
A kor társ nyu ga ti vi lág ra a vi zu ális pa ra dig ma 
jel lemzô. Ez a je len ség szá mot te vô kö vet kez -
mé  nyek kel jár az anal i ti kus disku r zus ra nézve, 

en nek el vá rása it, takt i ká it és met o do ló giá it il let ôen. 
Ebb en az írásb an azon ban sok kal szû kebb te rület -
re konc ent rá lok: a szín há zi elô adás elem zés é nek és 
a per for mansz le hets é ges kap csol a tá ra. El ôször is 
rö vi den re konst ruá lom a sz í nhá zi elô ad ás és ana lit -
i kus dis kurz u sa kö zött lé vô, tra di ci o ná li san el fo -
gad ott vi szonyt, majd olyan al ter na tí vá kat java s lok, 
mi nt a kép szö veg, a hyp er szö veg és a hyper méd ia, 
am e lyek ki kü szö böl(het)ik a je lenl e gi hely zet prob -
lé má it, il let ve al ter nat í vá kat ad(hat)nak a ki zá rólag 
ver bál is ana li ti kus dis kur zus szám os ano mál i á já nak 
pe rfor ma tív fel ol dá sá ra.3 

 
Szín há zi elô adás – Tradi ci o ná lis ana li ti kus dis kurzus 

 

A né met (ex)szí nház sze mi o ti kus, Eri ka Fis cher-
Lich te ar ra a tény re hív ja fel a figyel met köny -
vé ben, The Show and the Ga ze of Th e at re, hogy 

az elôad á se lem zés még min dig a szín házku ta tás 
egyik le gel han ya gol tabb te rüle té nek szá mít. Az elô -
adá sele m zés prob lémái sze rin te ab ból fak ad nak, 
ho gy ma ga az elô adás efe me rál is, az adott cse lekvés -
hez kö tött, és ki zá ról ag lét re ho zá sának és rec ep ció -
ján ak rö vid pil la na tá ban lé te zik. (Fisc her-Lich te, 
1997: 187) A Fis cher-Lich te ál tal em lí tett probl é -
mák mel lett az ame rikai szí nház teo re ti kus, Marvin 
Carl son szá mos más ne hé zséget is fel so rolt egy ko -

ráb bi ta nul má nyá ban. Carl son sz e rint a szín házku -
ta  tás szá má ra az is gon dot je lent, hogy az elô adáson 
be lül, il let ve az el ôadás és a né zô kö zöt ti vi szonyban 
kü lön bö zô kom mu nik á ci ós csa tor nák egy más kö -
zöt ti bo nyo lult kap cso la ta áll fenn. Ez en kí vül a ku -
ta tha tó ság szem pont já ból pr ob le mati kus még az 
ese mény fizik ai je lenl é té bôl adó dó fe no men o ló giai 
di men zió, va la mint a vál to zó tör té nel mi és tár sa -
dalmi rec ep ci ós stra té giá k nak az ér tel me zésre gya -
ko rolt ha tá sa, il let ve az is, hogy majd nem vég telen -
 szá mú fizi kai megv a ló sí tása le het egyet len szö veg -
nek. (Carl son, 1994: 111) 

Az em lí tett prob lém ák és ne héz sé gek el le nére, 
számt a lan el ôadá se lem zés ké szült már a sz í nház 
tör té ne téb en. En nek do mi náns ha gyo mány á ban az 
elem zést olyan ír ott szö veg nek te kin tik, amely pa -
ra zi tak ént élôs ködik az ese mény en, hi szen ret ro -
spek tív mó don ké szül, és az a pri o ri nak te kin tett 
ese mény ik o ni kus reflexi ójá nak szám ít. Az elemzés 
szöve gé nek lét reh o zá sát az ár tatl an ság fá ty lá ban 
meg je lenô nyelv hasz ná la ta biz to sítja, melyn ek egy -
sé gét a ra ci on á lis, lo gi ká ra ép ü lô ver bális ar gu men -
tác ió szer ve zi. Ez a mód szer a vi zu á lis ele me ket má -
sod ran gú il lusztr á ci ó nak tek in ti, és a proxi má lis, 
tak ti lis és az egyéb di men zió k ról egy szer û en nem 
vesz tud o mást. 

Az il yen szöv e gekkel szemben tá masz tott el vá -
rás ok elô ír ják, hogy na r ra tív szerk e ze tük li ne á ris, 
tö ré sek nél kü li, ko he rens és át tets zô le gyen, am ely 
ön ma ga fe di el össze ill esz té sén ek nyo ma it, il let ve 

IM RE EM ZOLT ÁN 

Kép szö veg, hyper szö veg és hypermé dia 
Az elô adá sel em zés és a per for mansz kap cso lat á nak  

néh ány le he tôsé gé rôl1,2

1 Rö vi dí tett vál to zata el hangz ott a 7. Ne m zet kö zi Pe rfor mance Stu di es Kon fere n ci án, Mai nz, Németország. Ezúton kö szö -
nöm az OT KA és a Ha ns Pa pe Ala pítvá ny tá mo ga tás át. A té ma rész le tes ki fej té sét és példá kon ke resztül va ló de monst rá -
lását az elôre lát ható an 2002 el sô fe lében meg jel e nô, Szín ház és te at ra li tás: né hány kor társ lehe tô ség cí mû köny vemben 
(Veszp rém, Vesz pré mi Egye te mi Ki adó) le het majd ol vasni. 

2 Az ér velé sem ben található el lent mond ás tu da tos, de ez a szöv eg per for mat ív ol dala. Biz tos va gyok ben ne, hogy a figyel -
mes ol va só egy-kettô re fel fog ja is mer ni. 

3 Az ol va só figy el mét már itt sz e ret ném fel hív ni ar ra, hogy a cím csá bít á sa el len ére, eb ben a sz ö veg ben nem fog ta lál koz ni 
sem Pat ri ce Pa vis, sem Hans-Thies Leh man elmé le te i vel (lsd. a The atr on ko ráb bi szá ma it). Remé lem a sz ö veg vé gé re vilá -
gos sá vá lik, hogy mi ért, ill et ve, hogy mi ért nem.



sa ját ma ga ad ja meg ol va só já nak az esz kö zö ket, 
hogy ne héz ség ei fel ett úr rá le gyen. Ezek a jól kö -
tött és e lren de zett szö veg ek leh e tô vé te szik az olva -
só szá má ra az ol va sás ál lan dó se bes sé gét. Így eze -
ket a szö ve gek et tra di ci on á li san ki zá ró lag ver bá lis 
te rü let nek tek in tik, és a ver bá lis / tex tu á lis pa ra -
dig mán be lül he lye zik el. 

 
Text u a li tás – Vi zual i tás 

 

M i cha el de Cer te au a The Pr ac ti ce of Everyd ay 
Li fe cí mû köny véb en fejte t te ki azt az ál lás -
pont ját, hogy 

 
„a te le vízi ó tól az új sá gokig, a hir deté sek tôl min -
den faj ta ke res ke del mi ter mék ig, tá r sa dal munkat 
a vi zua li tás iszony a tos nö ve ked é se jel lemzi. Min -
den azz al mérhe tô, hogy ké pes-e be mu tatni illet -
ve be mut at va len ni. Ez a je len ség a kom mu niká -
ci ót vi zu á lis utazá s sá vál tozta t ja. Ez a jelen ség a 
szem epo szá nak ne vez he tô, és az ol vasásra való 
hajl a mot je len ti. (It is a sort of epic of the eye and 
of the im pulse to re ad.)” (de Certeau, 1984: xxi) 
 

De Cer te au na gyon ponto san fel is mer te a vi zuali -
 tás meg nö vek e dett sze re pét a ko rtárs hé tköz na pi 
élet ben, még is ezt a jel en sé get a vi zu a li tás hoz köt -
he  tô trad i ci o nális nyu gati fel fog ás sal me ge gye zôen 
értel m ez te. Ezt a felf o gást Ni cho las Mir zo eff úgy 
írta le, mint ame lyik „kö vet keze te sen a kimon dott 
szót pri vi legi zál ja az in tel lek tu á lis gya kor lat le g ma -
ga sabb for máj a ként, míg a vi zu ális rep re zen tá ci ó -
kat má sod ran gú il luszt rá ci ónak te kinti.” (Mir zoeff, 
1998: 5) 

En nek a tra di cio ná lis fel fo gás nak má sik el lent -
mon dá sá ra Chr is Je nks hív ta fel a figyel met. Bár a 
vi zu a lit ást fo lya ma to san hasz nál ja az em be ri ség, 
his zen „a nyu ga ti kul tú rában, ahogy gon dolk o dunk 
ar ról, ahogy gon dol ko dunk a vi zu á lis pa rad ig ma 
vez e té se ál tal tör té nik” (Jenks, 1995: 1), mé gis a vi -
zu a  li tást Pla tón óta gya nú kís é ri, és a ke resz ténység -
 tôl szá mít va a bál ván yi má dás bû né vel hoz zák 
kapcs o lat ba. (Jenks, 1995: 6) A vi zua li tást gya núval 
és elu ta sí tás sal ke ze lô trad i ci o ná lis fel fog ás a nyu -
gati ci vi liz á ci ót je lent és sel a ver bá lis / tex tu á lis pa -
ra digmán ke resz tül lát ja el. Eb ben a pa radi g má ban 
a bes zéd vá lik a je len tés összeg zé sévé, a szö veg 

episz tem o ló gi ai mo dell jé vé, és az ol vasás a jele ntés 
meg szer zé sé nek mind e nek fel ett ál ló mó dszer évé. 

Bár de Cert e au fel is mer te a viz u a li tás meg vál to -
zott funk ci ó ját a kor társ kul tú rá ban, en nek el lenére 
ezt a válto zást a ver bál is / text u á lis pa ra dig mán 
belül ér tel mez te. De Cer te au nem csak a vi lá got 
mint szö ve get té te lez te, han em a jel en tés el sajá tí -
tá sá nak min den ek fel ett ál ló mód sze rét az ol va sás -
ban látta. Kö vet ke zés képp de Cer te au szá má ra a 
„sz em epo szá nak” „vi zu á lis uta zá sa” az ol va sás ban 
vég zô dik. 

 
Szö veg / ol vasás – Ví zió / vi zu á lis per cepc ió 

 

A poszt mo dern per form ansz elm é let rôl írott ta -
nulm á nyá ban Da vid Ge or ge azt ál lí totta, hogy 
„a vi lág mint szö veg el gon do lása von ja ma ga 

után azt a fel té tel e zést, hogy szer zô vel is bír – követ -
ke zés képp ur alt, ér telmes és cé lirá nyos.” (George, 
1998: 7) A vi lág mint szö veg e lgon do lás felté te le -
zé se i nek alk al ma zása a multi funk ci on á lis, mul ti-
kul tu rál is, át lát ha tatlan és kö zép po nt nélkü li vi lág -
ra sú lyo san le egy sze rû sí ti en nek össze tett sé gét, il -
let  ve ol yan egy sze rû struk tú rákba kény sze ríti, 
amely nek nem tud meg fe lel ni. Az ol va sás mi nt a 
je len tés lé t re ho zás á nak egyet len esz kö ze eb ben az 
össze tett és vált o zó vi lág ban – mi ala tt szá mos kon -
no tá ciót fel tét e lez imp licit mó don, úgy mint a szö -
veg fizi kai tárgy sze rû sé gét, és azt a gya kor la tot, 
amely a szöv eg ol va sá sáv al hoz ha tó össze füg gésbe, 
– szin tén szá mos probl é má val jár. 

A nyu gati kul túr á ban töb bé-ke vés bé rög zí tett 
sza bály ok vo nat koz nak az ol va sás ra. Az olva só li -
ne á ri san ha lad, mi vel szó szót kö vet, mon dat mon -
dat ot, balr ól jobb ra, amely a szem szá má ra bal fönt -
rôl jobb ra le va ló uta zást je lent, és egy ol yan fo lya -
mat nak a meg szer vez é sét, am ely álla n dó an a bal 
olda l ról ha lad a jobb ol dal fe lé. Az olv a sás fol ya -
ma ta fel füg geszt he tô, majd kés ôbb is mét fo ly tat -
ható. Az ol va só visszat ér het, il let ve át la poz hat bi -
zo nyos ol dal a kat, il letve új ra is ol vas hat ja ôket, mi -
vel olv a sá sá nak tár gya fizi ka i lag kö tött, konk rét és 
vé gle ges. Ez zel el len tét ben a vi lág meg ta paszt alása -
kor a megfigye lô nem hal ad hat li ne ár i san, nem jár -
hat be irán yult ságá ban elôre meg hat á ro zott fo lya -
mat ot, mi vel a kül vi lág ele mei nem li ne á ris módon 
rende zet tek, il let ve struk tu rál tak.4 
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4 Tu da tá ban va gyok, hogy az ol va sás szer kez e te csak a mon dat sz int jén li neá ris, és a per cep ció, ill et ve a meg ér tés már nem 
felt ét le nül az. Amit itt hang súl yoz ni sze ret nék az, hogy a vi zuá lis ke re teken ke resz tül meg ta pasz tal ha tó vi lág nem li neá -
ri san strukt u rá ló dik.



A fe nt em lí tett prob lé mák mi att, az ol vas ás he -
lyett, in kább a viz u á lis per cep ci ót ré szesí te ném 
elônyb en. A vi zu á lis per cep ci ót ab ban az ér te -
lemben ha sz ná lom, amely re John Ber ger mu ta tott 
rá a Ways of Se e ing cí mû könyv é ben. Ber ger a né -
zés sel kap cso lat ban hív ta fel a figyel met ar ra, hogy 

 
„a né zés a vála sz tás ak tu sa. So ha sem né zünk 
egyet len do l got, ha nem ehel yett min dig a do l -
gok és köz tünk lé vô vi szony ban né zünk.” 
(Berger at al., 1972: 8–9) 
 

A vi zu á lis per cep ció az én ért el me zése m ben nem 
csu pán a vá lasz tás ak tu sa, a tár gyak és a szub jektu -
mok kö zötti vi szony fel fed e zé se, ha nem a nyelvi mo -
 dell tôl alap vetô en el té rô per cep tu á lis ke ret me zôt 
fel tét e lez. Er re vo nat ko zó an Scott Lash tett ér vényes 
ki je lent é sé ket. Sze rinte „a kép ek a nyelv tôl el té rôen 
a tu dat tal an ban ta lál ha tó per ceptu á lis em lé kek en 
alapu l nak, ame lyek a nyelv tôl el té rôen nem sziszte -
ma ti kus sza bá lyok alap ján ren de zôdn ek. A ké pek 
iko ni kus an hoz zák lét re je len tés e i ket, azaz a hason -
 ló ság ok ál tal.” (Lash in Feat hers to ne, 1991: 69–70) 
Ha Lash nek iga za van, és a vi zuál is per cep ció köz -
ponti sze re pet tölt be a poszt mo dern gon dolk o dás -
ban, azt kell fe l té te lez nem, hogy ez meg vált oz tat ja 
azt a mó dot, aho gy a jel en tés cir kul ál és ér tel me -
zôd ik egy olyan vi lág ban, ame lyet vi zuá lis ke retme -
z ôk ha tá roz nak meg. Ezek a ke ret me zôk nem zárják 
ki az ol va sást, de már nem te kin tik mind e nek felett 
ál ló nak. Az ol va sás lo gi kai hi e rar chi á ját de konstruál -
 va, anél kül azon ban, hogy egy má sik at ál lít a nánk 
fel, a viz u a li tást he lyezve en nek csúc sá ra, ez ek a 
ke ret me zôk a kü lönb ö zô ve rbál is, tex tu á lis, pro xi -
má  lis, tér beli, és viz u á lis gya kor la tok és tak ti kák 
plu ral i tá sá nak egy idô ben tö r té nô al kal ma zá sát fel -
té te lezik. Mi vel a vi zua li tás iszonya tos nö ve ked é se 
két ségbe von ja a vil ág mint szöv eg el gon dolá st és 
az ol va sás nak a per cep ció mind e nek fel ett ál ló gya -
kor la tát, így a de Certe au-i „szem epo szá”-nak in -
kább a lá tás és né zés szen zo riá lis fo lya mat án ke -
resz tül a vi zuá lis per cep ci ó ban kel le ne vég zôdn ie. 

 
Szö veg és vi zu a litás 

 

A vi zu á lis per cep ció azon ban azon nal fe li dé zi a 
vi lág mint kép el gondo lá sát. Ami kor a vilá -
got kép ként gon dol juk el, ez is rög zí ti és be -

zár ja a vi lág ál lan dóan vál tozó egye dis é gét a kép 
mé reté vel és kere té vel. A vil ág mint kép el gon dol -
á sa a vi lá got st a ti kus, tes tetlen, vég te le ní tett és rögz -

í tett im a ge-dzsé tra nsz for mál ja, és gyak ran la pos, 
két-di men zi ós fizi kai fe lü letre ren deli. A ké pet csa -
kúgy, mint a szö ve get úgy is fel le het fog ni, mint 
konk rét, rög zít ett, ke re tez ett és megk om po nált fizi -
kai tár gyat. A kép az – fizi kai mé re te, fel szí ne és 
egyéb tu laj don sá gai által meg hat á roz va –, amely 
meg mu tat és el ta kar, egyút tal, am e lyik lát ni en ged, 
il let ve el rejt. A vi lág mint kép e lgo n do lá sa így redu -
kál ja a vi zu a lit ást és a me gta pasz tal ha tó vi lá got. 
Mir zoeff haso n ló an vé le ke dett, ami kor úgy ér velt, 
hogy „a vi lág mint kép e lgo n do lá sa már nem 
alkalmas en nek a meg vál to zott és vál tozó hely zet -
nek az elem zésé re. A ké pek iszo nyú mért é kû megs -
ok szo roz ó dá sát már nem le het egyet len ké p ben 
össze gyûj te ni az in tel lektu á lis el me kon temp lá ci ó -
ja szá má ra.” (Mirz o eff, 1998: 8) 

Nem cs ak a vil ág mint kép el gon dol ás, ha nem a 
de Certe au ál tal hasz nált sz em-el gon dolás is pro b -
le ma tik us. De Cer te au az eg yes szá mú – szin gu láris 
– szem re uta lt, a kük lop szi szem re. Mart in Jay sze -
rint ezt az eg yes szá mú sze met 

 
„a kulcs lyu kon ke resz tül az elôt te ját szó dó je le -
net et né zô magá nyos szem mód ján kép zel ték el. 
Mi több, ezt a sze met stat i kus nak, pil lan tás nél -
kü linek és rög zít ett nek ér tel mez ték, nem pe dig 
di na mi kusn ak, aho gy a kés ôb bi kuta tók ál tal 
szag ga tott ug rá sok nak ne ve zett moz gás sal jutna 
egy ik fó kusz po nt ról a má sik ra.” (Jay, 1998: 68) 
 

Eb bôl az egyes szá mú kö zép pont ból, il let ve fó kusz 
pont ból, a vi lág ot ho riz on tá li san szer vez ték meg. 
Az ért, hogy min dent a né zô egyes szá mú sze méhez 
ig a zít sanak, a pers pek tí va kon ven ci ó ját ve zet ték be 
a ko rai eu ró pai re nesz ánsz mû vé szet be. Ami nt azt 
Ber ger ki mu tat ta, a persp ek tí va „az egyes szá mú 
sze met te szi a lát ha tó vi lág kö zép pont já vá. Min den 
eb ben a szem ben ta lál ko zik a vég te lens ég el tûnô 
pont jáig. A lá tha tó vi lá got úgy sz er vez ték meg a né -
zô szám á ra, ahogy va la mi kor az uni ver zum  ról gon -
dolt ák, hogy Is ten szá má ra szer ve zô dött.” (Ber ger, 
1972: 16) A vi zua li tást a passzív nézô / b efog adó 
szem szö gé bôl rög zít et ték. Ez a foly a mat a vi lág mint 
kép el gon do lást is rög zíti, hi szen olyan ne ut rá lis 
te rü let ként ért el mez hetô moz du latlan vi lá got áb -
rázol, ame lyen ár tatl an ob jek tív szem et so ra koz tat 
fel egy sz i tu á latl an né zô. 

Azt az el kép zel ést, amely az em bert a vi lág -
minden  ség kö zép pontj á ban he lye zi el, he ve sen 
támadták olyan filo zó fu sok is, mint Ni etzs che és 
Schopenhauer, mi a latt az em berköz pon tú om ni po -
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t ens pers pektí va tart ha tat lan hely ze tét a fény kép e -
zô gép hasz ná lata de monst rál ta a ti zen ki len ce dik 
szá zad utol só ne  gye dében. Ber ger sze rint a fény ké -
pe zôg ép vi zuá li san bi zony í tot ta, hogy 

 
„am it látsz, id ôbe li és tér be li hely ze ted tôl fü gg. Et -
tôl kezd ve kép te lens ég volt azt fel té te lezni, hogy 
mind en az em be ri szem ben fut össze úgy, mint 
a vég te len el tû nô pont já ban.” (Ber ger, 1972: 18) 
 

Kö vetk e zés képp az „[eg yes szá mú] szem epo szát” 
fe lvált ja a bi no kul á ris sze mek ví zi ó ja, me ly di na -
mi kus, ugr á sok kal moz gó, sz á mos rész leges pers -
pek tí vával op e rá ló, és adott tör té nel mi idô ben és 
tár sa dal mi tér ben he lyez he tô el.5 

A ko rtárs viz u á lis pa radi g má ban, a vi zuál is nem 
egy sz e rû en he lyet te sí ti a ve rbál is / text u á lis modellt, 
ha nem hoz zá já rul ahh oz a mód hoz, aho gy a jelen -
tés ver bál isan, te x tu á li san, pro xi má li san, té rbe li leg 
és vi zuá li san szét szó ró dik. Ezt a vi zu á lis, ver bá lis, 
pro xim á lis, tér be li és tex tu á lis szét szó ró dást nem 
le het egyet len, rög zíte tt, lo gi kus pers pekt í vá ban el -
ren dez ni mint meg al a po zott és le zárt ké pet, amely -
ben az ele mek lo gi kusan és ter mész e te sen össze -
vágn ak egy má s sal. In kább szét tö re de zett, moz gó 
néz e tek, ol vasa tok és imént lá tott ima ge-ok ból, il -
let  ve kao ti kus ver bál is és te x tu á lis frag ment u mok -
ból ál ló ele mek egy más ra ha tá sa és egy má s sal va ló 
vi szo nya jel lem zi ezt a ví zi ót. Am int azt Ir it Ro goff 
a vi zu á lis kultú ra gya kor la ta it elem ez ve ál lít ja, 

 
„a viz u á lis kul túra aré náj á ban egy ima ge da rab -
ja filmr ész let tel, hir de té si osz lop sar kán lá tott 
ké p pel vagy az imént el ha gyott üz let ki ra ka tában 
lá tott el e mek kel kap csoló dik össze. Így olyan új 
nar ra tív át hozz lét re, amely egya ránt a meg ta -
pasz talt ut a zá sunkb ól és a tu dat tal a nunk ból ke -
rül elô. (…) Ab ban a kri ti kai kul tú rá ban, amely -
ben meg pró bálj uk a rep reze n tá ci ót el vá lasz tani 
a pat ri ar chá lis, eu roce nt ri kus és he te ro sze xis ta 
nor mat i vi zá ció dom i nan ciáj á tól, a vi zu á lis kul -
tú ra szám tal an le het ô sé get kí nál a kul tú ra új ra -
írásá hoz.” (Ro goff, 1998: 16) 
 

A vi zuá lis kul tú ra, Rog off elô ve zet é sé ben, al kal mat 
ad nem csak a kult ú ra új ra írá sá ra, han em a kul tú -
ra és a mi n den na pi élet re ví zi o nál á sá ra (re-vision) 

is. En nek a re ví zi ó nak a for má it úgy le het el kép -
zelni, mint mult i funk cio ná lis és transz formá ci ós, 
gyak ran szi mul ált, de kre a tív, dec ent ra liz ált, ki csa -
vart, frag men tált, vél et len sze rû és meg sok szo ro -
zód ott háro m di men zi ós ví zi ó kat – a patch work 
min táj á ra –, amely ek hez a b efog adó bi no kul á ris 
sze mei ad ják az idô ne gyedik di men zi óját. Ezek a 
vál tozó re ví zi ók nem ki zár ó lag viz u á li sak, ha nem 
ver bá li sak, textu á li sak, kine ti ku sak, ill et ve té rbe -
liek is. A patch work bi no ku lár is ví zió já ban a lát -
ható és a lá tó egy szer re van je len. Az elôb bi fr ag -
men tált, rész le ges, nyi tott, több szö rö sen va lós, szi -
mu lált, me di a ti zált, ma ni pu lált és fo lyam a to san újra 
és új ra fóku szált. Az utób bi fol ya ma tos moz g ás ban 
van, egye di és sze lekt ív ug rás ok kal és pil lant á sok -
kal oper á ló, és per cepci ó ját ta nult, örök lött és felta -
lált lá tás mó dok ha tár oz zák meg. Ezek nek a ví ziók -
nak a fel fogá sá hoz és meg érté sé hez nem cs u pán 
egyet len mi n de nek fe lett ál ló ol va só vagy nézô vagy 
hal l ga tó szük sé ges, ha nem olyan be fo gadó, aki 
min den ér zé két fel haszn ál ja, hogy a ki a dott in for -
má ci ót fe lfog ja, at tól füg gô en mit tud, mit hi sz, és 
va lój á ban hol he lyezk e dik el. Ezt a ví zi ót a vi zuá -
 lis per cepc ió ve zeti, a bin o ku lá ris sze mek látják, és 
per fo r ma tív esz kö zökön ke resz tül va ló sítj ák meg. 

 
Ana li ti kus disk ur zus – Vi zu á lis par a dig ma:  

Alte r na tív Mód sze rek 
 

A vi zu á lis para dig ma né zô pont já ból nézve, a 
ver ba li tá son ala pú ana li tik us dis kur zus ano -
máli ái tiszt án lát sza nak. Bár az ily en anali tikus 

szö veg et ki zá ró lag ver bá lis te rü let nek tek in tik, ez is 
imp li cit mó don vi zu á lis, hi szen pa píron meg je len -
ve tisz tán fel is mer he tô, bár neg li gált vi zu á lis for mát 
ölt. Bár az ilyen ana lit i kus szö veget ki zá ró lag tex tu -
ális te rüle t nek te kin tik, lét re ho zá sa és ér tel me zése 
per for ma tív esz kö zök és stra té gi ák al kalma zá sát 
igény li. Még a legt ra di cio ná li sabb szö veget is nyel -
vi leg és imp li cit mó don vi zu á li san hozzák lét re, és 
az olva sás virt u á lis / re á lis per for man szán ke reszt -
ül sa ját ít ják el. Lét re ho zása per for ma tív cs e lek vés, 
his zen ma gá ban fog lal ja ne mcsak sza vak, mon da -
tok és be kezdé sek írá sát, ha nem a be tû tí pu sok, figu -
rák és for mák ki vá lasztá sát is, az az ké pek lét re hozá -
sát is. Köve t ke zés képp az ír ás / ol va sás min dig is 
(bár leg több ször imp li cit mód on) kép írás / ké polv -
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a sás is egy ben, amely imp li cit per for ma tív esz kö -
zök és csele k vé sek hasz ná lat át igény li. 

Mi vel sem a vi lág mint szö veg, sem a vi lág mint 
kép e lgon do lá sa nem tart ha tó im már, a vi zu á lis pa -
rad ig ma oly an strat é gi ák és esz kö zök ha sz ná la tá ra 
kény sze rí ti az ana lit i kus dis kurz ust, ame lye ket az 
ed dig vagy nem, vagy csup án imp li cit mó don 
haszná lt, ille t ve új mód sze re ket ke res tet ve le. 

Elô ször is az ana li tik us dis kur zust ar ra kény sze -
rí ti, hogy az ed dig im p li cit mó don hasz nált képírást 
exp li cit té ala kít sa át, a sok á ig neg li gált vi zuális ele -
mek exp lic it és tu da tos mó don va ló fe lhasz nálásával. 
Ez a tech nika nem tel jesen új, hi szen az ókori Egyip -
t om ban, a Róm ai Bi rod al mon és a ke resz tény Euró -
pán ke resz tül napj a ink poszt mo dern mûv észe té ig 
meg talál ha tó. For má já nak tár há za ók o ri és kö zép   -
ko ri min i a tú rákt ól és kép ver sek tôl poszt mo dern 
kol lá zsok ig, mû vés zköny ve kig, CD-ROM-okig, és 
ké pszö ve gek ig ter jed. Ez ek a for mák azon az el ven 
alap sza nak, hogy a kép és a szö veg tu da to san össze -
szö vött, kom plex, kü lön bö zô jel ek bôl ál ló jel re nd -
szert al kot. A je lentés csak ak kor me gfejt he tô, ami -
kor a kü lön bö zô je lrend szer ek hez tar tozó je leket 
egy más sal va ló vis zo nya ikb an ér tel mez ik. Ezek a 
for mák töb bé már nem li neá ri sak, ha nem iko ni ku -
san, to po log i ku san vagy vé let len sze rû en el ren dezet -
tek és olv a sá suk is el tér a li ne á ris sz ö veg ol va sá sá -
tól. Am i kor ér zéks zer ve ink kel fel fog juk ôk et, az ol -
vas ás fo lya ma ta fel szí nük elem zé sév el kez dô dik, 
ki emel ve a leg fon to sabb ele me ket, még ak kor is, 
ha ezek az elem ek nem köz vet le nül el ôl ta lál hat ók 
és nem a nyel vi jel rend szer bôl szár ma z nak. Min -
den ilyen for ma té rbe li mûv ész (fes tô) és idô be li 
mû vész (író) kö zös mu n ká ját kí ván ja meg, még ak -
kor is, ha ez egy szem ély ben egyes ül. 

Má sod szor az ana liti kus dis kur zus ar ra kénysze -
rül, hogy imp li cit pe rfor ma tív mi nô ség e it exp li ci -
tek ké ala kítsa át. Ami az írást il leti, már ed dig is 
vol t ak tu da tos erô fe szít é sek, hogy az írás imp li cit 
kre a tív és per for mat ív ele me it expli cit tét te gyék, 
elég itt utal ni Del la Pol lock (Pol lock, 1998) és Eve 
Ko sofsky Sedg wick (Ko sofsky Sedg wick, 1998) ki -
vá ló írá sa i ra, bár jav as la ta ik és ta ná csaik a ver bál -
is / textu á lis par a dig mán be lül he lyez he tôk el. Kí -
sér le tei ket ki le het azon ban ter jesz te ni a vi zua li tás -
ra is. Ami a szö ve get il leti, a tud a tos kís ér let, hogy 
a szö veg et nyel vi és vi zu á lis te rü let ként szerve z zük 
meg, me gtör né en nek tra di cio ná lis li ne á ris szerke -
ze tét, és egy va ló di tér beli és idô be li struktú rát hoz -
na lé t re. Ami kor a ver bál is és vi zuál is in for máci ót 
egy más sal va ló tu da tos köl csön hat á suk ra alapoz va 

szer vezik meg, nem pe dig hie rar chiku san, ez a kí -
sér let le rom bol ja az ol va sás tra dici o ná lis tör vé nyeit. 
Ami kor il yen szöv e get sa já tít unk el, ket tôs per cep -
ció mû kö dik és a be fog adó mind két agy félte ké je 
sti mu lál ó dik. A vi zu á lis és ver bál is in formá ció 
együtt ta pasz ta lható meg és együtt is ér tel me zôd -
ik a be fog ad ó ban, mi vel a bal agy fél teke a szö ve -
get ol vas sa, mi a latt a jobb a ké pe ket né zi. Így a szö -
veg els a já tí tása mi nd a ra ci o ná lis, mind az érz el mi 
olda lon hat ást fejt ki. Így a szö veg el saj á tí tá sa a vá -
lasz tás ak tu sára ala po zó dik, mi vel a be fo gadó tu -
da to san ad ja elô – az az per formá l ja – ér tel me zés ét 
azzal, hogy sa ját ma ga sze rint vá lo gat ja és ren de zi 
el a szö veg ál tal kí nált ve rbál is és vi zu á lis st i mu lu -
sokat. A vi zu á lis szö veg ver bál is és vi zuál is in for -
máci ói egy mást a be fog adó ál tal lét re hoz ott per for -
man szo kon kere sz tül al a kít ják át. Így az exp li cit 
kép írás egye sí ti az úgy neve zett té ra lapú és id ôala -
pú mû vé sze tet, és az írás és az ol vas ás per fo r ma tív 
as pek tusá ra he lye zi a hang súlyt. 

 
Al ter na tív szö ve gek:  

kép szö veg, hyper szö veg és hype r mé dia 
 

A z írás és ol vasás per for ma tív mi nô sé ge ak kor 
vá lik nyil ván va ló vá, ami kor a szö ve get mint 
ké pszö ve get hoz zuk lét re. A szö veg mint kép -

szö veg a kép-írást exp li cit té te szi, mi vel a vi zu ál is 
ele me ket tuda to san ha sz nál ja. Így a szö veg vi zu ális 
di men zi ó ja nem me l lô zött im már, és a vizu á lis ele -
meket már nem re n del ték má sod ran gú il lusztráció -
 ként a ver bál is ele mek alá. A kép szöv eg ben a kép 
és az írás tu da to san össze szövö tt, úgy, hogy el emei -
 ket egy más ki e gé szí tô jek ént, ell en té te le zés ként, il -
let ve egy máss al va ló kölc sön ha tás uk ban ha sz nál -
ják, ezál tal össze tett tér be li és idô be li szö ve tet hozva 
lé t re. A kép sz ö veg így nem lin e á ris, ha nem iko ni -
kus, to po lo gik us és vé let lens ze rû, amely fes tô és 
író kö zös mun ká ját felt é te le zi. 

Az írás és ol va sás per for ma tív mi nô sége akk or 
vá lik még nyil ván való b bá, ami kor a szö veg et hyper -
szöv eg ként hoz zuk lét re a szá mít ó gép kép er nyô -
jén. A hype r szö veg ter mi nus át a Mul timé dia Kisszó -
tár a köve t ke zô kép pen hatá roz za meg: 

 
„hype r text ol yan info r má ci ós szer vezé si rend -
szer és al kal ma zás, amely a szö ve ges info r má -
ciók vagy ré szek kö zött lo gi kai és as szo ci a tív 
kap cso la to kon ke resz tül le he tô vé te szi azok kü -
lön bö zô sor rendû olv a sá sát, elsa já tí tá sát.” (Kiss, 
1998: 92)
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Ami kor a sz ö ve gek és ké pek mel lett ide og ráf o kat, 
pik tog ramo kat, fény kép e ket, filmrész le teket, hango -
kat, ani máci ót, vi deófe l vé te lek et, repr o duk ció kat, 
mint á kat, grafiká kat, hol og ra mo kat és más anyagokat 
is hasz ná lunk, hype méd i á ról be szél ünk. Ezt a Mul -
 ti mé dia Kis szó tár a kö vetk e zô képpen ha tá roz za meg: 

 
„hyperm é dia he te rog én in for má ci ók (szöv eg, 
hang, ké pek, asszo ci á ciók stb.) olyan egy sé ges 
szer ke zet ben, ame ly több féle kép pen haszn ál ha -
tó. Az in for má ció meg jel en het szö veg ként, 
hyper szö veg ként, vi de ó ként stb., va la mint ez ek 
tet szô le ges kom biná ci ó ja ként.” (Kiss, 1998: 92) 
 

Ami kor az ol va só az egér rel rák likk el egy to picra 
(legy en az sz ö veg, kép, képrész let stb.), en nek hát -
tér in form á ci ói és más for rásai, va lam int az az zal kap -
cso latba hoz ha tó egyéb anya gok tûn nek elô vég te -
len fo lya ma tos ság gal. Így a szöv eg mi nt hyper szö -
veg, il let ve hyper méd ia nem egy sz e rû en a tech noló -
gi ai vál to zás haszná la ta csu pán, ha nem az a pont, 
ah ol az elô ál lí tás ban (pro duct i on) és a percep cióban 
a vál to zást a tech no ló gia ve ze ti be és va ló sí t ja meg. 

A hyper szöv eg ként és hyper mé dia ként lét reho -
zott szö veg el veszti anyag isá gát, tárgy szerû sé gét, il -
let ve a hoz zá ka cso ló dó eg ész-kép ze tet, his zen eze -
ket a szö ve ge ket még fizik ai ér tel em ben sem le het 
egy ség ként re ali zál ni. A hyper szö veg ként és hyper -
méd i a ként létre ho zott szö veg vir tuá li san lé te zik ki -
ne ti kus, fol ya ma tosan moz gás ban, vál to zás ban és 
lük te tés ben lé vô for má ban, az az sa ját ma ga fo lya -
ma  tos (f)el tû né sé ben. Ez a szö veg vir tu á li san va ló -
sít  ja meg azt az ev iden ci át, ho gy min den szö veg 
int er tex tus, am ely más szö ve gek kel való in ter tex -
tu á lis kap cso la ta i ban lé tez ik csu pán, bár még ez a 
szöv eg sem ad hat ja a fô szö veg, ha van ilyen, int er -
tex tus a i nak vir tuá lis to ta li tá sát. A szö veg így in ter -
textu sa in és in ter méd i á in ke reszt ül meg sok szo rozó -
dik, és ez a meg sok szoro zó dás és in terte x tuali tás 
vi r tu á li san re ali zá ló dik. 

A hypers zö veg / hyper méd ia ol va sá sa ra di ká li -
san el tér a ha gyo mán yos ol va sás line a ri tá sát ól. 
Amint az ol va só a szö veg egyik ágá ba be lép, li neá -
ris olv a sá sa kép tel en át fog ni az eg ész szöv e get. 
Köny  vé ben, Az irod a lom új mû fa jai, Nagy Pál ezt az 
olv a sást la bi rin tusszer û nek, il let ve ta bu lá risn ak hív -
ja. Az ol va sat „ol yan össze füg gésr end szere ket, grá -
fokat tár fel, ame lyek ben ale ato ri kus ván do rokká 
vál unk a hi pert ex tus or szá gútja in. Az elága zá sos 
ol va sat he lyett ta lán még szer en csé sebb a la bi rin -
ti kus vagy ta bu lá ris ol va sat ki fe jezés: az ág rajz 

ugyan is min den olva sat fo lya mán mó do sul.” (Nagy, 
1995: 372) A la bi rinti kus ol va sat töb bé már nem 
te le o lo gik us, mi vel a hang súly a bo lyon gá son, a be -
járt út mi lyensé gén van, mint sem a (nem lé te zô) 
vég cél el éré sén. Min den egyes al ka lom mal „írói” 
(„script ib le”) szö veg jön lét re, ami hez Ro land Barthes 
sze rint a köv et ke zô ol va sás-tí pus ren del he tô: aktív, 
prod uk tív, já ték os, és iga zán be vonja az ol va sót a 
szöveg ír á sá nak és új ra ír á sá nak él vez e té be. (Barthes, 
1997) Mi vel a hyper szöv eg ként és hype mé di ak ént 
létr e ho zott szö veg sa ját in ter tex tu li tás á ban, mul -
tipli  ci tásb an és so ha vé get nem érô eg ymás után i -
ság á ban lé te zik, te m po rá lis és szek ven ci ális rendjét 
töb bé már kép tel en ség elô re struk tu rál ni. Kö vetke -
 zés képp az ol va sat vé let lensz e rû és minden es etben 
nem csu pán int er tex tuá ils, han em in ter pik to riá lis, 
in terfilmes, in ter vo ká lis, egy szó val hyperme di á lis. 

Ahogy azt a fran cia fizik us, Phi lip pe Boo tz ki -
mut at ta, a hype r szö vegk ént, il let ve hypermé di a -
ként létr e ho zott szö veg szerz ô jé nek „az ol vasó-
nézôt munka tár sául kell el fo gad nia, [mi vel] a szö -
veg bi zo nyos vált o za tai csak a kép er nyô elôtt ülô 
sze mély man i pu lá ciói, in ter ak tív ol vasa ta so rán jön -
nek lét re, az al kotó szer zô és az al ko tó né zô szemé -
lyes visz ony la táb an.” (id é zi Nagy, 1995: 357) Így 
az olva sás / ír ás nem szekv en ci á lis töb bé, hi szen az 
ír ás nem a pri o ri és az ol va sás nem a post e ri o ri, ha -
nem sz i mul tán, fol ya ma tosan vál to gatva sze re pe i -
ket és gya korla ta i kat. Az írás és az ol va sás he lyet -
tesí t he tô az (új ra)ját szás sal. Eb ben az é rte lem ben, 
a szö veg mint li neá ris, egyet len en ti tás le rom bo -
lód ik, a hypers zö veg és hyp er mé dia létr e ho zá sa 
per fo mansszá, az író / ol vasó pe dig játé kos sá / per -
forme r ré vál ik a szöv eg lét re ho zá sá nak já tékos per -
for man szában. 

 
Elô adá se lemz és mi nt kép szö veg,  

hyper szöv eg, és hyper média 
 

A z elôadáselemzés kép szöve g ként, hyper szö -
vegké nt, il let ve hyper méd i a ként va ló re al i zá -
lá sa meg kér dô je lez heti, és (ta lán) új ra gon dol -

tat hat ja az anal i ti kus szöve g re vo nat kozó el várá so -
kat. Mi vel az írás és az ol va sás fel váltva hasz nál a -
tos, a hyper tex tuál is és hyper me diá lis anal í zis 
exp li cit per for mans zok so ra ként ér tel mez he tô.  
Az il yen anal í zist mul ti me diá lis szöv eg ként le het 
ke zel ni, és bár a poste o ri és in ret ros pect kés zül, de 
töb bé már nem iko ni kus re p re zen tá ci ó ja, ha nem 
kre a tív új ra ter em té se az a pri o ri ese mé  ny nek. Egy 
ilyen szö veg létr e ho zá sa már nem ki zá ró lag nyel vi 
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akt us, ha nem mul ti me diá lis eleme ken ala pul, a 
meggyô zés és nem az ár tat lans ág fáty lá  ban jár, me -
lyet in te rak tív ra ci o nál is és asszo ciá ciók ra épü lô ér -
ve ken, vízi ó kon, im p resszió kon ke resz tül hoz létre. 
Enn ek a szö ve gek nek a narra tivá  ja la bi rintus sze rû, 
megs za kí tott, frag men tált és nem át tet szô. Ez a szö -
v eg fel hív ja olva só ja figy el mét arra, ah ogy az ol va -
só / né zô ál tal az itt-és-most-ban létre hoz zák és 
szer keszt ik, és fel nyit ja sa ját tö ré se it és hiá nya it, 
ezz el kény sze rít ve olva só ját, hogy meg áll jon és el -
tû nôd jék ne hé zsé ge inél. Mi a latt nar ra tivá ja elô re 
ha lad, en nek frag men tált sága le he tô vé te szi olvasá -
sa szá mára, hogy ál lan dó meg szakí tá sok kal és ugrá -
sok kal ha lad jon. Az ol va sás mód sze re így nem–li -
ne á ris fo lya mat ként szer ve zôd ik, ha nem azt a folya -
ma tot kö veti, amely et az ol va só a hely szí nen te remt 

ma gá nak. Kö vet ke zés képp az ilyen ana li ti kus szö -
veg a vi zu á lis pa ra dig mán belül he lyezh e tô el és 
per fo r ma tív te rüle t ként ke zel he tô. A la bi rinti kus 
ol va sat így olyan fu tamh oz ha son líth a tó, ahol a rajt 
és a cél fo lya ma tos an vál to zik, mi  több a pá lya – 
kép szö vegk ént, hyper szö veg ként és hyper méd i a -
ként – is ál lan dó mozg ás ban és ala ku lás ban van. 

Bár a fent em lí tett el e mek és mód szerek többsé -
ge a mû vé szet ben meg ta lál ható, be vez e té sük az 
ana  li ti kus dis kur zus te rü le tére (ta lán) le rom bolná 
a mos ta ni szi go rú szét vá lasz tást mû vé szet és a 
mûvé szet rôl va ló írás, mû vész és el em zô, mûv é szi 
szöv eg és ana li ti kus szö veg kö zött és a mûv é szet, 
a minden n api élet, a per fo r mansz és a szín ház (ta -
lán) el térô, vagy ta lán még össze tet tebb meg ér té -
sé hez vezet (het) ne.6
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