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Sipos Júlia 

Képi reprezentáció és hitelesség a 21. századi  
médiatartalom előállításban 

 

 
„az igazat mondd, ne csak a valódit…”  

József Attila, „Thomas Mann üdvözlése” 
 
 
A kép mint magától értetődő hiteles közlés 
 
Ma természetesnek tekintjük a médiában a képek jelenlétét sőt domi-
nanciáját még akkor is, ha leszűkítjük ezt a terepet a hagyományos 
print eljárással készülő, illetve az interneten, újság-tartalomként meg-
jelenő oldalakra, az állóképeket mozgóképpé alakító, vagyis filmeket 
közlő médiumoktól elválasztva.  
 A képrögzítés története a fotográfiával kezdődött, ami átalakí-
totta a festészetet is, miután korábban a festők célja a valóság minél 
hűségesebb ábrázolása volt, a fényképezőgép pedig mindezt olcsób-
ban és gyorsabban, pontosabban végezte, a festészet az absztrakt 
irányba tolódott.  
 A fényírás francia feltalálói – a mester Joseph Nicéphore, és 
tanítványa Louis Jacques Mandé Daguerre – a dagerrotípiával meg-
változtatták a művészetet és a médiát is.  
 Az újságírásban a fénykép a 19. század második felében indult 
hódító útjára, kiszorítva az újságok rajzolt illusztrációit, és veszé-
lyeztetve a rajzolók státuszát, miután új professzióként jelent meg a 
fényképész szakma. Nagy-Britanniában 1861-ben már 2000 (vándor) 
fotográfus dolgozott. Az újságok a rajzolt illusztrációk helyett egyre 
többször közöltek fényképeket, 1873-tól élvezhető minőségű fotókat. 
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Ezzel a folyamattal párhuzamosan tűntek el a regényekből a hosszú 
tájleírások.1 
 A sajtóban egyre nélkülözhetetlenebb fotográfia történetéről 
Tomsics Emőke kutatásai tartalmaznak érdekes és fontos adatokat, az 
állóképekből sorozatokat összeállító, vagyis a filmezés technológiáját 
kialakító újítás történetéről pedig számos médiatörténeti munkát ta-
lálunk. A Lumière-testvérek (Auguste és Louis) 1895-ös első nyil-
vános filmvetítése után Nagy-Britanniában és az Egyesült Államok-
ban 1907-ben megnyitották az első mozikat. A film világhódító kar-
rierje elindult, a következő állomás pedig a televízió megjelenése és a 
20. század hatvanas-hetvenes éveitől tömegessé válása. 
 A médiumok versengő egymás mellett élése – ahogyan Dennis 
McQuail fogalmaz – azt jelenti, hogy bár az új technológiák gyöke-
resen átalakítják az addigi kánonokat, műveltségeszményt, a korábbi 
értékek elvesztik vonzerejüket és jelentőségüket, mindez azonban 
nem jelenti azt, hogy a korábbi médiumok és kulturális teljesítmé-
nyek feltétlenül kiszorulnak és elenyésznek. McQuail amellett érvel, 
hogy az új technológiák új terepet kínálnak, új megjelenési formát és 
felületet a hagyományos értékek és műfajok számára.2 
 
A kép mint a reprezentáció eszköze 
 
A kommunikáció és a reprezentáció egymástól elválaszthatatlan 
jelenségek, mert azok az eszközök, amelyek a kommunikációt szol-
gálják, egyben a reprezentáció eszközei is. A fotográfiát a nyilvános 
reprezentáció eszközének tekintem, egyetértve Dan Sperberrel, aki 
szerint a nyilvános reprezentációk általában az elkülönült felhasználó 
és létrehozó közötti kommunikáció eszközei. A fotónál akaratlagos 
eszközhasználattal hozunk létre egy alkotást, vizuálisan mások szá-
mára hozzáférhetővé téve a tartalmat.3 A fénykép a technológia tör-
                                                 
1 Bajomi-Lázár Péter, Média és társadalom, Budapest: PrintXBudavár, 2008, 44. 
sk. o. 
2 Denis McQuail, A tömegkommunikáció elmélete, Budapest: Osiris, 2003, 224. 
sk. o. 
3 Terestyéni Tamás, Kommunikációelmélet – A testbeszédtől az internetig, Buda-
pest: Typotex Kiadó, 2006, 100. o. 
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ténetéből következően magától értetődően volt hiteles információ a 
befogadó számára, a „hiszem, ha látom” leegyszerűsített világában a 
fényképet hiteles, megkérdőjelezhetetlen forrásnak tekintették. 
 
„Ki tamáskodva csóválná a fejét, nézze meg a fotográfiákat” 
 
Példának idézem a fenti alcímmel megjelenő Tomsics Emőke írást, 
amely illusztrálja állításomat, a dokumentációs céllal megjelenő saj-
tófotók bizonyító erejében való feltétel nélküli hitről.  
 

„Tessék csak megnézni a szöveget tarkító képeket! Itt nem 
csak elméleti fejtegetés következik, aminő sokszor és hiába el-
hangzott már, hanem a fényképezőgép objektív, kegyetlenül 
őszinte és semmivel nem szépíthető bizonyságai sorakoznak 
elénk. Epizódok, jelenetek a pesti élet mélységeiből, csupa 
döbbenetes kommentár, amely fölöslegessé teszi az írásművé-
szetet, sőt olykor tiltó-táblát is állít elébe.” A fenti sorok, akár-
csak írásom címe, „Tábori Kornél: A nyomor tanyái – Buda-
pesti borzalmak” című, 1913-ban megjelent cikkéből származ-
nak. Az írótól megszokott szociografikus stílusú írást Erdélyi 
Mór tárgyilagos, lényegre törő képei illusztrálják. Valójában 
többről van szó puszta illusztrációnál. Egyrészt szöveg és kép 
egyenrangú együttműködéséről, a fotográfia dokumentum és 
hírértékének teljes elismeréséről. Másrészt arról, hogy a kép a 
szerző szociális érzékenységét hivatott megszólaltatni, s ugyan-
erre apellál az olvasó részéről. Írásom célja annak a bemutatá-
sa, hogy Tábori munkássága e téren – beleértve a képek meg-
születésének és felhasználásának folyamatát – hogyan illesz-
kedett a nemzetközi újságírói gyakorlat korabeli átalakulásába. 
  A fotográfia első három évtizedének fényképészei 
nem lázító, hanem tisztán dokumentációs céllal vagy etnográfi-
ai és művészi érdeklődésből fordultak a szegények felé. Képei-
ken nem az elesettség és kiszolgáltatottság, hanem az emberi 
méltóság, a szegénységben is erkölcsi tartást adó munka és az 
esztétikum dominál.4 

 
                                                 
4 Tomsics Emőke, “Tábori Kornél és a szociofotó”, Fotóművészet, 2006/3–4. 
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A nyomdatechnika fejlődésével együtt nőtt a befogadók tudása a ké-
pek szerkeszthetőségéről, de egészen a digitális technológia széles-
körű elterjedéséig érvényesnek tekinthető Terestyéni Tamás megálla-
pítása: „köztudott, hogy a képbeállítások, vágások és montázsok 
igencsak megszerkesztik a képi világot, sokan – talán arra a kényel-
mes álláspontra helyezkedve, hogy abban, amit a saját szemünkkel 
látunk, nem csalatkozhatunk – hajlamosak feltételezni, hogy a fény-
képezőgép, a film és a tévékamera semleges. Pártatlanul, részrehajlás 
nélkül, a maga valóságában adja vissza azt, amit felvesznek vele.”5  
 A digitális technológia megismerése, a számítógépek elterje-
dése – a mindennapos mobiltelefon, majd smartphone használattal – 
széles tömegek előtt tette világossá és megérthetővé, hogy a techno-
lógia minden felhasználó számára lehetőséget nyújt a képek átalakí-
tására, animálására, művészi eszközök inspiratív felhasználására, így 
előtérbe került a képek hitelességének kérdése. 
 A médiatartalom előállítói új kihívásokkal szembesülnek. 
Megjelentek olyan új képi műfajok, amelyek összetettebb, többér-
telmű, képi metaforikus reprezentációt tesznek lehetővé. A humor a 
reprezentációnak régóta ismert eszköze, azonban a hagyományos ka-
rikatúra műfaja mellé felsorakoztak a mémek, az animált képek, az 
animált gif-ek. 
 Az emotikonok, a képviccek és a mémek használata a hétköz-
napi kommunikációs eszközből bevonult a klasszikus sajtóműfajok 
közé. A civil újságírás által használt eszközök ismerete ma már 
egyetlen hivatásos szerkesztőségből sem hiányozhat. 
 
Műfajok és médiumok 
 
Az újságírók, vagyis a médiatartalmak professzionális előállítói szem-
besültek a képi tartalom iránti befogadói igényekkel, és a felületeken 
valamint a szakmai képzésekben egyaránt válaszokat keresnek és ta-
lálnak a képi kihívásra. 
 Az eddig csak verbalitásra alapozó médiumok már a kilencve-
nes években elindultak a képek irányába, a rádióknak először csak 
                                                 
5 Terestyéni, i. m., 100. o. 
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külön internetes oldaluk született, ahol fotókkal egészítették ki, szí-
nesítették vagy csak dokumentálták a szóbeli műsortartalmakat, majd 
egy évtized sem kellett hozzá, és a stúdiókban is megjelent a kamera, 
amelynek segítségével a szereplők arcáról real-time-ban egy árnya-
latnyi grimasz sem tűnhet el az érdeklődő médiatartalom-fogyasztó 
elől. 
 A tényfeltáró-oknyomozó újságírás egyik fontos eszköze lett 
az infografika, az adatok feldolgozásának képi megjelenítése, amely 
az olvasót segíti az összefüggések megértésében, a bonyolult gaz-
dasági és politikai hálózatok kapcsolatrendszerének vizualizálásban. 
 Az „egy kép többet mond ezer szónál” jelenidejű jó példái az 
infografikák, mert a tartalomfogyasztási szokások vizsgálata bizo-
nyítja, hogy az elmúlt 15 évben az emberi figyelemküszöb 12 másod-
percről 8-ra esett vissza, ezért a vizuális kommunikációt részesítjük 
előnyben. A Microsoft News Center számol be ezekről a kutatások-
ról: „A ma emberének 13 milliszekundum is elég ahhoz, hogy meg-
értse, mi van egy képen, viszont 8 másodpercnél tovább nem is 
nagyon lehet lekötni a figyelmét. Egy 2013-as felmérés … szerint az 
emberek olyannyira hozzászoktak a gyors információáramláshoz, 
hogy mindössze 13 milliszekundum (13 ezred másodperc) alatt képe-
sek egy kép üzenetét megfejteni.”6 
 
A képek szerepének tudatosítása és új skillek tanulása  
a „mainstream” média különböző oktatóhelyein 
 
A szakmai képzésekben megjelentek a képek előállítására vonatkozó 
eszmefuttatások/tanácsok. A MUOSZ Újságíró Akadémián 2015. de-
cember 3-ikán Gyarmati László szakújságíró tartott interaktív előa-
dást, melyben ez a fordulat szerepelt: „Kamerás drónok és repülő 
fényképezőgépek. Hogyan válasszunk drónt a karácsonyfa alá? Az 
előadóteremben levegőbe emelkedik egy drón, és élő videót közvetít 
a magasból…” A CIJ (Center for Indepenent Journalism) Független 
                                                 
6  “A munkahelyi kommunikációban is a képeké lesz a főszerep?” Ld. HR Portál, 
http://www.hrportal.hu/hr/a-munkahelyi-kommunikacioban-is-a-kepeke-lesz-a-fo 
szerep-2016 0127.html. 
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Média Központ adatújságírásról és a vizualizációról tartott work-
shopjainak egyikén hangzott el 2016. februárban: „... kihívást jelent, 
hogy az olvasók nem igazán szeretik a hosszú cikkeket, pedig az 
oknyomozó riport nem rövid műfaj.”7 
 A kommunikációs eszközök komplexitását mutatja, hogy a 
virtuális valóság bevonásával is fokozzák az üzenetek intenzitását. A 
képi mintázatok instrumentalizálásának egyik újabb eszköze a média 
egén a VR (virtual reality) szemüveg. Ezzel az eszközzel szétnézhe-
tünk egy távoli helyen (pl. egy repülőgép pilótafülkéjében, vagy a 
Fehér Házban), és azt az érzést kelti, mintha az abban látottak velünk 
történnének meg, hiszen ahogyan a fejünket mozgatjuk, úgy változik 
a benne látható kép is. A USA Today (közismert országos amerikai 
napilap) olyan napi rendszerességű hírműsorral készül, ahol VR-ral 
akarják lenyűgözni a nézőket, „VRtually There” címmel. A lap veze-
tői szerint „a virtuális valóság egyedülállóan új, és a korábbitól eltérő 
lehetőséget biztosít a hírek, történetek elmeséléséhez. A technológia 
olyan szintű elmerülést és élményt tesz lehetővé a történetekben, 
amit semmi más.” A képek tehát az újabb technológiákkal még köze-
lebb jönnek a médiatartalom-fogyasztókhoz. 
 A képek hitelességéről a CIJ szervezésében 2016. május 13-án 
„Vajon tényleg hiszem, ha látom? – Hogyan ellenőrizzük az inter-
netre felkerülő vizuális információkat?” címmel rendeztek work-
shopot, Virágvölgyi István képszerkesztő, a Robert Capa Kortárs Fo-
tográfiai Központ munkatársának segítségével. A foglalkozás a képi 
források hitelességének ellenőrzéséről és felhasználásának lehetséges 
módjairól szólt. 
 Mindezt az is indokolttá teszi, hogy a professzionális szerkesz-
tőségek is számítanak a civilek technológiával támogatott lehető-
ségeire, hiszen képeket várnak – sokszor fizetség ellenében – azoktól, 
akik valamilyen fontos, hírértékű helyszínen vannak (baleset, ka-
tasztrófa, celebek jelenléte) és az eseményről, személyről készült ké-
pet azonnal továbbíthatják a szerkesztőség vagy hírügynökség szá-
mára, afféle fotó „crowdsource” résztvevőjeként. De maga az inter-
                                                 
7  Független Médiaközpont, 2016: “Workshop az új adatelemző eszközökről”, 
http://www.cij.hu/hu/workshop-az-uj-adatelemzo-eszkozokrol. 
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net, a közösségi média, a Facebook is terepe lehet képek gyűjtésének 
és továbbításának, ennek persze jogi és minőségi kockázatai vannak.  
 Virágvölgyi István előadásában foglalkozott azokkal a krité-
riumokkal is, amelyek a nagy fotós rendezvények szervezőinek fele-
lősségét jelölik ki, a maguk állította etikai normarendszer segítsé-
gével. Abban a kérdésben, hogy mi számít manipulációnak, a szám-
talan megközelítés mellett szakmai szabályrendszert állapít meg a 
Worldpressphoto szervezete.8 
 A képekkel való foglalatosság tehát kihívást jelent a szerkesz-
tőségek és az alkotók számára is. 
 
A kamera mögött és a kép előtt,  
vagyis az üzenő és a dekódoló 
 
Miért érdemes a hiteles közlés és a vizualitás kérdését beemelni a 
Visual Learning Lab, vagyis a Képi Tanulás Műhelyének diskur-
zusába? A számomra érvényes választ Nicholas Mirzoeff, „Mi a vi-
zuális kultúra?” című szövegében találtam.  
 

Látni jóval több manapság[,] mint hinni. Az ember bármikor 
megvásárolhatja lakása műholdról készített fényképét vagy ké-
szíttethet mágneses képet belső szerveiről. És ha ez vagy az a 
jellegzetes részlet nem jön ki elég jól a képen[,] számítógépé-
vel digitálisan bele is nyúlhat. New Yorkban az Empire State 
Buildingben a virtuális kocsikázásra várók sorai sokkal hosszab-
bak a tetőteraszra liftezőkénél. De még ennél is egyszerűbben 
megnézhető az egész város kontúrja tetszetős pasztell változat-
ban a Las Vegas-i New York NY üdülőnegyedben. Ezt a virtu-
ális várost hamarosan követi majd Párizs[,] mely a Fények Vá-
rosának amúgy is gondosan kiszámított képét utánozza majd. 
Az élet ebben a más-valóságban néha kellemesebb az igazi-
nál[,] néha rosszabb. Az Egyesült Államok Kongresszusa 
1997-ben törvényen kívül helyezte az azonos neműek közötti 

                                                 
8 Photocontest, 2016: “What counts as manipulation?”, http://www.worldpress 
photo.org/activities/photo-contest/verification-process/what-counts-as-manipula 
tion. 
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házasságkötést ám 42 millióan voltak tanúi annak[,] amikor El-
len egy sitcom-sorozat főszereplője a televízió nyilvánossága 
előtt fedte fel leszbikusságát. Másfelől a virtuális valóság mint 
gyakorlótér már régóta a hadsereg kedvence; ezt rengeteg em-
beréletet követelve az Öböl-háborúban ültették át a gyakorlat-
ba. Ez a vizuális kultúra: nem egyszerűen része a mindennapi 
életnek[,] hanem maga a mindennapi élet. 
  Érthető módon ez az újfajta vizuális létezés nagyon 
könnyen összezavarhatja az embert. A kultúra új vizualitásának 
megfigyelése ugyanis nem azonos megértésével. Az a szaka-
dék[,] amely a kortárs kultúrában a vizuális tapasztalatok bő-
sége és a megfigyelések elemzésének képessége között húzó-
dik a kutatási területként felfogott vizuális kultúra lehetőségét 
és szükségességét egyaránt jelzi. A vizuális kultúra kutatási tár-
gyát a vizuális események jelentik[,] amelyek során a fogyasz-
tó vizuális információhoz[,] jelentéshez vagy örömhöz akar jut-
ni valamely vizuális technológiához való kapcsolódás segítsé-
gével. Vizuális technológiának nevezek mindent[,] amit vagy 
annak érdekében hoztak létre, hogy nézzék[,] vagy annak ér-
dekében, hogy fokozza a természetes látást; vagyis mindent az 
olajfestészettől a televízión át az internetig. Egy ilyen kutatás 
figyelembe veszi a képkészítés fontosságát[,] egy adott kép for-
mális alkotóelemeit valamint a mű befejezésének azt a döntő 
mozzanatát[,] amelyet kulturális recepciója hoz létre.9  

 
 Hogyan értelmezzük a képeket, amikor megváltozott a képek 
– bonmotként – szavahihetősége, a képek hitelességéhez való viszo-
nyunk? 
 Elöljáróban fontos leszögeznünk, hogy a képek valódiságáról 
és a képek hitelességéről szóló diskurzus nem azonos. A médiakuta-
tók egy része tagadja a semleges, érintetlen szem gondolatát. 
 A kamera mögött álló ember a saját értékeivel, attitűdjével 
keretez, szerkeszt, mint ahogyan a képet néző értelmező is a saját ér-
tékvilágával értelmezi a képi jelentést. 
                                                 
9 Nicholas Mirzoeff, „Mi a vizuális kultúra?” (2000), Ex Symposion, http://exsym 
posion.hu/index.php?tbid=article_page__surfer&csa=load_article&rw_code=mi-
a-vizualis-kultura_952. 
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Téves azt hinnünk, hogy a kamera, a film semleges, hiszen 
„érintetlen” szem nincsen. Nemcsak azt szabályozzák szükség-
letek és előítéletek, hogyan lát, de azt is, hogy mit… A szem 
szelektál, elutasít, szervez, diszkriminál, társít, osztályoz, ele-
mez, szerkeszt. Nem annyira tükröz, mint inkább fölvesz és lét-
rehoz, és amit fölvesz és létrehoz, az sem látszik csupasznak, 
tulajdonságnélkülinek, hanem dolognak, élelemnek, emberek-
nek, ellenségnek, csillagoknak, fegyvereknek. Semmit sem lát 
csupaszon vagy lecsupaszítva.10  

 
 A képi közlés sem értékmentes, kezdve a téma megválasztá-
sától egészen az alkalmazott fotótechnikáig, vagyis, hogy mit és ho-
gyan fényképezünk. 
 További kérdés a fikciós reprezentációk, vagyis a konstruált 
valóság és a virtuális terek, kapcsolatok, vagyis a virtuális valóságok 
kapcsolata, viszonya. Mindkettő eltér az aktuális valóságtól, a „mint-
ha” érzést kelti a tartalomfogyasztóban, de lényegi különbségekkel. 
A fikciós világ csak a befogadást teszi lehetővé, a virtuális világ 
interaktivitást feltételez, vagyis a cselekvő ágens számára ott a rész-
vétel lehetősége is. 
 A kamera (legyen az fényképezőgép, vagy videó, filmkamera) 
által készített dokumentum egy értelmező reprezentáció során beke-
rül egy kontextusba. Ezt a kontextust maga a médium jelenti, mint a 
felület ahol megjelenik a kép: a címet vagy a képhez kapcsolt szö-
veget a „főnarratíva szervezője” szerkeszti, alakítja – szintén nem 
értéksemleges – üzenetté.11 
 A médiatartalom előállítás: mind a nyelvi, mind a képi kon-
strukció valójában küzdelem a jelentésért. A jelentés mindig a hasz-
nálat során jön létre. Az, hogy milyen jelentést csatolunk egy jelhez, 
elsősorban a kontextus függvénye. Egy médiaüzenet értelmezését 
meghatározzák egyebek mellett a tartalom előállításának körülmé-
nyei (így például az adott médium hírforrásainak száma), az ese-

                                                 
10 Terestyéni, i. m., 121. 
11 Sipos Júlia (Dr. Szabó Júlia), Tükörkép hangokból, ELTE TáTK Szociológiai 
Doktori Iskola, interdiszciplináris doktori program, témavezető Örkény Antal. 
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ményről szóló narratívát befolyásoló érdekcsoportok, a befogadó tár-
sadalmi és gazdasági státusa, a befogadás materiális körülményei.12  
 A néző a jel dekódolása során aktív munkát végez, mert ezt a 
bizonyos értelmezést a befogadónak szabadságában áll elfogadni, 
megfontolni vagy elutasítani. A jelentést tehát a befogadás környe-
zete és a szövegkörnyezet (a tartalmi előzmények) is alakítják.13 
 A médiatartalom, vagyis az üzenet sikere a két ágens, az alko-
tó és az üzenet dekódolójának kulturális kódrendszerétől és a kód-
rendszer alkalmazásának körülményeitől függ. A kép tehát, mint a 
kommunikációs mintázat része, maga is konstrukció. 
 
A képek jelentés-telítettsége –  
egy újabb érv az értelmezés párhuzamossága mellett 
 
A képekhez – meggyőződésem szerint – akár a szöveghez szorosan 
kötődik a kontextus fogalma. E. T. Hall helyezte a kultúrák megkü-
lönböztetésénél a kontextus fogalmát a középpontba, és kontextus-
erős (high-context), valamint kontextus-gyenge (low-context) kultú-
rát definiál. A kontextus-erős kultúrában a kommunikációban részt 
vevő ágensek jelentős mértékben építenek a kommunikációs partner 
ismereteire, tudására. A kontextus-gyenge kommunikációban az 
ilyen előzetes közös ismerethalmaz híján explicit kódokra kell ha-
gyatkoznunk. Amikor a képek „jelentés-telítettsége” fogalmat hasz-
nálom, arra gondolok, hogy a kép alkotója és keretezője – akár a 
szövegnél – szintén számíthat a néző előzetes ismereteire, tehát sok 
olyan jelentés húzódhat meg mögötte, vagy benne, amelyet a 
dekódoló ezen előzetes tudások alapján értelmez, vagy – ezen isme-
retek, tudások híján – nem értelmez.14 
 A képek ugyan természetes jelek, amelyek hasonlítanak az 
általuk képviselt tárgyakra és tényekre, de a képeket ugyanúgy – aho-
                                                 
12 Itt Stuart Hall encoding/decoding („kódolás-dekódolás”) modelljére utalok, ld. 
Hall tanulmányát az ő és mtsai által szerkesztett Culture, Media, Language kö-
tetben, London: Unwin Hyman, 1980.  
13 David Morley, Television, Audiences and Cultural Studies, London: Routledge, 
1992. 
14 Edward T. Hall, Beyond Culture, New York: Anchor Books, 1976.  
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gyan a szöveget – kontextusban értelmezzük. Ezt valaki létrehozza, a 
„főnarratíva szervezője”, a kép alkotója, valamint a képet kontextus-
ban elhelyező ágens. 
 
A „framing”, a keretezés aktorai:  
 
• a kép alkotója 
• a kép címének alkotója, ezáltal a kontextus alkotója 
• a médium felület, mint kontextus 
• az értelmező befogadó 
 
Hitelesség – képek – üzenetek 
 
A hitelesség kérdése a képeknél tehát egyrészt az alapvető forrás- és 
jogtisztaságról szól (ki, mikor és hol készítette?), másrészt azonban 
ugyanúgy felvetődik a médiatartalommal kapcsolatos alapkérdés: az 
igazat mondja, vagy csak „a valódit”? 
 Mielőtt erre a kérdésre választ keresnénk, két forrást idézzünk 
meg, amelyek segíthetnek az orientációban. Az első: Denis McQuail, 
aki a média társadalmi funkcióit a következőkben látja: 
 

 Tájékoztatás 
• információ nyújtása a társadalom és a világ eseményeiről és 
           állapotáról 
 

 Összekapcsolás 
• az események és információk jelentésének magyarázata, értel- 
           mezése és kommentálása 
• szocializálás 
• konszenzusépítés 
 
►      Folytonosság  
• az uralkodó kultúra kifejezése, és a szubkultúrák, valamint új 
           kulturális fejlemények elismerése 
• értékközösség kialakítása és fenntartása 

 13 



 
 Szórakoztatás 

• kikapcsolódás 
• társadalmi feszültség csökkentése 
 

 Mozgósítás, mobilizálás, fellépés társadalmi célok érde- 
           kében15  
 
 A másik a Főszerkesztők Fóruma, egy olyan szakmai szerve-
zet, amelynek tagjai a minőségi újságírás feladatait a következőkben 
határozzák meg: 
 

Kinyilvánítjuk, hogy a média legfontosabb feladata a tájékozta-
tás, a választói, fogyasztói, szülői és egyéb döntésekhez szük-
séges információk bemutatása, a szabad véleménynyilvánítás 
és a különböző vélemények áramlásának elősegítése, a szóra-
koztatás, és mindezeken keresztül a társadalom önismeretének 
erősítése. Mindezen feladatok ellátásához az újságíróknak ren-
delkezniük kell azzal a szabadsággal, amely lehetővé teszi szá-
mukra, hogy politikai és gazdasági befolyás, félelem, illetve 
részrehajlás nélkül végezzék munkájukat. Az Etikai Irányel-
vekhez csatlakozók kinyilvánítják, hogy kötelességüknek te-
kintik a legjobb szakmai meggyőződésük szerinti pontos, mél-
tányos és valósághű tájékoztatást.  
 
A lelkiismeretes tájékoztatás szabályai[:] 
 
Az újságíró  
– pontosan, azaz az általa közölt információk valóságtartalmá-
ról meggyőződve; 
– elfogulatlanul, azaz az egyes szereplőket és ügyeket egyenlő 
mércével mérve; 
– személyes meggyőződését a tényekkel nem összekeverve, a 
vélemény- és információs műfajokat elkülönítve; 
– méltányosan, azaz az egyes szereplők magánszféráját, emberi 
méltóságát és jogait tiszteletben tartva; 

                                                 
15 Denis McQuail, A tömegkommunikáció elmélete, Budapest: Osiris, 2003. 
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– bátran, megalkuvástól mentesen, a munkája során felmerülő 
konfliktusoktól, fenyegetésektől meg nem rettenve; 
– manipulációtól mentesen, azaz az események és folyamatok 
bemutatásának és nem befolyásolásának céljával; 
– tisztességesen, az információkkal nem üzletelve, a nyilvános-
ság hatalmával nem visszaélve, az összeférhetetlenségi viszo-
nyokat kerülve; 
– közönsége érdekeit szolgálva, más érdektől nem befolyásol-
tan, közérthetőségre törekedve végzi munkáját.16 

 
 A médiatudós Denis McQuail és a minőségi újságírást célul 
tűző újságírók e funkciók, illetve célok megvalósításával adnak vá-
laszt a kérdésre, mi szavatolhatja a médiában látható fotók, vizuális 
tartalmak hitelességét, vagyis azt az ethoszt, ami az igazság keresését 
jelenti egy médiatartalom előállító újságíró, képalkotó, képekkel nar-
ratívát létrehozó szakember számára. 
 
A befogadó társít 
 
A médiatartalomfogyasztó lassanként társítja elvárásait a felületek-
hez. Az utóbbi években a tudatos médiahasználat elősegítésére szer-
veződött kutatások és programok – valamint azon generáció felnöve-
kedése, amely generáció számára az internet már ismerős szocializá-
ciós közeg – lehetővé teszik a felületekhez való társítás képességének 
gyakorlását. A társítás természetes módja, hogy megismert felületek-
hez bizalmat kapcsolunk, hosszútávon presztízst szerzett orgánumok, 
médiumok felé bizalommal fordulunk, mert ezt a bizalmat – akár év-
tizedek alatt – megszerezték. A társítás azt a képességet is jelenti, 
hogy tapasztalataink alapján már a betűtípusokból, a felület elrende-
zéséből, a vizuális megjelenésből szinte másodpercek alatt dekódol-
juk, hogy egy tabloid jellegű felületet, vagy minőségi tartalmat vár-
hatunk. A folyamat annak ellenére elindult, hogy vannak még olyan 

                                                 
16 Főszerkesztők Fóruma, 2015: “Etikai irányelvek”, ld. https://foszerkesztokforu 
ma.files.wordpress.com/2012/01/c3b6nszabc3a1lyozc3b3-etikai-irc3a1nyelvek_ 
2015.pdf. 
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szegmensei a médiavilágnak, ahol a hitelességgel kapcsolatban véd-
telennek mutatkoznak a befogadók. 
 

Amikor a média kapcsán a képek és a valóság viszonyáról be-
szélünk, olyan területre tévedünk melynek határai a képzelet 
határaival azonosak. A média által közvetített világot számta-
lanszor magától értetődőnek tekintjük és fel sem merül ben-
nünk hitelességének kérdése. Ezzel szemben a képzőművészet 
klasszikus médiumát használó alkotásokat kellő distanciával 
közelítjük meg és határoljuk el mindennapi valóságunktól. Az 
elektronikus médiák ezek között elsősorban a televízió valósá-
ga is csupán egy létező realitás vagy fikció a sok közül. Így van 
ez azokkal a tévéadókkal is (pl. a Spektrum Tv, National Geo-
graphic Channel stb.) melyek műsoraikat a természet és tudo-
mány bemutatásának szentelik. A természetfilmnek és a festé-
szet történetében megjelenő természetábrázolásoknak sok köze 
van egymáshoz, mégis mai befogadásuknál eltérően észleljük 
ezeket.17 

 
 Ezen a területen, a természetfilmek területén alkot ma is Sir 
David, vagyis a most 90 éves David Attenborough. A berlini Prix 
Európa fesztiválon 2013-ban vette át az életműdíjat, ekkor interjúz-
tam vele. Ő sikereinek titkát a BBC presztízsében állapította meg: „A 
BBC jelenti azt a hiteles kontextust, amiben én ennyi éven át sikere-
sen dolgozhattam”, mondta. 
 Magam úgy vélem, hogy a képek és a médiatartalmak hiteles-
sége egyrészt az alkotó személyes hitelességén, a „personal brand-
ing”-en alapul, másrészt létezik az intézményi hitelesség, vagyis an-
nak a kontextusnak, médiumnak a hitelessége, ahol az alkotás megje-
lenik. 
 A médiában létező személyes hitelesség nagyon sokszínű le-
het, ezeket meghatározza a műfaj, amelyben a szereplő nyilvános 
közlővé válik. Akár a hagyományos újságírói műfajokban, akár mint 

                                                 
17 Nemes, Attila, „Mindenre képes képek” (2000), Ex Symposion, http://exsympo 
sion.hu/index.php?tbid=article_page__surfer&csa=load_article&rw_code=minde
nre-kepes-kepekrnszabo-dezsorol_998. 
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fotóriporter, video-blogger, vagy vélemény-posztok szerzője. A kér-
dés nem alkalmas normatív megközelítésre, mindazonáltal kiindulási 
pontul szolgálhatnak a Főszerkesztők Fórumának Etikai irányelvei, 
valamint az a szempontrendszer, amelyet Sík Domonkos sorol fel, a 
metaintegrációs szerepet betöltő nyilvánosságot működtető cselek-
vő(k) hitelességéhez.  
 Az ilyen nyilvános közlő Sík szerint heterogén kapcsolatháló-
zattal rendelkezik, ez teremt lehetőséget a sajáttól minőségleg eltérő 
integrációs logikával jellemezhető másikkal való találkozásra. Nyitott 
az interakcióra, nem zárkózik el attól, hogy saját cselekvőperspek-
tíváját hozzáférhetővé tegye a másik számára. Tolerálja az alternatív 
hozzáállást, vagyis nem tekinti abszolútnak saját álláspontját.18 
 
Örökzöld creditek – a művészet 
 
A képek világát nem érinthetjük a művészet szerepének említése nél-
kül. Ahogy a dokumentumfilm is él művészi elemekkel, úgy a mű-
vészi és a riportfotó készítője is alkalmazhat azonos technikai és a 
fotó narratívát szervező elemeket, erre találunk példákat a World-
press fotó anyagában is. 
 A következő példát azért említem, mert jól mutatja, hogyan 
folyik át a határ a dokumentáció és az igazságkereső alkotók művé-
szetté váló installációja között. 
 Angel Judit „Visszájukra fordított negatívok” címmel írta meg 
a subREAL3 csoport Art History Archive projektjének történetét. 
Angel Barthes-idézettel indít, a szerzőnek a fotográfia lényegét meg-
határozó művéből, a Világoskamrából: „Rossz úton jár, aki azon 
töpreng analogikus-e vagy kódolt a fotográfia. Az a fontos hogy a 
fényképnek ténymegállapító ereje van és az, hogy ez nem a tárgyra, 
hanem az időre vonatkozik. Fenomenológiai szempontból a Fotográ-
fiában a hitelesítő erő fölülmúlja az ábrázoló erőt.” Egyetért ezzel 
Angel Judit is, tehát a hitelesítő erő és az ábrázoló erő nem azonosak, 
kapcsolatuk ennél komplexebb. 
                                                 
18 Sík Domonkos, „Nyilvánosság a rétegzett modernitásban”, Replika 95 (2016), 
121. o. 
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Az archívum lényeges pontját az a körülbelül 20 ezer fekete-
fehér fényképnegatív képezi, amelyet a művészek sajátságos 
módon használnak fel. A negatívok egy a művészet a történel-
mi perspektíva és a társadalmi reprezentáció közötti viszony 
megvilágítására szolgáló metariport elkészítésének kiinduló-
pontjai. A subREAL esetében a művész-riportert megduplázza 
az elemző kritikus a negatívok pedig melyek egy letűnt társa-
dalmi korpusz mintáit képezik referenciális minőségükben és 
bizonyos társadalmi praktikák modelljeiként nyernek jelentősé-
get. Projektjükben a művészek a fotográfia elveinek és kvalitá-
sainak (ábrázolás beállítás behatárolás) alternatív kiaknázására 
törekszenek és ezen keresztül a hatalmi mechanizmusok repre-
zentációs rendszerei által forgalmazott feltételezéseket kérdője-
lezik meg. A szóban forgó negatívok jellegzetessége „félig 
kész” állapotukból adódik. Ezek a negatívok, mint a művészet 
reprodukálását megelőző fázisok tartalmazzák a reprodukálan-
dó művet valamint az azt körülvevő kontextust, amelyet a re-
produkálási folyamat utolsó fázisában a nyomdai előkészítés 
közepette a technikai szerkesztők mint lényegtelent kihagytak a 
képből. A reprodukálandó művet körülvevő tárgyak terek, ala-
kok és történések az egykori mindennapi élet pillanatképei, egy 
letűnt kor erőteljes jelenléttel bíró maradványai. Az a néző-
pontváltás, amelynek értelmében a művészek újrafogalmazzák 
a talált fényképnegatívokat, több aspektust is érint.19  

 
Összefoglalás 
 
Előadásomban amellett érvelek, hogy a képek elsődlegessége a 21. 
században média-evidencia, megkerülhetetlen kihívás mindazok szá-
mára, akik nyilvános közlők. A kép valódisága és hitelessége elő-
adásomban két különböző fogalom, az első fogalom jogi és technikai 
kategória, a második pedig a valóság értelmezésének kerete. A képi 
reprezentáció konstrukció, amelyet az elkészítője és kontextusba he-
                                                 
19 Angel Judit, „Visszájukra fordított negatívok” (2000), Ex Symposion, http:// 
exsymposion.hu/index.php?tbid=article_page__surfer&csa=load_article&rw_cod
e=visszajukra-forditott-negativok-a-subreal-csoport-art-history-archive-projektje_ 
927. 
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lyezője közösen hoznak létre. A sajtó, illetve média fotótörténetének 
folyamatát az evidens hitelesség-tételezéstől a képhasználat és értel-
mezés multifunkciós dimenziójáig írtam le. Azt a történeti folyamatot 
vázoltam, amelyben a kép mint illusztráció (rajz), majd fénykép, a 
sajtóban evidensen az aktuális valóság megjelenítését szolgálta, majd 
a média technológiatörténeti fejezeteiben már egy sokkal kifinomul-
tabb közléstechnikai eszközzé lett. Ebben a folyamatban előtérbe 
került a kérdés, hogy a kép mint a valóságot hitelesen közvetítő 
reprezentáció, egy az eddiginél komplexebb közvetítő modullá lépett 
elő, és ebben eligazodnak-e az üzenetek dekódolói, vagy jelentős ér-
telmezési hibák születnek az inkompetens értelmezésből. Azt feltéte-
lezem, hogy a digitális benszülöttek új nemzedéke egyre kompe-
tensebb módon igazodik el a komplex képi környezetben. Társításnak 
nevezem azt a folyamatot, amelyben az üzenet dekódolója kognitív 
készségeit mozgósítva egybefoglalja tapasztalatait, tudását, előzőleg 
megszerezett ismereteit egy-egy felület tartalmának befogadásakor és 
értelmezésekor, vagyis első lépésként elhelyezi a várakozásaiban, mi-
lyen jellegű üzenetet várhat. 
 A média-tartalom tudatos fogyasztója előismeretekkel bír ab-
ban a tekintetben, hogy az általa használt felület mely média-funk-
ciók betöltésére alkalmas, ebben a feladatkörben hiteles-e, vagyis 
hosszútávon megfelel-e mindazoknak a követelményeknek, amelyek 
elvárhatóak a felülettől. A médium intézményi hitelessége és az üze-
netküldő, a nyilvános közlő személyes hitelessége alapján társítja a 
képet és a szöveget, a komplex üzenetet. A folyamatban az életkori 
csoportkompetencia automatizmusa mellett szerepe van a tudatos 
médiahasználat programoknak. Hipotézisem ellenőrzésére olyan ku-
tatást tartok alkalmasnak, amelyben különböző kontextusban és fe-
lületen jeleníthetők meg  hiteles és megtévesztő képek, képi alkalma-
zások, a dekódoló pedig dönt ezek hitelességéről. 
 A jelenséghez hozzátartozik, hogy a nyolcvanas évektől meg-
jelennek az áldokumentum filmek, amelyek felhívják a figyelmet a 
média eszköztárával létrehozott megtévesztő képi tartalmak előállí-
tásának lehetőségére. (Az Olajfalók 1987-ben készült csehszlovák ál-
dokumentumfilm, Az igazi Mao Siklósi Szilveszter 1994-ben készült 
áldokumentumfilmje.) 
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Utószó 
 
Miután előadásomban nem tértem ki a szélesebb értelemben vett 
vizuális kultúra elemzésére, ezért most a normativitás bűnébe esve 
jegyzem meg, hogy a médiában a kép/fénykép/videó-használat szín-
vonalának minősége függ egy-egy közeg vizuális kultúrájának foká-
tól. A szélesen értelmezett  vizuális kultúrához evidensen tartozik a 
művészet, az oktatás és környezetünk tudatos képi formálása, az 
építészetet, az épített környezetet is beleértve. 



Deli Eszter 

Új ecset, új vászon 
A modern képkorszak lehetőségei és kihívásai 

 
“When I look at my old pictures,  

all I can see is what I used to be but am no longer.  
I think: What I can see is what I am not.” 

Aleksandar Hemon 
 

Annak ellenére, hogy mai modern korunkban a média nélkülözhetet-
len eleme mindennapjainknak, nagyon keveset tudunk azokról a me-
chanizmusokról és mikro-kontextusokról, amelyek struktúráját alkot-
ják, valamint azokról a szociális, társadalmi és pszichológiai funkci-
ókról, amelyeket ellát. Már a technológiai fejlődés korai szakaszától 
kezdve kérdéses volt, hogy az életünkben egyre prominensebb szere-
pet játszó média milyen célt szolgál a társadalomban. A 19. századra 
a sajtó kellőképpen befolyásossá vált ahhoz, hogy elnyerje a negye-
dik hatalmi ág címet, a kormány, egyház és a jog uralmi struktúrái 
mellett.1 Ez az előkelő pozíció pedig csak erősödött az idők során, 
megváltoztatva a tér, idő és fizikai korlátok szignifikanciáját2 ugyan-
úgy, ahogyan gondolkodásunkat a szöveg és kép viszonyáról, illetve 
annak kultúraformáló szerepéről. Sipos Júlia Képi reprezentáció és 
hitelesség a 21. századi médiatartalom előállításban című előadásá-
ban a képi tartalom mint reprezentáció vizsgálatára vállalkozik, kitér-
ve a képek valódiságának és hitelességének mint külön kezelendő 
fogalomkörök problémájának vizsgálatára. Ez a meglehetősen komp-
lex, ám mégis jól fókuszált témaválasztás könnyűszerrel válik kreatív 

                                                 
1 James Watson, Media Communication: An Introduction to Theory and Process, 
New York: St. Martin’s Press, 1998, 83. o. 
2 Joshua Meyrowitz, No Sense of Place: The Impact of Electronic Media on So-
cial Behavior, New York: Oxford University Press, 1985, 13. o.  
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és értékes gondolatok bemutatásának terepévé; a jelen referátum is 
erre törekszik. 

James Watson Media Communication című munkájában a mé-
dia három eltérő rendeltetését különíti el: a propagandista, kereske-
delmi laissez-faire és a közszolgálati funkciót.3 Ez utóbbi modell 
olyan kérdésekre keresi a választ, mint: Mire való a média? Ki mond-
ja meg, hogy mire való? A nemzet polgárai vagy a hatalmi elit? A 
fogyasztók vagy a tartalom-előállítók? Illetve, hogy milyen üzenetek 
létrehozása üdvözlendő. James Potter szerint a médiaüzenetek inter-
pretálása multidimenzionális.4 A tartalom értelmezésének létezik 
kognitív, emotív, esztétikai és morális kiterjedése, ahol a kognitív az 
üzenet tartalmára, az emotív a fogyasztóból kiváltott érzelmekre, az 
esztétikai a kommunikátor művésziségére, míg a morális aspektus az 
adott üzenet megítélésére vonatkozik. Véleményem szerint a szöve-
ges üzenetek mellett a képek elemzése is elvégezhető a fent említett 
dimenziók mentén, hiszen az, hogy képekben fejezzük ki magunkat, 
gyakorlatilag azt jelenti, hogy képekben érvelünk. A vizuális érvelés 
életútja azonban – értelmezési szempontok alapján – nem volt mindig 
ennyire evidens és könnyű. A képi érvelést hagyományosan két vád-
dal szokták illetni: Egyfelől sokan úgy vélik, hogy a vizuális retorika 
elkerülhetetlenül homályos, kétértelmű és pontatlan, másfelől gyako-
ri képzet, hogy az érveléseknek szükséges előfeltétele, hogy legyen 
propozíciós értéke és a vizualitásnak ilyen nincsen.5 E két állítással 
egyet nem értve úgy vélem, hogy a képi érvelés, akárcsak a nyelvi, 
akkor ambivalens, amikor az szeretne lenni és akkor tiszta és világos, 
amikor az érvelő azzá kívánja tenni. Igazságértékét tekintve pedig 
hadd hivatkozzam Sipos Júliára, aki dolgozatában Terestyéni Tamást 
idézve azt írja, hogy a képbeállítások és vágások gyakorta oly módon 
szerkesztik meg a képi világot, hogy úgy érezzük, „abban, amit a sa-

                                                 
3 James Watson, i. m., 83. o. 
4 W. James Potter, Media Literacy, Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 
2016.  
5 Charles A. Hill – Marguerite Helmers, Defining Visual Rhetorics, Mahwah, NJ: 
Lawrence Erlbaum Associates, 2008, 46. o. 
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ját szemünkkel látunk, nem csalatkozhatunk”.6 Az említett idézet is 
amellett látszik érvelni, hogy a képek állításokat tesznek, hiszen bi-
zonyos dolgokat igaznak, másokat pedig hamisnak igyekeznek lát-
tatni, ezáltal a vizuális retorikát ért második vád is megválaszolásra 
kerül. Terestyéni felvetése egyúttal azt is indikálja, hogy a képek 
szerkesztését tekintve a kamera és az azt irányító személy sem sem-
leges, meghatározva, hogy mit és hogyan észleljünk. David Blakesly 
munkájában a vizuális retorika négyes megközelítését javasolja a 
film nyelve, ideológiája, interpretációs és identifikációs perspektívája 
alapján, amelyek közül – a teljesség igénye nélkül – relevanciája 
miatt az elsőt részletezem.7 A film nyelvének megközelítése a filmet 
szemiotikailag és fenomenológiailag is nyelvtani jelrendszernek te-
kinti, különös figyelmet fordítva a nézők szemszögére és a percep-
ciós folyamatokra. A nyelvtani jelrendszer pedig, felfogása szerint, 
analóg az olyan filmes technikákkal, mint a kameraállás, speciális 
vizuális effektek, adott nézőpontok, ikonikus szimbolizmus, vizuális 
ismétlés, stb. Véleményem szerint ezek a grammatikai struktúrák 
nemcsak a mozgó-, hanem az állóképek esetében is szükségszerűen 
érvényesek.  
 Sipos Júlia előadásában arra is kitér, hogy a vizuális elemeket, 
ahogyan a szöveget magát is, összefüggéseken keresztül értelmezzük, 
így szükséges megismerni a képalkotó ágens szándékait a kép kon-
textusba helyezését illetően. Aczél Petra „A manipuláció manipuláci-
ója: a médiahír” című írásában az alábbi felvetést fogalmazza meg a 
különböző a hírek mint reprezentációk kontextualizálásáról:  
 

Minden reprezentáció, megjelenítés manipulatív. Mert a törté-
néseknek, eseményeknek egy más jelrendszerben, időviszony-
ban, jelenlétben kell újraéledniük. … Ez az átalakítás, ez a for-
málás manipulál. Azért fordulunk jellemzően ugyanahhoz a 
hírorgánumhoz, mert ott azonosulási lehetőséget, összecsengést 

                                                 
6 Terestyéni Tamás, Kommunikációelmélet – A testbeszédtől az internetig, Buda-
pest: Typotex Kiadó, 2006/2014, http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop 
425/2011-0001-526_terestyeni_kommunikacio/ch05s06.html. 
7 David Blakesley (szerk.), The Terministic Screen: Rhetorical Perspectives on 
Film, Carbondale, IL: Southern Illinois University Press, 2003, 4. o. 
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érzünk azzal, ahogyan mi tudjuk, mi ismerjük a világot; ez 
pedig nyilvánvaló bizonyítéka annak, hogy a hír nem objektív.8 

 
 Úgy vélem, ez a gondolat a képek esetében is helytálló, mivel 
a vizuális reprezentációk, akárcsak a szöveges megjelenítések, a 
kommunikátor szándéka szerint egységnyi tudásanyagot képeznek 
mindenből, ami komplex, kiemelve azokat a viszonyokat, amelyeket 
a befogadóval láttatni kívánunk. Így tehát kijelenthetjük, hogy a kép 
sem objektív, hiszen keretezi számunkra a tudásokat és kultiválja a 
társas világgal kapcsolatos percepcióinkat, hogy bizonyos dolgokat 
inkább így lássunk, s ne úgy.9  
 Ezzel pedig eljutottunk a képek hitelességének problémájához, 
amely Sipos Júlia szerint két perspektívából közelíthető meg: egy-
részt a kép forrása és jogtisztasága felől, tehát, hogy ki készítette a 
képet és mikor, másrészt tartalma felől, vagyis, hogy történt-e kép-
manipuláció az adott vizuális elem esetében. A fotó és a valóság vi-
szonyát vizsgálva elengedhetetlen, hogy meghatározzuk a valóság fo-
galmát. Vitéz Ferenc szerint „Valóságként tekintünk egyrészt minden 
olyan tárgyra, jelenségre, amely ’tanúk’ nélkül is létezik, megtörté-
nik, illetve az olyan eseményekre, amelyeket a nézéssel válogató 
szubjektum még nem alakít át egy fotózandó tárgy jelévé.”10 Jól 
teszik-e vagy sem, az emberek általában hisznek a képeknek, fényké-
peknek még akkor is, ha nincsen megfelelő bizonyíték azoknak hite-
lességét illetően. Terry Barrett úgy véli, hogy az emberek jobban bíz-
nak a fotográfiák igazságában, mint a festmények, rajzok, nyomtat-
ványok vagy szobrok hitelességében, mivel elmosódnak számukra a 
tárgyat és a tárgyat ábrázoló képet összekötő határok, így nem látnak 
mást, mint egy gép által rögzített valóságszeletet. Ez meglátszik a 
képekkel kapcsolatos köznyelvi megfogalmazásainkban is. Ha a tár-
cánkból elővéve megmutatjuk ismerősünknek a gyerekünkről készült 
                                                 
8 Aczél Petra, KÉPMÁS, 2008. október, ld. http://www.aczelpetra.hu/A%20mani 
pul%C3%A1ci%C3%B3%20manipul%C3%A1ci%C3%B3ja.pdf. 
9 Stanley Baran – Dennis Davis, Mass Communication Theory: Foundations, 
Ferment, and Future, Boston, MA: Wadsworth, Cengage Learning, 2008, 296. o. 
10 Vitéz Ferenc, „Hazudik-e a sajtófotó?”, Médiakutató, 2012 nyár, http://www. 
mediakutato.hu/cikk/2012_02_nyar/01_hazudik_e_a_sajtofoto. 
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igazolványképet, azt mondjuk: ő itt a fiam. Ha azonban egy fest-
ményt vagy egy rajzot mutatunk róla, valószínűleg úgy fogalmazunk: 
ez a kép a fiamról készült.11 Perelman szerint a reprezentációk való-
sághű természete az úgynevezett presence, azaz jelenlét fogalmához 
köthető. A (verbális vagy vizuális) megnyilvánulások jelenlétére vo-
natkozó kifejezés arra utal, hogy egy tárgy vagy fogalom milyen 
mértékben jelenik meg a közönség tagjainak tudatában és mennyire 
képes megragadni figyelmüket. A gyakorlott szónokok igyekeznek 
fokozni a retorikai elemek jelenlétét, ezáltal képesek lesznek saját 
ügyüknek kedvező irányba befolyásolni a közönség attitűdjeit és 
hiedelmeit. Ahogyan a szóbeliségben az ismétlés, anafora, metabola 
vagy az amplifikáció képezi a jelenlét erősítésének eszközét,12 úgy 
Roland Barthes szerint a képek természetüktől fogva magas jelenlét-
tel bírnak. A nyelvészprofesszor ugyanis úgy véli, hogy a fénykép – 
definíció szerint – a tárgy vagy személy elkapott reflexiója, amely 
valóban létezik vagy létezett adott időben, tehát a fotó valamilyen 
módon bizonyíték a tárgy vagy személy létezésére, e létezés körül-
ményeit körülölelő manipulációs technikák ellenére, amelyek a sötét-
kamrában mennek végbe.13 (A kijelentés az új digitális képmanipu-
lációs technikák figyelmen kívül hagyásával értendő.)  
 Hogyha azonban feltételezzük, hogy a képek a tudás jellegze-
tes vizuális formái,14 elengedhetetlen, hogy foglalkozzunk a modern 
manipulációs technikákkal és azok hatásaival is. A manipuláció defi-
níció szerint olyan szociálpszichológiai jelenség, amely interperszo-
                                                 
11 Terry Barrett, „Teaching about Photography: Selectivity, Instantaneity, and 
Credibility”, Art Education, vol. 39, no. 3 (1986. május),  http://www.terrybar 
rettosu.com/pdfs/Barrett%20(1986)%20Selectivity,%20I,%20and%20C.pdf. 
12 Chaim Perelman, The New Rhetoric and the Humanities: Essays on Rhetoric 
and Its Applications (1979), Springer Science & Business Media, 2012, 18. o. 
13 „As Barthes points out, a photograph is, by definition, a captured reflection of 
an object or person that actually exists or that existed at one time, so the photo-
graph at least proves the existence of the person or object, no matter how much 
the circumstances surrounding that existence may be manipulated in the dark-
room” (Charles A. Hill – Marguerite Helmers, Defining Visual Rhetorics, Mah-
wah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2008, 29. o.).  
14 Tasnádi Róbert, „Miről szólnak a képek?”, Médiakutató, 2012 tél, http://www. 
mediakutato.hu/cikk/2012_04_tel/08_mirol_szolnak_a_kepek.  
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nális cselekvések folyamatait írja le, és amelynek áldozata nincsen 
tudatában a rá gyakorolt hatásokkal, mechanizmusokkal.15 Az 1988 
októberében megjelent Adobe Photoshop képszerkesztő és fénykép-
feldolgozó program jelentős változásokat idézett elő korunkban.16 A 
képalkotó szoftverek megjelenését megelőzően a képadatok modifi-
kálása a sötétkamrában zajlott és jelentős erőfeszítést és szakértelmet 
igényelt. Az itt történő tradicionális, ezáltal elfogadott befolyásolási 
technikák (pl.: élesítés, világosítás) annyira rutin folyamatokká váltak 
a hosszú évek alatt, hogy mentesültek az etikai ellenőrzés alól, ezáltal 
a fotográfusok nem is tartották őket manipulációnak. Mára ehhez ké-
pest sokkal egyszerűbb, így csábítóbb a digitális képfájlok megvál-
toztatása, ez azonban sok esetben morális problémákba ütközhet.17 A 
képek manipulációjának jövője meglehetősen bizonytalan ugyan, az 
ezzel kapcsolatos jövendölések mégis elég zord képet festenek, egyes 
kutatók pedig már egyenesen azt prognosztizálják, hogy hamarosan 
olyan érába lépünk, ahol a fotográfia már semmire nem bizonyíték 
többé.18  
 E jelentősen technopesszimista, ám mégis reális álláspont elle-
nére azt mondhatjuk, hogy a képi fordulat korszakában a vizuális 
kultúra rendkívüli lehetőségeket és érdekes kihívásokat kínál mind a 
befogadó, mind pedig a kibocsátó számára. A modern újságíró fela-
datai közé tartozik például, hogy a megszokott műfaji kereteken át-
lépve verbálisan és vizuálisan szokatlan, újszerű tartalmakat hozzon 
létre, emellett legyen rugalmas és kreatív véleményvezér. Fontos to-
vábbá, hogy a technológiai eszközök magas fokú ismeretének bir-
tokában legyen, hiszen, ahogyan Sipos Júlia is említi előadásában, 
olyan új trendeket figyelhetünk meg napjainkban, mint a drónok, 

                                                 
15 Teun Adrianus van Dijk (szerk.), Discourse and Communication: New Ap-
proaches to the Analysis of Mass Media Discourse and Communication, Berlin: 
Walter de Gruyter, 1985, 126.o. 
16 Derrick Story, „From Darkroom to Desktop – How Photoshop Came to Light”, 
http://thedigitalstory.com/notes/History_of_Photoshop_Feb_2000.pdf. 
17 Mike Rossner – Kenneth M. Yamada, „What’s in a Picture? The Temptation of 
Image Manipulation”, 2004. júl. 6, http://jcb.rupress.org/content /166/1/11.short.  
18 Larry P. Gross – John Stuart Katz – Jay Ruby (szerk.), Image Ethics in the 
Digital Age, Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 2003, 235. o. 
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azaz távoli irányítású kishelikopterek vagy robotok alkalmazása az 
információszerzésben, amely a vizuális újságírást még az eddigieknél 
is magasabb szintre emelte. A befogadó számára pedig nélkülözhe-
tetlen, hogy a megváltozott médiakörnyezet hatásait folyamatosan fi-
gyelemmel kísérje, kiaknázva az olyan lehetőségeket, mint a részvé-
teli kultúra és az interaktív újmédia kínálta tartalomformálás. A vi-
zuális reprezentációk értelmezése éppen olyan fontos a társadalom-
tudományok gyakorlatában, mint a mindennapokban, hiszen a kö-
rülöttünk lévő társadalmi élet különböző oldalainak visszatükröző-
déseit láthatjuk a vizuális világban.19 Képi észlelésünk nemcsak az 
információ gördülékeny feldolgozását szorgalmazza, hanem a színes 
és kreatív gondolatok megjelenését is. Ahogyan Ann Marie Barry írja 
Arisztotelészt idézve: The soul never thinks without a mental im-
age,20 a lélek soha nem gondolkodik képzetek (phantaszma) nélkül. 
 
 

                                                 
19 Tasnádi Róbert, „Miről szólnak a képek?” (ld. fent, 14. jegyzet).   
20 Ann Marie Seward Barry, Visual Intelligence: Perception, Image, and Manip-
ulation in Visual Communication, Albany, NY: SUNY Press, 1997, 69. o. 
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