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Pusztai Virág

Válságjelenségek a vizuális kultúrában,
kihívások a vizuális nevelés terén
Korunk emberét nap mint nap megszámlálhatatlan mennyiségű vizuális impulzus
éri. Elég végigmenni egy belvárosi utcán: az emberek és járművek alkotta forgatag
mellett cégtáblák, feliratok, falragaszok, plakátok színes kavalkádja pályázik a ﬁgyelmünkre. Még a buszok, villamosok oldaláról is újabb és újabb képek tolakodnak elénk, megpróbálva meggyőzni bennünket valamely termék birtoklásának
előnyeiről, vagy éppen egy-egy szolgáltatás igénybevételének hasznosságáról.
E vizuális információhalmaz elől elbújni sem igen lehet: az elsősorban propaganda-célú képek beszivárognak otthonainkba is. A postaládát kinyitva elárasztanak
a szórólapok, a prospektusok oldalain megannyi termék fényképe látható. A hűtőszekrény ajtaját feltárva ugyanez a helyzet, az élelmiszerek csomagolása is egyre
rikítóbb, a színek harsányak, hiszen nagy versengésben kell felhívniuk magukra a
ﬁgyelmet. Még gyermekeinket is reklámfelületnek használják a furfangos marketing-szakemberek, hisz alig lehet olyan pólót, zoknit, iskolatáskát, tolltartót kapni,
amelyről nem egy tinisztár, vagy valamely aktuálisan a mozik által vetített animációs ﬁlm ﬁgurája vigyorog ránk. Ha pedig bekapcsoljuk a televíziót, végigpörgethetünk magunk előtt távoli országok nyújtotta panorámaképeket, bepillantást
nyerhetünk olyan emberek, állatok és növények életébe, amelyekkel a valóságos
életben sohasem találkozunk.
De mi rossz van abban, ha emberek tömegei előtt kitágul a világ? – tehetnénk
fel a kérdést. Valóban, az előnyeit is sorolhatnánk e képdömpingnek, hiszen könynyebben tudjuk bővíteni ismereteinket, több jelenségre van alkalmunk rálátást
szerezni, és eme ingergazdag környezet sokak szerint nem csak szórakoztató, de a
személyiségfejlődésre is jótékony hatással van.
Csépe Valéria, az MTA Pszichológiai Kutatóintézetének tudományos tanácsadója ugyanakkor felhívja a ﬁgyelmet arra, hogy az ingergazdag környezettel kapcsolatos feltevések mára fetisizálódtak. Szerinte a félreértések kiindulópontjául az
1970-es évek patkánykísérletei szolgáltak, amikor kiderült, hogy a csupán a legszükségesebb eszközökkel (etető, itató) felszerelt ketrecekben tartott patkányok
az egyszerű tanulási helyzetekben rosszabb teljesítményt nyújtottak, mint a játékok között felnövő társaik. Tény, hogy bizonyos mennyiségű környezeti ingerre
szükség van a biológiai éréshez, de Csépe Valéria szerint egészen biztosan nem
annyira, „mint amennyivel a babák egy részét elárasztják az okosságért mindent
megtenni kívánó szülők. Az ingergazdag környezet nem azt jelenti, hogy a babákat mindenfajta módon – nyomkodós, folyton zenélő, villogó kütyükkel, videókkal, DVD-kkel – ingerelni kell. Az ingergazdag környezet mindenekfelettiségére
hivatkozók megfeledkeznek egy nagyon fontos dologról: a kispatkányok nem
természetes, az optimális fejlődésükhöz szükséges ingereken felüli mennyiségben
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kapták az újakat, hanem a kiüresített, ingerszegény környezethez képest.”1 Az
ingergazdagság és a túlingereltség fogalma között tehát különbséget kell tennünk.
Míg az előző pozitív hatással lehet az egyéni fejlődésre és a vizuális kultúra alakulására, addig az utóbbi esetében a tapasztalatok mást mutatnak.
Ha megnézzük a kereskedelmi csatornák népszerű műsorainak stúdióképét,
vagy szemügyre vesszük az újságosbódék kirakatában látható bulvárlapok, női
magazinok címlapjait, harsány, rikító, ízléstelen, giccses „motívumvilággal” találjuk magunkat szembe. A ﬁlmek is egyre „pörgősebbek”, egyre gyorsabbak a snittek,
harsányabbak a színek, egyre több a vágás. Az idősebb korosztály számára a legtöbb mai moziﬁlm már-már befogadhatatlan tempójú. Digitális gépek által termelt
fotók ezrei teszik értéktelenné az emléket, amit régen egy-egy féltve őrzött babakori vagy esküvői fénykép képviselt. Most a gyerekekről már iskolás koruk előtt
több órányi mozgóképes anyag készül. Egyre többeket örökítenek meg már a születésük pillanatában, nem beszélve a későbbi, különféle fellépéseken, ballagásokon, szalagavatókon, esküvőkön készült felvételekről. Turistaként is lassan többet
törődünk azzal, hogy minden fontosnak tartott helyszínen lefényképezkedjünk,
mint azzal, hogy élvezzük a távoli tájak varázsát. Lewis Mumford találóan írja le
a helyzetet: „Régente a kép, a képi szimbólum ritka dolog volt, elég ritka ahhoz,
hogy elmélyült koncentrációra tarthasson igényt. Mára azonban a valóságos élmény lett a ritka, és a kép mindennapossá vált.” 2
Sajnos, valószínűsíthető, hogy a képi dömping a valódi vizuális értékeknek, a
képző- és iparművészet, a fotóművészet és a ﬁlmművészet „termékeinek” sem kedvez, hiszen az avatatlan szem egyre nehezebben veszi őket észre. Ráadásul, mióta
gyakorlatilag bármely műalkotás hazavihető egy-egy albumban, netán bármikor
letölthető az internetről, a kiállítások is veszítettek a vonzerejükből.
A képek egyre fokozódó jelentősége ellenére napjainkban nem kell mélyreható
vizsgálatokat végezni ahhoz, hogy szembeötlő legyen: a vizualitás felértékelődése
nem jelenti azt, hogy a széles tömegek vizuális kultúrájának szintje emelkedett
volna. Sőt, mintha éppen az ellenkezőjét látnánk.
Szuromi Pál művészettörténész szerint a vizuális éhség nem váltotta be a hozzá fűződő reményeket. „Mérhetetlenül felduzzadt ugyan a legkülönfélébb képeslapok, ﬁlmtekercsek, színes albumok és reprodukciók tömege, ám ezzel együtt
látáskultúránkat mintha egyre inkább a fénytelenség, a szürkeség árnyai lepték
volna el.”3 Dacára annak, hogy nagyságrendekkel több képet látunk egységnyi
idő alatt, mint az előző korok emberei, a vizuális jelek, kódok értelmezése a ma
embere számára sokkal nehezebb, mint elődei számára volt. Ennek az elsődleges
oka talán az, hogy mire kitanulnánk egy képi nyelvet, addigra az már el is tűnik.
A másik ok bizonyára abban keresendő, hogy a vizuális élmények ilyen extrém
mértékben való felértékelődése és mennyiségi növekedése sorvasztóan hat a fantáziára, az elvonatkoztatási, absztrahálási képességekre. Egyre kevésbé tudunk
szimbólumokban gondolkodni, vagy egyszerűen csak felfogni a kevéssé részletesen ábrázolt képi információt.
A képi impulzusok számának növekedése, a korunkra jellemző vizuális túlingereltség már önmagában előrevetíti annak szükségességét, hogy a vizuális neve-
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lés a korábbiaknál hangsúlyozottabban legyen jelen mind a pedagógiában, mind
az andragógiában, azaz a felnőttképzésben, hiszen a terep, amelyen korunk látványkultúrája mozog, állandóan változik. A megújulási hullámok nem alkalmazkodnak a generáció-váltásokhoz, egy emberöltőn belül többször is átalakulnak
a jelek és jelrendszerek. Így az emberek felnőttként is időről-időre új, ismeretlen
terepen találják magukat. Márpedig, ha a jeleket nem tudjuk értelmezni, akkor
veszélybe kerülünk, védtelenné és befolyásolhatóvá válunk.
Furcsa ellentmondás, hogy a tömegmédia és a mozgókép megjelenése előtt a
vizuális kultúra szervesebb része volt az általános műveltségnek, mint ma. Ha
áttekintjük a művelődéstörténeti korszakokat, azt látjuk, hogy az ókortól a reneszánszon és a barokkon át a felvilágosodásig az emberideált egyfajta kulturális
sokoldalúság jellemezte. A művelt embernek illett értenie a humán- és reáltudományokhoz egyaránt, a kor berendezkedésének megfelelő nyelvek ismeretével
kellett bírnia, és ezek mellett a művészetekben is jártasnak kellett lennie. Még a
19. századi úri kisasszonyoknak is illett zongorázni, festeni, kézimunkázni, lovagolni, egyszóval szert tenni olyan ismeretekre, amelyek szélesítették a világképüket, teljesebbé tették az életüket. Mindezek az ismeretek nem a megélhetést, a
létfenntartást szolgálták, hanem önmagában a szellemi emelkedettséget, a műveltségeszményt. A letűnt korok emberei a tudásnak és műveltségnek csak egy részét
sajátították el gyermekkorban. Az egész életen át tartó tanulás, elmepallérozás,
művelődés eszménye nem 21. századi találmány, csupán a motivációk és a célok
változtak. Ami régen egy nemes idea megvalósítását szolgálta, az a művelődés
tömegesedésével elsődlegesen megélhetési kérdéssé vált. A felnőttek döntő többsége ma azért vállalkozik ismeretei gyarapítására, hogy könnyebben reﬂektáljon a
munkahelyi kihívásokra, új bizonyítványai és diplomái révén jobb munkahelyet,
vagy egyáltalán: munkahelyet találjon, netán magasabb ﬁzetési osztályba kerüljön. A művészetekkel kapcsolatos ismeretek közvetlenül nem szolgálják ezeket a
célokat, így háttérbe szorulnak.
Manapság nincsenek polihisztorok, a reneszánsz emberideál eltűnt. A tudomány
egyre kisebb részterületekre esik szét, a komplexitás nem jellemző sem a tudományos műhelyekre, sem az egyes emberre. A globalizmus korában a globalizáción
többnyire csupán egységesedési, univerzalizálódási folyamatokat értünk, de a valódi globális szemlélet, az átlátás, összefüggés-teremtés képessége lassan, de (úgy
tűnik) biztosan kiveszik az emberekből.
Mostanában az általános műveltség körébe ritkán értjük bele a művészetek terén való jártasságot, ha pedig mégis, akkor kizárólag művészettörténeti ismerethalmazt értünk alatta. Kevéssé törődünk például Kodály Zoltán intelmeivel, aki
1929-ben Gyermekkarok című tanulmányában leírta, hogy a zenének központi szerepe kell, hogy legyen a nevelésben, hiszen a zenei analfabetizmus akadályozza a
zenei műveltség fejlődését és a hangversenyek látogatottságát. A Kodály-módszer
értelmében a napi éneklés ugyanolyan fontos, mint a napi torna, a gyerek zenei
anyanyelve pedig a magyar népzene lehet. Megfogalmazta azt is, hogy a zene tanítása állami feladat, ezért a kormánynak pénzt kell rá fordítani.4 Ehhez képest ma
Magyarországon ott tartunk, hogy még a Himnuszt sem merik az emberek együtt

106

PUSZTAI VIRÁG – VÁLSÁGJELENSÉGEK A VÍZUÁLIS KULTÚRÁBAN, ...

énekelni a rendezvények hangszóróiból kiszűrődő dallammal. Sokszor találkozunk azzal, hogy ha valakinek van is hangja, hallása, inkább letagadja, mintsem
tanúbizonyságot tenne róla.
A vizuális művészetek terén sem sokkal jobb a helyzet. Lyka Károly, a művészettörténet egyik legmeghatározóbb hazai képviselője szerint „…elképzelhető az emberi művelődésnek, az emberi nevelkedésnek oly módja is, amely a
rajz egészséges alapjain épül. A rajzot ezúttal a képzelhető legtágabb értelemben
vesszük, alája sommázzuk tehát az emberi kéz munkálkodásának legtöbb fajtáját,
mindazt a nemét, amit kézi munkával, kézügyességgel, művészettel, házi-, és kéziiparral szoktunk jelölni.”5 Lyka az iskolai rajzoktatás vitájához szólt hozzá, és
állt ki annak embernevelésben betöltött elengedhetetlen szerepe mellett. „Az így
értelmezett rajzműveltség nem frázis, hanem nagyon biztos, egészséges program.
Örülünk, hogy ennek a rajzműveltségnek immár, lelkes férﬁak buzgalma folytán,
hazánkban is van egynehány melegágya.”6
Sajnálatos módon, a Kodály-i gondolathoz hasonlóan Lyka Károly elvei sem
kapnak túl nagy szerepet napjainkban. A helyzet drámaiságát jól példázza, hogy
manapság úgy is lehet valakiből pedagógus, hogy képtelen a tanítványai számára
egy egyszerű ábrát felrajzolni a táblára. (A szemléltető eszközöket a pedagógusok többsége ma már nem maga készíti, inkább letölti az ábrákat az internetről és
kinyomtatja, vagy kivetíti. Ha ez valami miatt nem lehetséges, akkor meghiúsul
a tananyag átadása.) Pedig az alapvető rajzkészség az emberek többségénél könynyedén csiszolható a szemléltetőrajz szintjéig.
Sokat elárul korunk látásmódjáról, hogy a különféle, és olykor egymásnak ellentmondó kompetencia-fogalmak deﬁnícióinál, és a kompetenciák típusainak leírásainál nemigen preferálják sem a vizualitáshoz, sem a kézügyesség fejlesztéséhez, a kézművességhez kapcsolódó kompetenciákat. Az Európai Bizottság − az
Európai Tanács lisszaboni ülésének és az oktatási és kutatási miniszterek uppsalai
informális tanácskozásának következtetéseit ﬁgyelembe véve összeállított − kulcskompetencia-listáján 7 külön szerepel például az idegen nyelvi, a vállalkozói, sőt a
digitális kompetencia is, a napjainkban meghatározó vizualitást viszont az összes
többi művészeti ággal egy kalap alá véve kulturális kompetenciaként könyvelik el.
Ez pedig a deﬁníció szerint „a gondolatok, élmények és érzések különféle módon
– többek között zene, tánc, irodalom, szobrászat és festészet – történő kreatív kifejezésének fontosságát foglalja magában.”8 Erről a szemléletről sokat elárul, hogy
a kulturális kompetenciába beleértik a kulturális tevékenységben rejlő gazdasági lehetőségek felismerése és kiaknázása elnevezésű készséget is! Magyarországon a nyolc
kulcskompetenciára épülő európai referenciakeret a 2007-es felülvizsgálat eredményeként bekerült a Nemzeti Alaptantervbe, mégpedig lényegében ugyanabban a
formában, ahogyan azokat az Európai Referenciakeret tartalmazza. Világos, hogy
egy ilyen szemlélet mellett a hangsúlyok nem fognak a megfelelő helyekre kerülni.
A vizuális nevelés mibenlétét illetően többféle deﬁníció látott napvilágot. A
Bálványos Huba és Sánta László nevével fémjelzett A vizuális megismerés és a vizuális kommunikáció című jegyzetben a következő megfogalmazás olvasható: „a vizuális nevelés a dialektika felismerésének és gyakorlásának az érzékletesség közegében
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működő iskolája. Jóval túlmutat az ízlés törvényeinek megismerésén és iskoláztatásán, tantárgyi értelemben pedig a készségtárgy szűkösségén.”9
A vizuális nevelésre minden korban szükség van. Az olyan időszakokban azonban, amikor a vizuális kultúra valamiféle válságba kerül, még inkább megnő a jelentősége. Jelenleg is olyan időszakot élünk, amikor a képi impulzusok sokasága
közepette jól jön az értékes és értéktelen, a hiteles és manipulatív, a giccs és a valódi
művészi alkotás szétválását világossá tévő iránymutatás. Mindez ma már nem csak
a rajzpedagógusok és a ﬁlmesek problémája. Itt az ideje, hogy ezt felismerjük, és
újragondoljuk a vizuális nevelésről alkotott fogalmainkat.
Az első és legfontosabb cél a társadalom tagjainak felvértezése a káros és
manipulatív hatások ellen, hiszen a fogyasztói társadalom tömegmédiája máris felmérhetetlen károkat okozott a látáskultúrában. Ki kell állni a befolyásolásra törekvő
képi ingerek dömpingje ellen, a látás szabadsága mellett. Fontos az is, hogy minél
többen megismerjék az egyetemes, mindenkori vizuális kultúra értékeit, a művészettörténet és a kortárs vizuális kultúra magas színvonalú és gondolatébresztő szellemi
termékeit. A színes, látványos, mozgalmas, a tekintetet vonzó, de hamisan csillogó
és giccses látványvilág mellé a vizuális nevelésnek fel kell mutatnia alternatívákat!
A vizuális nevelésnek arra kell irányulnia, hogy minél szélesebb rétegek képessé
váljanak a vizuális művészet alkotásainak értelmezésére, befogadására és élvezetére.
Ha a társadalom vizuális kultúrájának szintje emelkedik, egyre többen utasítják majd
el az értéktelen jelenségeket, és egyre többen lesznek azok, akik képesek – ha nem is
műalkotásokat, de – vizuális, esztétikai értékeket létrehozni saját környezetükben.
A vizuális-képi jelrendszer uralma felé tolódó világunkban a vizuális kultúra
sorsának alakulása nem lehet egy szűk, szakmai réteg beszédtémája. Ezért a fenti
célokra való törekvés mellett elengedhetetlen, hogy mihamarabb létrejöjjön egy
sokrétű társadalmi párbeszéd a vizuális kultúra állapotával, valamint a vizuális
nevelés feladatainak pontos deﬁniálásával és megvalósításával kapcsolatban.
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