vagy a Nyugat, az Origó és a Blikk online oldalai.
Ugyan jelen elemzés adott esetekből ragad ki képeket, így akár tartalomelemzésnek is
minősülhetne, vizsgálatomra azonban elsősorban mégis esetelemzésként tekintek. A két
katasztrófa képei gyakorlatilag eseteket kondenzálnak, történelmi, politikai és társadalmi
kérdéseket sűrítve. Az eset típusú megközelítés segítségével pedig nem csak a képek tartalma,
hanem azok kontextusa is ugyanúgy a fókuszba kerülhet. Vizsgálatom ezáltal egyfajta hibrid
módszerrel közelít, amelynek egyik bemenete a képek kódolásán keresztül történő
tartalomelemzés, a másik, fő bemenete pedig az esetelemzés, amelyben vizsgálatom a képek
kontextusát, szándékát, hatását, megjelenített toposzát és perspektíváit is képes tekintetbe
venni. Mivel az eset- és a tartalomelemzésnek is alapvető eleme a megbízhatóság, amely a két
vagy több kódoló közötti egyetértés szintjére utal, vizsgálatomat én is társkódolóval végeztem
el. A kódolásban Németh Gabriella, a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalmi
Kommunikáció Doktori Iskolájának doktorjelöltje volt segítségemre. Bízom benne, hogy a
választott elemzési módszer és az általam javasolt vizsgálati aspektusok megfelelő
valóságalapot adnak majd a közvetett tapasztalatoknak, hozzájárulva ezzel egy új vizuális
retorikai értelmezés, metódus kialakításához.
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A választott két esemény 75-75 képének produktum, procedúra és processzus alapú
elemzéséhez az alábbi kódrendszert választottam:
1. A kép produktum típusú megközelítését tekintve olyan aspektusokat vizsgáltam,
mint: előtér, nem, kor, feketék/fehérek, pozitúra/proxemika, öltözet, háttér, mise
en scène, azaz a kép fókuszának, keretbe helyezésének vizsgálata. A 8 kód közül a
pozitúra/proxemika kódot végül az összesítés során elvetettem, mivel a
fényképeken szereplő alakok, épületek stb. rengeteg különböző féle pozícióban
jelentek meg egymás mellett, így ez nem volt alkalmas arra, hogy összehasonlítás
alapját képezze. Ez tehát a kép eredmény típusú megközelítése, amely –
kontextusából kiragadva – pusztán azokat az elemeket vizsgálja, amelyek jelen
vannak, felépítik a vizuális elemet.
2. A kép mint procedúra, azaz eljárás megközelítésében az alábbi aspektusok
vizsgálatára tértem ki: a kamera nézőpontja (alulról, felülről, szemből vagy
hátulról mutatja be), az alakok mozdulata, mimikája, a kamera proxemikája (közeli
vagy távoli kép), speciális effektek (éles vagy homályos elemek a képen), és az
időfaktor. A fent említett öt kód a megközelítés a kép készítőjének
megközelítésének elemzési szempontrendszere. Ahogyan ő látja és láttatja a
történteket. Ez az aspektus tehát már kontextusában vizsgálja a képet, nézőpontja
pedig mindenképpen értéktelített, akaratvezérelt.
3. A kép mint processzus, azaz folyamat megközelítést tekintve három kódot
határoztam meg: a kép szándékát, hatását, harmadik aspektusként pedig a kép által
bemutatott toposzt, vagy megtestesített cselekményelemet (pl.: szenvedés,
agresszió, veszteség, halál stb.).
A két katasztrófa ilyen típusú, produktum – procedúra – processzus hármasára épülő
esetelemzése lehetővé teszi a vizuális elem holisztikus értelmezését, leírva a képen jelenlévő
elemeket, az eljárást, amelyben létrejött, végezetül pedig a szándékot, a hatást, amit kiváltani
kíván, érvényesítve ezzel a logika, dialektika és retorika triádját és bizonyítva, hogy a vizuális
retorika mind a három aspektus kielégítésére tökéletesen alkalmas.

3. A kutatás eredményei
Azon hipotézisem, amely szerint a természeti katasztrófának minősülő Katrina hurrikán és az
ember által okozott katasztrófának tekintendő Bataclan Színház ellen elkövetett terrorakció
vizuális megjelenítése számos eltérést mutat, vizsgálatom alapján beigazolódott.
A produktum, azaz eredményközpontú megközelítést illetően elmondható, hogy a bataclani
merénylet esetében 20 fotóval több ábrázolt embereket az előterében, míg a Katrina hurrikán
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fotóin gyakran természeti képeket, roncsokat, elöntött otthonokat láthatunk. Észrevehető,
hogy a Katrina hurrikánról készült képek főként középkorú, fekete férfiakat mutatnak be, míg
a bataclani lövöldözés kapcsán zömében fiatalokat és csak fehér embereket mutatnak, amely
különösen érdekes egy ennyire multikulturális, etnikailag sokszínű fővárosban. (A 75 fotóból
összesen kettőn jelent meg nem fehér ember.) Ez pedig arra utalhat, hogy a terrorcselekményt
a sajtó az európai, fehér ember elleni vérengzésként láttatta, feltételezhető azonban, hogy az
áldozatok között nem csak fehér bőrű, helybéli franciák voltak. Öltözéküket tekintve mind a
két esetben hétköznapi ruházatból láthatunk a legtöbbet, azonban megfigyelhető, hogy a
bataclani merénylet képein jóval több (összesen 38) alkalommal találtunk rendőri, mentős
vagy katonai öltözéket, szemben a Katrina hurrikán képeivel, ahol csak 13 esetben láthatunk
hivatalos személyeket mentés, segítségnyújtás közben, ezáltal a Bataclanról készült képek
sokkal nagyobb állami bevonódást és összefogást mutatnak be, szemben a Katrina képeivel,
ahol gyakran fordulnak elő emberek, apró csónakban ülve, magukra hagyva a végtelen vízen.
A képek hátterét tekintve a Katrina hurrikánról készült fotókon 14 esetben láthatók további
alakok, mentés, míg a bataclani lövöldözés képein 36 esetben találunk alakokat. Míg az
előbbiben inkább a vihar okozta természeti károk kerülnek a háttérbe, együttesen mutatva azt
az emberek küzdelmével és szenvedésével, addig az utóbbi az emberi sokaság félelmét,
rettegését, sőt, egyfajta tömeges káoszt mutat be. A kép keretbe helyezését (mise en scène)
tekintve a vihar ábrázolásakor 38 esetben, a mészárlást illetően 66 alkalommal került a
hangsúly a kép közepére, sokkal fókuszáltabb, direktebb és esetlegesen erőszakosabb
ábrázolást generálva ezzel. Halottábrázolását tekintve a Katrina hurrikán képein 75 fotóból
mindössze 6 db-on jelent meg a halál motívuma. Ezek közül 2-n pusztán implicit módon: az
egyik fotón (F35) egy temető előterében apró fehér zászlókkal emlékeznek meg a hurrikán
áldozatairól, míg a másik fotón (F55) csak egy saját kezűleg készített, gyermek méretű sírt
láthatunk, lepedővel fedve és téglákkal rögzítve. A mészárlást tekintve 75 fotóból 11 db-on
jelent meg a halál motívuma, amelyből 4 implicit módon utalt rá, pl.: az F72 és F73 kódú
fotón a kép középpontjában vértócsa látszik, körülötte apró gyertyák, virágcsokrokkal. A
többi, 7 db képen azonban kifejezetten explicit, minden részletet bemutató halálábrázolást
láthatunk, különösen jó példa erre a Bataclan koncerttermét ábrázoló fotó, ahol több tucat
holttestet láthatunk, vérbe fagyva (F8).
A procedúra, vagy eljárásalapú megközelítésben először a kamera nézőpontját vizsgáltam.
Míg a Katrina hurrikánról készült sajtófotók zöme szemből és felülről készült, szinte teljesen
kiegyenlített arányban (35, illetve 31 db), addig a bataclani mészárlás képei közül 48 készült
szemből, míg felülről készült fotóból csak 11-et találtam, ismét kiemelve ezzel az ember által
okozott katasztrófa fókuszáltabb, direktebb ábrázolási módját. Mind a két katasztrófa esetében
találhatók alulról készült fotók is, ezek többnyire a rendőrök, mentő szolgálatok, vagy
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szimbolikus alakok (pl.: Jefferson Davis volt amerikai elnök szobra vagy a riói Megváltó
Krisztus szobra) nagyságát, mindenható erejét mutatják be. Az alakok mozdulatait tekintve a
vihar fotóit illetően 25 képen valamely aktív mozgást figyelhetünk meg, 19-en passzív,
lemondó, reménytelen alakokat látunk, míg 3 fotó gyengéd, 3 pedig agresszív mozdulatokat
mutat be. E kód 25 kép esetében értelmezhetetlen volt. A lövöldözés képeit illetően pusztán 9
fotó esetében nem volt értelmezhető a mozgás kódja. Eltérések mutatkoznak továbbá az aktív
mozgást (pl.: mentés, menekülés, gyász kifejezése koszorúzással, gyertyagyújtással) illetően
is, jelen vizsgálatban ugyanis 44 aktív cselekvést, és csak 15 passzív, tétlen mozgást ábrázoló
képet találtam. A többi képen agresszió, rendőri rajtaütés látható. Az alakok mimikáját
tekintve mind a két esetben tekintve a komorság, kilátástalanság arckifejezése volt a
leggyakoribb, közvetlenül utána pedig a szenvedés és rémület kategóriája következett.
Különbség volt azonban, hogy a Katrina hurrikán ábrázolása esetében két olyan kategóriát is
elkülönítettem, ami a bataclani lövöldözés kapcsán egyáltalán nem mutatkozott meg, ezek
pedig az elszánt (4 fotóval), és a mosolygó, optimista arckifejezések (6 fotóval) csoportjai. Az
emberi gonoszságból származó vérontás képein tehát nincsen jele a reményteljességnek,
egyfelől az események elkerülhetősége, másfelől pedig az akció hirtelensége miatt. Fontos
tényező továbbá az is, hogy egy természeti katasztrófa esetében nincsenek közvetlen
felelősök, így a beletörődés, elfogadás könnyebben alakul ki, mint egy terrortámadást illetően.
A következő a kamera proxemikája kód volt, amely arra utalt, hogy közeli, vagy távoli képről
van-e szó az adott fotó esetén. A Katrina hurrikán ábrázolásakor szinte ugyanannyi távoli kép
készült, mint közeli (40-35 arányban távoliból volt több), míg a lövöldözés esetében ugyanez
az arány valamivel nagyobb volt, (56-19 arányban távoli fotóból volt több), mivel ezek a
fotók könnyedén tudták ábrázolni a vihar/támadás teljes kontextusát, minden történését és
veszteségeit. Az effektek kód kapcsán – mivel valós események fényképeit elemeztem –
speciális effektekkel, filterekkel, képi szerkesztettséggel nem találkoztam, így tehát azt
vizsgáltam, hogy a fénykép készítője élesen vagy homályosan láttatja-e a kép előterét vagy
hátterét, meghatározva ezzel a kép fókuszát. A Katrina hurrikán képeiről általánosan
elmondható, hogy jó minőségűek és professzionálisak, leggyakrabban pedig előterük és
hátterük is éles (57 kép). Ezzel szemben a bataclani mészárlás képein jól látszik, hogy jelentős
részüket az utca embere készítette mobiltelefonjával, mivel homályos, rossz minőségű képből
csaknem ugyanannyi készült, mint élesből (21-22 arányban élesből volt több). Mind a két
katasztrófa esetében tipikus effekt volt az éles előtér, homályos háttér beállítás, amely láttatja
ugyan az eseményeket, mégis nyilvánvalóan kijelöli a kép hangsúlyos elemét. Mind a két
katasztrófa elemzésekor észrevehető volt, hogy minden képen megjelenik valahogy az idő
jelensége, méghozzá meglehetősen hasonló módon. A Katrina és a Bataclan esetében is a
lassú, passzív időt bemutató fényképből volt a legtöbb (az előbbiben a segítségre való
10

várakozás, utóbbiban pedig a felismerés, megtörtség ábrázolásában), majd az aktív, mentést
vagy menekülést bemutató képek következtek. Az elmúlás képeiből a lövöldözés esetében
csaknem kétszer annyi volt látható.
Végezetül a processzus, vagy folyamat irányú megközelítésben három kódot különítettem el,
ezek pedig: a kép szándéka, a kép hatása, valamint a kép által megjelenített toposz. A képek
szándékát tekintve számos kategóriát elkülönítettem, ezek közül a Katrina hurrikán
sajtófotóinak esetében a leggyakoribbak a hurrikán okozta pusztítás, az életben maradásért
való küzdelem, illetve a reménység bemutatásának szándéka volt. Ez utóbbi – ahogyan arra
már korábban utaltam – semmilyen formában nem jelent meg a bataclani merénylet kapcsán.
Itt ugyanis a túlélők és szeretteik fájdalma, az életben maradásért való közdelem, illetve az
elborzasztás, sokkolás szándéka volt felfedezhető. Hatásukat tekintve számos hasonlóságot
véltem felfedezni. Ugyan a kódok többsége (pl.: amerikai macsó, reményteljesség,
irónia/gunyorosság, vagy a megnyugvás kategóriája) egyáltalán nem jelent meg a bataclani
terrortámadás képein, leggyakoribb hatásaik azonban viszonylag egybecsengőek. Mind a két
katasztrófa esetében a megindító hatású képekből volt a legtöbb. Ezután az ijesztő kategória
következett, végezetül a Katrina hurrikán esetében a megdöbbentő, a Bataclan esetében az
undorító/sokkoló hatású fényképekből volt a legtöbb. Elemzésem végéhez érve, a toposzokat
illetően a vihar tükrében a veszteség, szenvedés, illetve a reménység volt a három
legnépszerűbb kategória, míg a merényletet illetően a szenvedés, a veszteség, valamint a halál
toposzai. Említésre méltó azonban – mivel csak egy képpel marad el a halál toposzától – az
összetartozás toposza 10 elemmel, amely a hurrikán esetében egyáltalán nem jelenik meg.

Összességében elmondható tehát, hogy a természeti és ember által okozott katasztrófák
médiareprezentációját tekintve megfigyelhetők bizonyos általános jellemzők, mégis, alapvető
eltérések mutatkoznak az ábrázolás céljait, eszközeit, a kiváltott érzelmeket és hatást,
valamint a képviselt toposzokat illetően. A média egészen máshogy mutatja be azt, amikor az
anyatermészet írja felül az emberi élet és a mindennapok megszokott menetét, és azt, amikor
az ember, a megtestesült Gonosz fordul önmaga ellen. A hurrikán prezentálásában a vihar
által okozott pusztításon, az emberi, természeti és materiális veszteségek megindító
bemutatásán és a folyamatos küzdelmen kívül megjelentek a szebb jövővel kapcsolatos
reményteljesség, újjászületés és megváltás toposzai is, míg a terrortámadás esetében a
kaotikus körülmények okozta rettegés, szenvedés és halál megjelenítése dominált, gyakran
sokkoló, megrendítő elemekkel. A két eset vizsgálatán keresztül továbbá nyilvánvalóvá vált
az is, hogy a 3P (produktum, procedúra, processzus) vizuális retorikai elemzési módszer
alkalmas bármely adott esetet egészében, holisztikusan vizsgálni, nem pusztán a képek
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elrendezési logikáját, hanem létrejöttük eljárásmódját és az általuk kiváltott hatást is
tekintetbe véve.

4. Következtetések összegzése
4.1.

Feltevések igazolása, az elemzés eredményeinek összefoglalása

Tanulmányom annak bizonyítékaként íródott, hogy a képek nem csupán másodlagos,
kiegészítésre szoruló és váró entitások, hanem az érvelés önálló, alapvető egységei.
Meglátásom szerint a vizuális elemek ugyanúgy képesek érvelni, közölni, bírálni, igaz
állításokat tenni vagy hamis valóságot mutatni, mint az írott, vagy kimondott szavak. Ennek
alátámasztásaként disszertációm öt hipotézist állított fel és válaszolt meg, illetve egy új,
átfogó elméleti keretet dolgozott ki a képek elemzésének módszereként. Jelen tanulmány egy
természeti, és egy ember által okozott katasztrófa – a Katrina hurrikán és a Bataclan Színház
elleni merénylet – sajtófotóinak vizsgálatát mutatta be, a megalkotott elemzési módszer
azonban bármilyen kép esetében alkalmazható.
Első feltevésem arra irányult, hogy diszciplinárisan megragadható a vizuális retorika területe.
E feltevés a vizuális retorika megtévesztő elnevezésének problematikájából indult ki, amely
szubdiszciplináris, alárendelt pozícióba kényszeríti a nyelvi kóddal és szabályrendszerrel
rendelkező verbális retorika mellett. Pedig – ahogyan azt disszertációmban is kifejtem – a
retorika nem pusztán nyelvi szimbólumok összessége, ennek eredményeképpen a retorikai
folyamatok dimenziói sem csak a diskurzusokban lelhetők fel. Ott vannak minden olyan
térben orientált, nem lineáris, több dimenziós emberi tapasztalatban, amelyek diszkurzív
szimbólumokon keresztül nem, a vizualitáson keresztül azonban könnyedén értelmezhetők.
Második állításom a vizuális retorikai érvelés diszciplináris létezésére vonatkozott; tehát arra,
hogy

diszciplinárisan

legitim-e

a

vizuális

retorika

meghatározás,

vagy

csupán

interszekcióként, metszetként fogható fel? Nyíri nyomán a képiség és a látás új világában, a
vizuális retorika újjászületéséről beszélünk, míg Aczél a retorikus nyelvet az imagisztikus
kifejezéssel azonosítja. A vizuális retorikai érvelés bizonyításaként értekezésemben Foss
produktum/artefaktum, illetve processzus/vizuális adatok tudománya típusú retorikai
megközelítését mutattam be, amelyben az előbbi egy kontextualitástól független,
eredményközpontú megközelítést kínál, melynek fókuszában egy termék, műalkotás, tárgy,
egyszóval artefaktum áll; míg az utóbbi a vizuális imágók, adatok elemzésérének folyamatára
vonatkozik, egyfajta értelmező megközelítést javasolva (Foss [2005]). A Foss-féle,
kétdimenziós paradigmán kívül Ott és Dickinson érzékenyebb és rendszerezőbb hármas
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szemléletét is bemutattam, amely a vizuális retorikát nyilvános üzenetként, a hétköznapi
valóság megalapozójaként, illetve logikaként írja le, átfogó képet adva ezzel a vizuális
retorikai érvelést illetően (Ott – Dickinson [2009]). Ezt követően ismertettem a vizuális
retorikai érveléssel kapcsolatos legfontosabb ellenérveket, amelyek szerint a vizuális
kommunikáció egyfelől túlságosan önkényes és kétértelmű, másfelől nem tartalmaz
igazságértéket/propozíciót, ezáltal nem képes érvelésként ellátni feladatát. Három kép
elemzésén keresztül mutattam be, hogy a vizuális retorikai érvelés diszciplinárisan lehetséges,
a képek által tett állítások pedig tisztán érthetők, valamint értelmezhetők az igaz/hamis
dimenziókban.
Harmadik állításom arra vonatkozott, hogy a vizuális retorika kielégíti az érvelés mind három
(produktum – procedúra – processzus típusú) minőségét. Értekezésem elején elsőként az
argumentáció mint produktum típusú megközelítést fejtettem ki, amely – formális logikai
kötődésének köszönhetően – felettébb szabad felfogást kínál: nem foglalkozik azzal, hogy az
érvelést ki hozza létre, kinek és milyen célból, pusztán eredményként tekinti az érvelést. A
vizuális retorika mint előadásmód/produktum megközelítésben olyan alapfogalmakat
tisztáztam, mint a „presence” és „vividness” koncepciói, amelyek szintén eredményként
tekintenek a vizuális retorikai érvelésre. Az argumentáció procedúraként való megközelítése
arra utal, hogy az argumentációt dinamikák, eljárások, szabályos minták és műveletek
működtetik. Ilyenkor egy bizonyos képi elemet egy másik elem viszonylatában értelmezünk,
ezért – az előző szemlélettel ellentétben – nem a mi, hanem a hogyan kérdés kerül a
középpontba. Vizuális retorikai értelmezését tekintve a procedurális megközelítés kapcsán a
fent említett problematizálásra és a vizuális retorikával kapcsolatos ellenérvekre tértem ki,
ezek ugyanis eljárásként tekintenek a retorikai folyamatokra, az önkényesség kérdésére, a
propozíciók megalkotására és a képi igazság vagy hazugság létrejöttére. Végezetül, az
argumentáció processzusként/interpretációként való megközelítése egyfajta pragmatikus,
hatás és szándékalapú felfogást hozott létre, melynek vizuális retorikai vetületét a média
tükrében értelmeztem. Olyan fogalmak kifejtésére került sor, mint a médiaüzenetek
multidimenzionalitása, az ideológia, interpretáció, identifikáció és nyelv, illetve a képi
hazugság kérdése a vizualitásban.
Negyedik hipotézisem arra vonatkozott, hogy a vizuális retorikai érvelés nyelvi transzláció
nélkül is lehetséges, amely állítás szorgalmazza egy új paradigma létrejöttét a vizuális
retorika, azon belül az érvelés területével kapcsolatosan. Jelen hipotézis megválaszolásának
érdekében először a percepciók fogalomkörét fejtettem ki, amelynek segítségével közelebb
kerülhettem az elemi érzékelések és az emberi gondolkodás komplexitásának megértéséhez.
Ezt követően Lewis E. Walkup egyik tanulmányában szereplő példáját idéztem, amelyben egy
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Rubik kockának megfelelő, 3x3-mas, 27 apró kockából álló egységgel kapcsolatos
matematikai problémát említ (Walkup [1965]). Walkup példája kiválóan bizonyítja, hogy
számos feladat megfejtéséhez nincs szükségünk sem nyelvi fordításra, sem másra, mint a
vizuális gondolkodás, kreativitás, találékonyság és képi intelligencia eszközeire.
Végezetül, utolsó hipotézisem a természeti és ember által okozott katasztrófák híreinek
vizuális reprezentációjára vonatkozott. Feltételeztem, hogy a két, különböző típusú
katasztrófa eltéréseket mutat majd mind a produktum, mind pedig a procedúra és processzus
megközelítését tekintve. A kiválasztott 75-75 sajtófotó elemzésekor a három aspektuson belül
számos kódot különítettem el. A produktum, azaz eredmény/logikaalapú megközelítésben az
előtér, nem, kor, feketék/fehérek, pozitúra/proxemika, öltözet, háttér, valamint a mise en
scène kódokat; a procedúra, vagyis eljárás/dialektikaalapú szemlélet alapján a kamera
nézőpontja, mozdulatok, mimika, a kamera proxemikája, effektek és időfaktor kódokat;
végezetül a processzus, tehát folyamat/retorikaalapú megközelítésben a kép szándékát,
hatását, illetve az általa megjelenített toposzok kódját határoztam meg. Vizsgálatom alapján
kiderült, hogy az anyatermészeti és emberi gonoszság által okozott katasztrófa vizuális
reprezentációja számos eltérést mutat. Míg az előbbi a pusztítás, küzdelem és
reménység/megváltás hármasát, addig az utóbbi a rettegés, szenvedés és halál motívumait
jeleníti meg.
4.2. A produktum, procedúra, processzus elemzési módszer tudományos
hasznosíthatósága

Jelen értekezés során annak bizonyítására törekedtem, hogy a vizuális retorika képes
mindarra, amire verbális párja, sőt, számos esetben felülmúlja azt. A képek a racionális és
absztrakt gondolkodás alappilléreinek és az információ elsődleges hordozóinak tekintendők,
amelyek úgy tudatnak, közölnek és informálnak, és amelyek úgy érvelnek és bizonyítanak,
hogy bármely tárgy jelenlévőbbé, élénkebbé válik, mint az írott, vagy kimondott szó által.
Mivel a vizuális artefaktumok fontos részét képezik a retorikai környezetnek, így figyelmen
kívül hagyni őket és csak a verbális diskurzusokra fókuszálni annyit jelentene, hogy a
bennünket nap mint nap érő ingerek és szimbólumok pusztán egy apró részét fogjuk fel. A
vizuális szimbólumok retorikai perspektívájú megközelítését az a felismerés is motiválja,
hogy ezek a szimbólumok egy sor olyan emberi tapasztalathoz engednek hozzáférést,
amelyekhez diskurzusokon keresztül nem juthatnánk el, pl.: térbeli, nem lineáris,
multidimenzionális vagy dinamikus tapasztalatok, amelyekhez a vizualitás elengedhetetlenül
fontos. A produktum – procedúra – processzus triadikus elemzési módszer lehetővé teszi a
valóság vizuális alkotásainak (pl. katasztrófahírek) holisztikus értelmezését. Az értekezés fő
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érdeme annak megvilágítása, hogy a szavak dominanciájának évszázadai után, a képi fordulat
és a képek hatalmának korszaka megkérdőjelezhetetlenül és visszavonhatatlanul elérkezett,
ennek felismerése pedig különösen fontos a jelen kor emberének.
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7. Függelék
A dolgozat egy 114 oldalból álló függeléket tartalmaz, amelyben 15 képet elemeztem az
alábbi felosztás szerint: 75 fotó a Katrina hurrikán természeti katasztrófáról, majd 75 fotó a
Bataclan színház elleni ember által elkövetett katasztrófáról. A képeket a függelék pontos
forrásmegjelölésekkel és sorszámmal jelölve tartalmazza.
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