
Van-e mozi a mozi 
után? 
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   Tudjuk, hogy nagy dolgok vannak készülőben. Hogy mennyire nagyok - 

ezt már nem tudjuk. 

   Lehet, hogy csak a mozi, a televízió, a video mellé egy újabb, 

velük egyenlő fontosságú, életünket, kultúránkat befolyásoló audio-

vizuális eszköz tolakszik.    

   Lehet, hogy ez az új eszköz felváltja-kiszorítja a mozit is, a 

televíziót is, a videót is.    

   Lehet, hogy elterjedése nyomán nemcsak a mozgókép-fogyasztásnak, 

hanem általában a mesterséges képek, hangok használatának új szabályai 

alakulnak ki, és ezzel egyidőben eltűnnek a régiek.    

  Lehet, hogy új művészet születik; melynek majdnem rögtön - szinte 

születésével egyidőben - lesz napi mű-kritkája, elmélete, története.    

  Lehet, hogy nemcsak új művészet születik, hanem művészetek halnak 

meg. Például meghal a filmművészet. Vagy a régebbi, ennél is 

hátborzongatóbb jóslat teljesedik be: meghal az  irodalom.   

   És innentől kezdve a negatív előjelű "nagy dolgok" következnek: 

jövőkutatók - média-futurológusok - olyan rémálmai, melyek persze még 

inkább indokolják, hogy együtt készüljünk föl arra a valamire, aminek 

eljövetelét sejtjük. 

   A mai, ismereteit olvasással gyarapító ember számára mindenesetre 

rémálom-szerű az a lehetséges jövő, melyben nemcsak papírra nyomtatott 

szöveg, hanem a hagyományos írásbeliség minden formája eltűnne, és 

hangokat jelölő betűk évezredei után az egyiptomi hieroglifákhoz 

hasonló képíráshoz térne vissza a számítógép színes, plasztikus - netán 



mozgó - ikonjait már ma is nagy biztonsággal használó új, és még újabb 

generáció.     

  A mai, gondolkodó ember számára - aki meghatározott szellemi 

tevékenységet ért gondolkodáson - még inkább rémálom egy olyan világ, 

amelyben,  miután szimulációs játékok, szellemes oktató programok 

végelláthatatlan sora segít minket, ma és  az eljövendő évtizedekben   

eligazodni a valóságban, agyunk annyira igazodik ehhez a minden 

szellemi munkát támogató szemléletességhez, hogy már nem is próbál az 

interaktív eszközökkel tanulmányozható képpel, hanggal tökéletesen 

valószerűvé tett, szimulált jelenségekből a lényegre következtetni: 

megelégszik azzal, hogy használni tudja őket. Szemléletesen "látni" és 

vele egyidőben megérteni a jövő mérnöke - sőt, talán tudósa  számára is 

- ugyanazt jelenti majd, amit a természetben élő vadember számára ma is 

jelent. Ez a vadember, mint tudjuk, jól eligazodik saját környezetében, 

sőt, abból a kevésből, amit maga körül tapasztal, ami persze nagyon sok 

is ugyanakkor - igazi világképet épít, úgy, hogy a hozzávezető 

agymunkában dedukciót, absztrakciót - a civilizált ember 

gondolkodásának megannyi tudomány-fentartó eszközét - alig használja. 

 

     A készülő "nagy dolgoknak", úgy tűnik,  közük lesz a komputerek 

világához, a kép- és hangtechnika legújabb csodáihoz. A nagy dolgokhoz 

divatszavak tartoznak. Egyelőre nehéz megjósolni, hogy a divatszavak 

által tessék-lássék meghatározott fogalmak egymáshoz hogyan, 

hányféleképpen kapcsolódva írják majd le a jövő félelmetes jelenségeit. 

Természetesen azt sem tudhatjuk,  mely kifejezések lesznek biztos 

túlélői annak a nyelvi folyamatnak, mely az informatika, 



számítástechnika szak-szavait lassan de biztosan a köznyelv szótárába 

illeszti. 

     E füzet szerzője két divatszó köré rendezi mondandóját: 

"multimédia" és "virtuális valóság." 

     Ami e két szóval a kapcsolatban majd olvasható, azt mind tekintsük  

gondolat-játéknak. Próbáljuk meg elképzelni a jövőt, amelyről úgy 

hisszük, hogy - ki tudja, hány vetületében - "nagy dolgokat" érlel.  

    Amit elképzelünk, azt persze nem tudjuk bizonyítani.  

A jövő nem biztos, hogy olyan lesz, mint ami róla itt olvasható, a rá 

vonatkozó képzelgéseket tehát megtanulni sem érdemes. Aki elolvassa, 

annak csak annyi a dolga, hogy képzelje tovább. Vagy képzelje másként. 

Esetleg képzelje az ellenkezőjét. Mindenesetre képzeljen valamit. 

  

    A mellékelt feladatok a képzelgés javasolt útjai. Természetesen 

sejteni lehet bennük a szerző előfeltevéseit.  

   Aki tehát a jövőt egészen másképpen képzeli, annak van a legnehezebb 

feladata: találjon ki más jövőt, és hozzá más feladatokat.  

    Még valamit a feladatokról: amiről majd szó lesz, ahhoz ugyan 

majdnem mindig hozzá kell képzelnünk a jövő és ritkábban  a jelen 

legfejlettebb számítástechnikáját, ebből azonban nem következik, hogy 

ez a füzet komputerek mellett olvasandó. Tehát a feladatok - egyetlen 

kivételtől eltekintve - nem feltételezik számítógép használatát, sőt 

azt sem, hogy valaki értsen a gépekhez. Nem azért, mintha nem lenne 

környezetünkben elegendő számítástechnikai eszköz, hanem mert nem 

biztos, hogy éppen a megfelelő eszköz áll rendelkezésre, és ha ma 

megfelelő is, úgyis csak ideig-óráig marad az. 



   Ez persze nem zárja ki, hogy aki teheti, e füzet olvasgatása közben 

tanulmányozza minél többet a jelen multimédia programjait, játsszon 

minél többet a jelen kínálta virtuális valóság játékokkal...  

 

   Minthogy ez a füzet egy meghatározott célú kiadvány-sorozat darabja, 

természetesen nem szólhat általában a "nagy dolgokat" közvetítő 

technikai csodákról, sőt nem foglalkozhat bizonyos kérdésekkel 

konkrétan sem: bár jósolni próbál, nem térhet ki arra például, hogyan 

működnek majd a jövő korszakformáló masinái. Nem szólhat arról, hogyan 

hatnak majd hétköznapjainkra, hogyan befolyásolják, a gazdaságot, a 

politikát. Nem szólhat bővebben a tudományos gondolkodás új 

lehetőségeiről, vagy lehetséges korcsosulásairól - melyek pedig, 

nyilvánvalóan  korszak- és sorsformló változások volnának (lesznek?) az 

emberiség történetében. 

     Ez a füzet - a többi füzethez igazodva, az ember esztétikai 

tevékenységének összefüggésében kíván a "nagy dolgok" ígérte jövőről 

gondolkodni (gondolkodtatni). Az esztétikai tevékenység eredményeként 

ha nem feltétlenül mesterművek, de mindenképpen olyan tárgyak, 

produkciók születnek, melyeknek van megítélhető esztétikai értéke: akár 

a "magaskultúra" akár az un. "populáris kultúra" körébe tartoznak is,. 

Hiszen úgy sejtjük, a technikai hozta fontos változások, nemcsak a 

játékos népszórakoztatást érintik, hanem előbb-utóbb a műalkotások 

legértékesebb körét is. Hiszen ha új művészet - netán új művészetek - 

születnek, előbb-utóbb az új művészeteknek is lesz akadémizmusa és 

avantgárdja, lesznek irányzata, lesznek nagy- és kismesterei, lesz 

giccs, mely alig megkülönböztethető a magasabb értéktől, lesz- akció és 



pornó-változat, mely jól megkülönböztethető ugyan, de bizonyosan 

hordozni fogja a születő új művészet külsődleges jegyeit.  

      Ráadásul, ha mozgókép és a mozgókép-művészet példájára gondolunk, 

nagyon valószínű, hogy ezeknél a technika-formálta művészeteknél is a 

sokaknak szóló, játékra, szórakoztatásra szánt, netán "tanítva 

szórakoztató" produkciók meg fogják előzni a művészetet, melynek magas 

formája, mint tudjuk, amúgy nem feltétlenül szórakoztat, nem 

feltétlenül tanít a szó köznapi értelmében, és főleg: a "sokaság" nem 

feltétlenül tud vele mit kezdeni. 

 

Összefoglalva: a tágan értelmezett művészet jövője, és a jövő tágan 

értelmezett művészetei érdekelnek bennünket; bizonyos technikai 

újdonságok: a "multimédia" és a "virtuális valóság" összefüggésében.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I.   Három szép szó 

 

"Trurl mérnök épített egyszer egy nyolcemeletes gondolkodógépet. Mikor a legfontosabb munkákat 

befejezte, először is fehérre lakkozta az egészet, azután a sarkait lilára festette, majd 

megnézte messziről, és még egy csinos mintát rajzolt az elejére, végül oda, ahová a homlokát 

képzelte, finom narancssárga népi motívumot festett, aztán roppant elégedetten önmagával, 

akaratlanul is fütyörészve, pusztán kötelességszerű megszokásból föltette a rituális kérdést, 

hogy mennyi kétszer kettő..." 

 

                                 (Stanislaw Lem: Kiberiáda) 

 

 

Interaktivitás: ahol kötelező, ahol nem... 

 

  Mielőtt a két divatszóval fedte jelenségről elmondanánk egyet-mást, 

ami már ma is érvényes rájuk, ki kell mondanunk egy harmadik 

számítástechnikai kifejezést, melyet már divatszónak se mondhatunk, 

ahhoz túlságosan is magától értetődően használják a szakemberek. Ez 

volna az "interaktivitás". 

    E harmadik szak-szó nélkül a másik kettő sem használható igazán: 

Interaktivitás nélkül nincs multimédia, legalábbis nem az, amit ma 

értünk rajta;  és végképp nem képzelhető el a virtuális valóság - 

semmilyen értelemben.  

   Az "interaktivitás" magyarításával  eddig kevesen kísérleteztek. A 

szót hallva egy olyan gépet kell elképzelnünk, melynek működését kép- 



és hang-jelek kísérik, esetleg a gép létének célja, értelme maga jel-

továbbítás. Ez a gép tehát, mint minden gép, "aktív", de aktivitása 

éppen abban áll, hogy  képpel, hanggal megszólítja emberi 

felhasználóját. A felhasználó visszajelez, - üzeneteinek tartalma a gép 

üzeneteitől függ - mire gép aktivitása - a gép irányából érkező jel-

folyam is megváltozik, vagy megváltozhat. Az interaktivitás fogalmának 

tehát csakis a jelhasználat, kommunikáció világára vonatkoztatva van 

értelme.  Hiszen szinte csak itt nem magátólértetődő az interaktivitás 

!  

    A legtöbb gép, ugyanis, ha munkára fogjuk, és nem emberi 

beavatkozás nélkül dolgozó robotról van szó, akkor a gép használójának 

is munkát ad: mindketten "aktívak", és aktivitásuk egymáshoz köti őket: 

kölcsönösen igazodnak egymáshoz.   Más a  helyzet a "jelekkel dolgozó", 

elsődleges rendeltetésük szerint felhasználóiknak jeleket kínáló 

gépekkel. Ezek egyelőre nem mind, nem feltétlenül interaktívak. Ezért 

találták ki ezt a kifejezést azokra az eszközökre, melyek közülük máris 

azok, vagy azok lesznek.  A hagyományos televíziót például tudjuk úgy 

nézni, hogy a bekapcsolás után nem kerülünk vele interaktív kapcsolatba 

- egészen a kikapcsolásig. Vagyis a készülékből áradó kép- és hangözönt 

figyelemmel kísérjük, de nem befolyásoljuk, ezt ugyanis sem a technika, 

sem a televíziós műsorok jelenleg érvényes használati szabályai nem 

teszik lehetővé. Viszont ha leülünk a számítógép képernyője elé, már 

legtöbbször interaktív viszonyt "ajánl fel" számunkra a gép, illetve a 

gépen futó operációs rendszer, rendszerre telepített program. Ismét egy 

különös jóslat: szakemberek szerint hamarosan eltűnnek az informatika 

világából az olyan eszközök, melyek jelekkel - mondjuk, képpel, hanggal 

- dolgoznak ugyan, mégsem interaktívak. A televízió, a rádió és a mozi 



helyét tehát az interaktív televízió, rádió, mozi foglalja el - zene 

hallgatásakor pedig már mai is lehetőségünk van aktivizálódni, 

hangszerelést előadói stílust meghatározni, esetleg a produkcióba 

belekapcsolódni. Itt nem kell jövőidőt használnunk: hogy interaktív 

televíziós szolgáltatások már ma is léteznek, és a zenei multimédiás 

szoftverek - az interaktív zene - piaca is egyre bővül. Igaz, úgy 

érezzük, jelen az, ami magától értetődő. Márpedig, a totális 

informatikai interaktivitás - ma még - nem az. 

  

 

 

Interaktivitás: fényes út a világ-szerűség felé... 

 

   A személyi számítógépen játszható, kisebb-nagyobb pénzbedobálós- 

vagy éppen zsebbe csúsztatható célgépeken élvezhető audio-vizuális 

játékok ma már se gyerek se felnőtt számára nem számítnak ismeretlen 

technikai csodának. Más kérdés, hogy nem mindenki találkozott még e 

játékok legbonyolultabb, leglátványosabb példányaival. 

  Akármilyen egyszerű játékról van is szó, a képernyőn túl egy világot 

kell elképzelnünk, amibe a rendelkezésre álló interaktivitást támogató 

eszközök - joystick, egér, billentyűzet - segítségével besétálhatunk. 

Ha a játék "fejlettebb", a képernyőn túli világ bonyolultabb, több 

játékhelyzetben, az interakció több fajtájára van lehetőség. 

 A játék tehát "világ-szerűbb". Világ-szerűbb, vagy mert fölkínált a 

látvány részletekben gazdagabb, vagy mert akárcsak a valódi világ, ez 

sem mutatja meg magát az egyhelyben szemlélődőnek; mozogni kell benne, 

helyet és helyzetet változtatni, "kalandot keresni" (vagyis elérni, 



hogy a lényeg cselekedeteink hatására maga bújjon elő a látszatok 

mögül).    

   Fentebb a "valósággal dolgozó" gépek szükségszerű-, és a jelekkel 

dolgozó okos gépek lehetséges interaktivitását említettük. Világos, 

hogy a szót ez utóbbi gépekre - de egyáltalán, gépekre - vonatkoztatva 

találták ki. Ha önkényesen még tágabban értelmezzük, inkább csak 

hasonlat-képpen használva a kifejezést, akkor sok minden másra is 

érvényes.  

     Például e gépek használója, az ember - gépek, komputerek nélkül is 

- az interaktivitás micsoda lehetőségeivel rendelkezik! A többi élőlény 

úgyszintén.  

   A valóságos világ ugyanis nem szokta korlátozni a vele szemben 

megvalósítható interakciók számát és fajtáit; ezt rábízza a világban 

élő-mozgó "interaktív játékosokra". Ha sok érzéki csatornán gyűjtik  a 

világ híreit, ha sok eszközük van a világ alakítására, ha bőségesen 

megáldotta őket a természet érzékszervekkel, netán a nyelvi 

kommunikációhoz szükséges intelligenciával is, akkor egyenesen 

lubickolhatnak az interaktivitásban. Más kérdés, hogy ezt az állapotot 

ezidáig nem számítástechnikai, informatikai divatszóval jelőlték, hanem 

egyszerűen úgy hívták: élet. 

 

 

Interaktivitás: van-e ideje nézelődni annak, aki cselekszik? 

 

     Az emberi életnek mindazonáltal vannak kevésbé interaktív (nem 

szívesen mondjuk ki: kevésbé életszerű) pillanatai. Amikor csak 

szemlélődik, hallgat, figyel. Vagy ami számunkra különösen fontos: 



amikor figyelme, hallgatása, szemlélődése a művészetre irányul - 

"befogad" egy műalkotást 

     Több ezer éve, több könyvtárnyi okos könyv próbálja megfejteni, 

mit is jelent egy műalkotás a világban, mit is jelent az ember számára, 

aki a műalkotás hatása alá kerül. Arisztotelész, Heggel gondolatmenetét 

követve, sokan - talán a többség - gondolják úgy,  hogy a műalkotás - 

tükör. 

    Hogy egész pontosan mit tükröz ez a tükör? A  világot tükrözi-e 

mindenkori állapotában, vagy a világ kortól független, rejtett 

lényegét? A figyelő szemtől függetlenül létező világot tükrözi, vagy  a 

művész lelkét is, aki alkotás közben ezt a világot "átszűri magán"? 

Netán a "befogadó" lelkét is? Mennyire torzíthat a tükör, hogy még 

érték születhessen? Mennyire kell részletgazdagnak lennie? Ha tükörben 

csak kicsiny világ-darabot látunk, vajon benne van-e a részben az 

egész?  Lehet e a műalkotás apró tükör-cserép, ami létével éppen azt 

hirdeti, hogy a világ egészben már nem tükrözhető? Lehet-e üres tükör-

keret? 

  Ezekkel a kérdésekkel még távolról sem jelöltük meg az összes 

megoldandó rejtélyt, ami az esztétika tudományának művelőit 

foglalkoztatja.  

    Egy dologban azonban bizonyosan egyetértenek, legalábbis azok, aki 

a műalkotás titkát a tükrözés - a mimézis - tételén keresztül vélik 

megközelíthetőnek: A tükör arra való, hogy belenézzenek. Törött, torz, 

vagy homályos - csakis a művész akaratából lehet a tükör. És nem 

azáltal, hogy az aki felé a művész nyújtja, aki belenéz, szándékosan 

eltöri, átfesti, átalakítja.  



  Hogy világos legyen: A festmény, a szobor befogadójának nincs 

"megengedve", hogy hozzá-rajzoljon, hozzá-faragjon bármit is ahhoz, 

amit a művész egyszer késznek nyilvánított, a színházi előadás 

nézőjének tilos a közbekiabálás, hangversenyre - közönségként - nem 

magunk is hangszerrel fölszerelkezve érkezünk, a verset nem átköltés 

céljából olvassuk, és általában a regényíró sem ajánlja, hogy művébe 

rögtön, első olvasásra, ott lapozzunk bele ahol kedvünk tartja. 

    Nemcsak arról van szó, hogy az "erőszakos interaktivitással" 

megváltoztatott alkotás, egyedisége miatt, mások számára már nem lesz 

eredeti formájában hozzáférhető, hanem arról is, hogy tükörrel van 

dolgunk, amit, azért tartanak oda nekünk, hogy lássuk a világot és 

benne magunkat. Ha ráfirkálunk, akkor - legalábbis tükörként - mi 

magunk is kevésbé vesszük hasznát. 

   Az ember hétköznapjaival ellentétben, a műélvezet pillanataitól, 

melyek (ebben általában egyetértenek az esztétika tudományának művelői) 

nem hétköznapi pillanatok, egyelőre idegen az interaktivitás. Szerény 

vigasz az alkotó kedvű  befogadónak, hogy  saját fejében lehet 

interaktív, sőt kell is, hogy az legyen: egyes elméletek szerint ő az 

aki az amúgy sérthetetlen művet igazán befejezi.  Hiszen műélvezet 

közben és után élményeket idézhet föl, képet társíthat a képhez, képet 

és zenét a zenéhez, magában folytathatja a dialógust a dráma 

szereplőivel, a film- és regényhős helyébe képzelheti magát, és 

legfőképpen senki nem írhatja elő neki, melyik részletre, milyen 

sorrendben emlékezzen, hogyan jártassa tekintetét, amikor megpillant 

egy festményt a kiállítási csarnok falán. 

     Ha tetszik, ez is interaktivitás.  Ne felejtsük el azonban, hogy a 

szót hasonlatként vettük kölcsön, értelmét ilyen célból tágítottuk ki. 



 

Interaktivitás: játszunk életet! 

  

    Tudjuk, az interaktivitáshoz - a szakszó szoros és szigorú 

értelméhez igazodva - okos gépek kellenek. Módosítsuk hasonlatunkat is 

ehhez igazodva. Ha az élet interaktív komputer-játék volna, akkor azért 

volna fejlettebb valamennyi más komputer-játéknál, mert mindent, ami 

benne foglaltatik, az utolsó elemi részecskéig, fizikai törvényig 

fölkínál a játékosnak, hogy játsszon vele, lépjen vele interaktív 

kapcsolatba - föltételezve, vagy inkább megengedve persze, hogy a 

játékosnak az észleléshez és cselekvéshez egyaránt megvannak az 

eszközei. 

    Igazi komputer-játékot játszva azonban nemcsak a játékos interaktív 

eszköz-gazdagsága, hanem a gép-világ interaktív tárgy-gazdagsága is 

meghatározza, hogy ennyire életszerű a játék. A valóságos világban 

semmi sem vonhatja ki magát az interaktivitást (is) meghatározó 

törvények hatálya alól, a gép-világban - egyelőre - kevés törvény, 

kevés tárgyra, hiányos következetességgel érvényes. A gombokkal, 

joystick-kel, egérrel irányított verekedő figura a játékos akaratának 

engedelmeskedve például élethűen forgatja a kardot, de a játékosnak 

arra már nincs lehetősége, hogy az általa mozgatott harcossal 

fölvetessen egy előtérben heverő, ugyancsak élethűnek látszó kavicsot, 

és leleményesen fegyverként használtassa vele a küzdelemben. 

Természetesen azt sincs  módja elérni, hogy a harcos beszélgetésben 

győzze meg ellenfelét. A kavics - legalábbis ebben a játékban - olyan 

kulissza, mely a karddal ellentétben látszatra  (virtuálisan) sem 

engedelmeskedik a mechanika törvényeinek: nem lehet fölemelni, nem 



lehet eldobni. Az ellenség festett arckifejezése, - lehet ugyan gonosz, 

elszánt, titokzatos, jóindulatú - hasonlóképpen kulissza-arc, egy 

kulissza-lélek tükre, mely sem a lélektan törvényeinek, és más emberi 

szabályszerűségeknek nem engedelmeskedik: vele "csak" harcolni lehet.        

    A gépek azonban egyre többet tudnak. Következésképpen a gép-világok 

is. Egyre kevesebb bennük a kulissza, és egyre több bennük az olyan 

elem, amivel interaktív kapcsolat lehetséges. Ha a gép-világ a valódi 

világot akarja utánozni, akkor törvényei is a valódi természet 

törvényei kell hogy legyenek, a valódi társadalom szabályai, a valódi 

emberi személyiséget leíró szabályszerűségek. A törvények hatálya alól 

pedig, akárcsak a valóságban, nem lehet kivétel, illetve a kivételeknek 

egy magasabb törvény hatálya alá fognak esni. Egy ilyen "tökéletes 

játékban" a gravitáció egyformán hatna kardra és kőre. A sértés vagy 

hízelgés ugyanúgy hatna a gép-világ előtérbe tolakodó főszereplőire, 

mint a háttérben megbúvó statisztákra, ha éppen "életszerű" önkénnyel 

őket választjuk ki arra, hogy interakcióba lépjünk velük. Ilyen 

tökéletes játék természetesen nincs. Nem is lesz. Csak egyre 

tökéletesebbek. A rendet bennük - az egyre több világ-elemre érvényes 

törvényeket és szabályokat, csakis interakcióval ellenőrizhetjük. 

 

Interaktivitás-családfa. Főfajok, alfajok, csökevények. 

  

   Természetesen a világteremtő technika aktuális állása, és a 

világteremtés célja határozza meg, milyen interakció lehetséges és 

szükséges.  

Minimális interakció a készülék - a "gép-világ" be- és kikapcsolása. 

Interakciónak számít minden alternatíva-választás, a televíziós 



csatornák kattintgatásától, az oktató-programok kép és szöveg 

választásain keresztül a kalandjátékok út-választásáig. Jelenthet az 

interakció szemlélődő sétát egy virtuális múzeum termeiben, ahol minden 

három dimenzióban mutatja meg magát. Mozgás-lehetőségeink itt 

korlátlanok, és mozgásunkhoz igazodik a látvány.  Viszont nem 

nyúlhatunk semmihez. Ennek a világnak teremtői tehát éppen a tárgyak 

érintésénél helyezték el a korlátokat. Máskor helyhez kötve 

lövöldözünk, vagy más, ezerféle módon számítanak jól működő 

reflexeinkre. Előfordul persze, hogy lőhetünk is, mozoghatunk is. Vagy 

mozgathatjuk a tárgyakat olyan tempóban, amit magunk választunk meg. 

Ehhez nem egyszerűen jó reflexek kellenek, hanem az összetett készség, 

amit közönségesen kézügyességnek neveznek. Vagy szépérzék. Vagy logika 

és intuíció, ha a tárgy-mozgatás egyben tárgy-választást is jelent, 

mely a gép-világ kínálta rejtélyek és feladatok megoldásának 

folyománya. Végül pedig lehet az interakció igazi kommunikáció: 

társalkodás a gépvilág szereplőivel. 

 

 

 

 

Multimédia: definíciós tévelygések 

 

A szó sokkal ellőbb fölbukkant a modern művészetek kifejezéstárában, 

még mielőtt a mai személyi számítógépekkel kapcsolatba került volna. 

Korábban kezdték használni, mint mielőtt maga a "média" - a 

közvetítőnek, közegnek fordítható "médium" többesszámú alakja - maga is 

divatszóvá lett volna. 



    A kifejezés ugyan korai használatában sem jelentett igazán mást 

mint ma: a "közeg", a "közvetítő" elé odakerült a "multi-" előtag, és 

mindenki értette hogy több egyszerre működő közvetítő, jelek adására-

vételére egy időben használandó közeg értendő rajta. Mindez persze nem 

volt nagyon régen: a hatvanas-hetvenes évek kísérletező kedvű művészei 

- színház-, film-, zene- és képzőművészei nevezték el éppen így. A 

"multimédia", vagy "mixed media" tehát olyan szélsőséges művészeti 

produktumot, vagy produkciót jelentett, mely rögtön nevével jelezte: 

több művészet körébe is besorolható, de sehová sem tartozik igazán: 

legokosabb tehát, új, születő művészetnek tekinteni. 

     Budapesten, a Népligeti Planetáriumban a nyolcvanas évek elejétől 

"multimédia show" címen rendszeresen hirdette programjait a 

"Lézerszínház". A műsor az akkor divatos diaporáma-programból, 

hagyományos és lézerfény-efektek egymásutánjából, zenéből, 

hanghatásokból épült föl. 

Mi köze van mindennek ahhoz, amit ma értünk multimédián. Mennyiben 

azonos, mennyiben különbözik? 

         Abban mindenképpen azonos, hogy a számítógépes multimédiával, 

csakúgy mint a "multimédia show-val" két lehetséges érzéki csatornán 

kerülhet kapcsolatba a befogadó: látás és hallás útján. Ez a kijelentés 

azonban kissé pontatlan. A "befogadó" szó használatával ugyanis azt 

sugalljuk, hogy itt is, ott is művészetről van szó. Pedig a multimédia, 

legalábbis amit ma értünk rajta, maga is csak médium - közeg, közvetítő 

- ami sok mindent közvetíthet, talán nemsokára egy olyan művészetet is, 

mely ehhez a médiumhoz igazodik, ennek képére formálódik. A 

Planetárium-béli "multimédia show" alkotói, ahogy korábban számos 

neovantgarde alkotó, eleve művészetként kínálták a produkciót: 



föltételezve, hogy az a más médiumokat egyesítő vadonatúj közvetítő-

közeg, mellyel kísérleteznek, arra, és csak arra  való, amire éppen ők 

használják: új művészet teremtésére. 

 

 

Multimédia: a régi szép szintézis 

 

     De vajon mennyire új találmány a multimédia? Mennyire új, akár 

közegként, akár művészetként? Először is: az esztétika tudományának 

művelői, akik olyan sok tekintetben vallnak eltérő nézeteket, általában 

egyetértenek abban, hogy igazi műalkotás éppen azon a két érzéki 

csatornán keresztül juthat el a műélvezőhöz, amit a multimédia is 

használ. Ez a látás és a hallás. Ugyanis, bár nincs művészet érzéki 

élmény nélkül, a tapintás, és ízlelés érzékisége mintha sok volna 

ahhoz, hogy általuk tükröződjön számunkra a világ - ezeket az érzékeket 

túlságosan is lefoglalják az élet kínálta köznapi "interakciók". De 

akármi is a magyarázat, tény hogy azokra az érzékeket melyeket a 

multimédia foglalkoztat, valamennyi művészet épít, és együttes 

használatuk sem igazi újdonság. 

   Richard Wagner, a zeneszerző már a múlt század, végén javaslatot 

tett a művészetek sajátos szempontú egybegyúrására: olyan színpadi 

produkciókra, melyekben a látvány- mint képzőművészeti érték egyenrangú 

a színészi játékkal, az opera zenéjével és szövegével. Ő maga ugyan 

törekedett rá, hogy művein keresztül megmutassa, hogyan is képzeli az 

általa kigondolt "Gesamtkunstot" - új művészetet azonban nem sikerült 

teremtenie. Az opera, a balett, a drámai színház ugyanis több hallható 

és látható "érték-képző réteg" összerendeződése által válik 



műalkotássá, de igen ritka, hogy ezek a rétegek ne lennének egymás alá-

és fölé rendelve, hanem mint valamilyen sűrű, szétfejthetetlen 

audiovizuális közeg kerülnének kapcsolatba a befogadóval. Még a 

hangosfilm művészetében is, ami pedig leginkább megfelelni látszik a 

wagneri Gesamtkunst-követelményeknek, általában a rétegek és értékek 

művészi pontossággal kijelölt hierarchiáját élvezzük, nem pedig e 

rétegek párhuzamos jelenlétét, mondhatni, összetorlódását, ami ugyan 

igazán "közegszerűvé" tenné a filmet, de, leszámítva bizonyos 

experimentális próbálkozásokat, egyelőre nem jellemző. 

   Vajon a multimédiában - ha éppen művészet - mellé- vagy 

alárendeltek-e az egyes rétegek? Azokban a korai kísérletekben mintha a 

rétegek, és természetesen a kép és hang-csatornák egyenértékűek 

volnának. Legalábbis érezzük, ez az alkotók szándéka. Bizonyára a 

Lézerszínház sem véletlenül választotta produkciói helyszínéül a 

Planetáriumot. Eltekintve attól, hogy itt a show-hoz szükséges 

felszerelés valószínűleg többé-kevésbé  rendelkezésre állt; a 

planetárium "közegszerű" multimédia teremtésre mintha alkalmasabb 

volna, mint egy közönséges, bár minden technikai feltétellel ellátott 

moziterem. A planetáriumban ugyanis kedvező esetben a néző középen 

foglal helyet, egyelő távolságban a hang és fényforrásoktól. A vetítés 

kör-körös, hangforrások minden irányban találhatók, a fény-efektek nem 

síkban, vetített képként, hanem térben, a néző mögött, előtt, feje 

fölött, valósulnak meg. 

      Könnyű észrevenni, hogy az így értelmezett multimédiában a látás 

és hallás érzéki csatornái azáltal válnak (válnának) egyenértékűvé, 

hogy az alkotók megpróbálják úgy kezelni a fényt mint a hangot. Ennek 

érdekében megpróbálják elérni, hogy ne legyenek kitüntetett irányok, 



ahonnan a látvány érkezik, és ha a néző lát is képeket, melyeken 

formát-alakot felismer, ne a képek tartalmára, sokkal inkább sorjázásuk 

ritmusára, szín- és fényhatásukra figyeljen: fogadja be őket úgy, mint 

a zene akkordjait. 

      Ezek a hajdani multimédiának nevezett próbálkozások, tehát 

leginkább abban kívántak különbözni más szintetikus kép-hang 

művészetektől - elsősorban a hangosfilmtől - hogy megkíséreltek zenét 

kínálni nemcsak a fülnek, hanem a szemnek is: ezáltal valóban új 

médiumot teremteni, melyet "multinak" is lehet ugyan nevezni, de sokkal 

inkább "mixed"; benne ugyanis , legalábbis az alkotók szándéka szerint 

kép és hang szétválaszthatatlanok.  

   Nem nehéz fölfedezni, hogy a videoklipp bizonyos irányzataiban ez a 

szándék továbbél. Ebből azonban nem következik, hogy amit ma 

számítógépes multimédiának hívunk az ezzel az ős-multimédiával éppen 

ebben a tekintetben mutatna szoros rokonságot. Éppen ellenkezőleg. 

 

feladat: 

 

Találjunk ki eszközöket a fény "hang-

szerűsítésérére"! Hogyan lehetne az "ős-

multimédia" követelményei szerint minél 

egyenletesebb hang-fény közeget létrehozni? 

(Mintha a konyhában két nehezen elegyíthető 

anyagot dolgoznánk össze...) 

Eszközeink lehetnek képzeletbeliek, de még jobb, 

ha a gyakorlatban is kipróbálhatjuk őket. Nem 

kell semmi bonyolultra gondolni! 



(Egyszerű példák: nézzünk  a napba sötét 

szemüvegen keresztül, és hallgassunk közben 

zenét... vagy: tapasszuk homlokunkat a hifi-

torony kezelőlapjára, sötét szobában, úgy, hogy 

semmit se lássunk, csak a "grafikus equalizer" 

vibrálását... És így tovább!) 

 Vigyázzunk a szemünk világra, de ne féljünk 

megvalósítani a furcsa ötleteket - ha 

megvalósíthatóak... 

 

     

   Multimédia: két út, egy zsákutca 

 

    Ha a hagyományos hangosfilm középen foglalna helyet, akkor az ős-

multimédia a rétegek és közegek egyesítésének, folyamatos 

mellérendelésének igénye által különböztetné meg magát tőle, azaz 

integráltabb, "közeg-szerűbb" lenne  nála. Az "új" multimédia viszont 

egyszerre ugyan, de a hagosfilmhez képest egymástól elválasztva kínálja 

a képet és a hangot, és a ráépülő rétegeket. Ezek ráadásul dinamikus 

alá-felé rendeltségben vannak egymással: ami nagyjából annyit tesz, 

hogy kívánságra hol az egyiket, hol a másikat "ugrasztjuk elő", emeljük 

ki, természetesen az interaktivitás  eszközeivel, mely az ős-

multimédiával kapcsolatban általában szóba sem kerül.  

     A zene ezúttal is jó példa: egy klasszikus zenedarab multimédiás 

feldolgozásán, mely e sorok születésekor elsősorban CD-ROM változatban 

áll rendelkezésre, azonnal megfigyelhetjük, mit is jelent a rétegek és 

közegek elkülönítettsége. Egy ilyen multimédia-program már a technika 



mai állása mellett is sok lehetőséget kínál: mindenekelőtt jó 

minőségben hallgathatjuk a zenét, de rögtön követhetjük kottán is, ha 

ilyesmire igényünk van. Elemző-magyarázó szövegek segítik a zeneértést, 

de belelapozhatunk az eredeti partitúrába, vagy képeket nézegethetünk a 

zeneszerző életéből, életének tényeit egy külön kis életrajzi 

adatbázisból kérdezhetjük le. Csupa kitűnő szolgáltatás: ám mindegyik 

mintha a zene "szétszedhetőségét" kívánná bizonyítani. Képek és 

szövegek összetett rendszerébe illeszkedve mintha az eredeti zene is 

kevésbé zenei természetű volna; mintha csak zeneként befogadni nem 

volna elégséges. Ugyanerre a klasszikus darabra komponált ős-multimédia 

szerzője bizonyára éppen az ellenkezőjét akarná: látvány-zenével 

egészítené ki a hangzó zenét, és igyekezne a kettőt egyetlen médiumba 

gyúrni. Ez a művelet annál tökéletesebben sikerülne, minél kevésbé 

ismernénk föl műélvezet közben a belső közeg-határokat. Meglehet, ehhez 

- valamilyen fény-hang orgia új médiumként való befogadásához  - az 

extázis állapota szükségeltetik; ennek elérésére pedig általában nem a 

klasszikus zene a legalkalmasabb. 

      Ne foglalkozzunk többet az ős multimédiával; ennyit is csak azért 

volt érdemes, hogy lássuk, milyen különös utakon keresi az újdonságot e 

század utolsó évtizedeinek alkotója: nem egyszerűen "formát bont" (vagy 

épít), hanem mindjárt új médiumot is keresne az újdonságnak, amiről nem 

lehet rögtön eldönteni, hogy az újdonsággal összenőtt keret, vagy olyan 

kommunikációs közeg, mely éppen csak nem veti ki magából, a rá épülő, 

belőle sarjadó művészeti újdonságot.  

Olvassuk el, mint modn erről az  amerikai Marshall McLuhan, akit éppen 

az elektronikus média és az írott szó közti kultúr-harccal kapcsolatos 

jóslatai tettek híressé. 



 

"Korunk új művészi formái maguk a médiumok..... A médiumok maguk 

hordozzák az avantgardizmust, a média a társadalom avantgárd-ja. Nincs 

többé képzőművészeti, zenei költői avantgárd. Az avantgardizmus magának 

a médiának sajátja, és nem a média-programnak. A jéghoki, a baseball, 

vagy más sportesemény önmagában nem avantgárd. A média viszont igen." 

  

Aki tehát médiával kísérletezik - mondjuk úgy, hogy megteremtve a 

technikai feltételeket, létrehozza a számítógépes multimédiát - az 

akkor is művészeti újdonságot produkál, ha, mint komputer-szakembernek, 

nincs szándékában az  avantgárd experimentumok számát szaporítani. Akár 

akarja, akár nem: a lehetőség fölmutatása a művészetben maga az 

avantgárd - és multimédia - lehetőség. 

 

 

 

 

 

Multimédia, úgyis mint szerkentyű... 

 

Hogy ezen kívül micsoda? Pillanatnyilag olyan, viszonylag nagy 

teljesítményű - kellően gyors - személyi számítógép, melybe a kép- és 

hangképzés megfelelő eszközei  bele vannak építve, velük 

összeköttetésben azok a perifériák - monitor, hangszóró - mely jó 

minőségű képet és hangot produkál. Mindez kiegészül olyan háttér-

tárolókkal, melyek memória-kapacitása elegendő, hogy a digitalizált 

képet és hangot elraktározza.  



Aki e gépekhez kicsit is ért, az tudja, hogy milyen nagy memóriaigénye 

van a digitalizált képnek. De aki sosem látott számítógépet az is el 

tudja képzelni. Csak bele kell gondolnia: a televíziós kép nagyon sok 

apró fénypontokból áll össze, melyek színe-fényessége külön-külön mind-

mind információ. Ha pedig filmről van szó, akkor ebből a rendkívül 

memória-igényes képből másodpercenként huszonnégyre van szükség!   

  Bármilyen meglepő, egy körömnyi kép-szilánk is több memóriát igényel, 

mint egy nyomtatott betűkkel sűrűn teleírt könyv-oldal tárolása. És a 

hanggal sem sokkal jobb a helyzet: környezetünk "hangállapota", mely 

természetesen minden töredék-pillanatban változik, több hangforrás 

által formálódik. Aki fölidézi magában a világ hangjainak sokféleségét, 

elképzelheti, mennyi információt tartalmaz minden hangos töredék-

pillanat, föltéve, hogy legalább azt meg akarjuk örökíteni belőle, amit 

az emberi fül érzékelni képes. 

   Tudjuk, persze, hogy eddig is kitűnő berendezések álltak 

rendelkezésünkre, hogy jó minőségben rögzítsük a képet és a hangot. 

Hiszen  egy átlagos minőségű videokazetta, rajta másfélórás 

játékfilmmel, annyi információt tartalmaz, amennyit csak a legújabb 

személyi számítógépek, legkorszerűbb háttér-tárolói tudnak befogadni. 

Amelyekre - mondhatnánk ezek után - talán nincs is szükség, hiszen az-

ős multimédia produkciók kép és hangözöne is leggyakrabban mágnesszalag 

formájában tekeredett le az egymással többé-kevésbé szinkronban működő 

audiovizuális berendezésekről... 

    Csakhogy az "új" multimédiától  mást várunk el.  

    A legfontosabb talán, hogy - azzal a bizonyos Planetárium-béli 

produkcióval ellentétben, melynek szinte szó szerint "kitették" a sötét 

terem közepébe ültetett befogadót - mindaz amit ma multimédiának 



hívunk,  feltétlenül interaktív. Ez az interaktivitás esetleg nem 

jelent többet, mint hogy a felhasználó (egyelőre felejtsük el a 

"befogadót") maga mondja meg, hogy az audiovizuális információhalmaz 

mely töredékét kívánja éppen látni vagy hallani. De ennyi 

interaktivitás multimédia esetében nem nélkülözhető.  

   Itt bárki közbeszólhat: többé-kevésbé ez is megvalósítható egy-egy 

egymásmellé helyezett hangrögzítő és videomagnó segítségével, melyeken 

van méter-számláló, és előre-hátra csévélő gomb. Valóban. Csakhogy a 

multimédiás interakcióval kapcsolatosan van még egy nem könnyen 

teljesíthető követelmény. Valamiért fontos, hogy a képpé, hanggá 

alakítandó információ-tömegből minden egyelő távolságra legyen a 

felhasználótól, megközelítőleg egyelő idő alatt érje el azt amire 

szerkezete mentén hozzáférhet... 

   Aki a számítógép működését kicsit is ismeri, akinek a digitális 

adatrögzítésről, adattárolásról valami fogalma van, annak ez nem 

újdonság. Az tudja, hogy csak milliárdnyi elektronikus fiókocskát kell 

elképzelni, melynek mindegyikében egy-egy "igen" vagy "nem" válasz van, 

és ezek a nemek és igenek, ha elegendő van belőlük, szépen, pontosan 

meghatározzák, "kirakják" azokat színes-fényes képponotokat, azokat a  

hangerő- és frekvencia-értékeket, azokat a betűket és számokat, 

melyekből a komputer-multimédia felépül, ugyanúgy egyébként, ahogy a 

többi számítógépes adatbázis. 

 

 

Multimédia: a széptan elővetíti sötét árnyékát... 

 



     Csakhogy minket legkevésbé a multimédia számítástechnikai 

feltételei érdekelnek. Számunkra inkább az a fontos, mennyiben más ez a 

fajta "jelfogyasztás", mint azok a módszerek, technikák, melyek 

segítségével a műalkotásokból "merítünk" - hiszen a műalkotásokat, 

informatikai, szemiotikai (jel-tudományi) közelítéssel, nyugodtan 

tekinthetjük jel-halmazokank. 

    Az összevetések eredménye meglepő: a multimédia használati 

szabályai minden művészet befogadási szabályaitól különböznek. 

    Már tudjuk: a művészetek alapvetőén interaktivitás-ellenesek, a 

multimédiánál viszont az interaktivitás követelmény. Ez azonban még nem 

minden. Ami legalább ennyire fontos: egyetlen művészet sem kínálja az 

alkotást fölépítő jeleket, jel-csoportokat olyan hozzáférési 

feltételekkel, mint a számítógépes adatállományok,vagyis mint a 

multimédia... 

  Miről is van szó? Egy nem időbeli művészet, mondjuk a festészet 

körébe tartozó műalkotások közvetítette jelek egyszerre, egyidőben 

állnak a kiállítás látogatójának rendelkezésére. Egyelő távolságra is 

vannak tőle: szabadon jártathatja szemét a vásznon, de a kép 

legtávolabbi csücske sem tárul föl lassabban, mint a legközelebbi. (Az 

észlelési időbe szőrszálhasogatás volna beleszámítania fény terjedési 

sebességét.) 

   Másrészt viszont mindez fordítva is érvényes: ha egyszer a festmény 

jelei egyszerre állnak rendelkezésre, akkor ez azt is jelenti, hogy nem 

marad semmi rejtve, amihez akár ide-oda mozogva, akár türelmesen 

várakozva hozzáférhetnénk. Bezzeg a színházi, zenei produkció, a 

filmalkotás óriási jel-tömeget rejt még magában ahhoz a pillanathoz 

képest, amikor felmegy a függöny, int a karmester, vagy a stúdió 



emblémája megjelenik a vásznon. Csakhogy itt a nézőnek, hallgatónak 

várnia kell, amíg mindehhez hozzájut. Mégpedig minél többhöz akar 

hozzájutni, annál tovább kell várnia. Más megközelítésben: bizonyos 

jelcsoportokhoz elöbb fér hozzá, másokhoz később, és hogy mikor 

melyikhez, ezt ráadásul nem ő dönti el. Az irodalom látszólag más: a 

könyvben, ha nagyon akarunk, előrelapozhatunk. Ám ez csak technikai 

lehetőség, amivel a vers, regény, elbeszélés "használati szabályai" 

szerint (ez a kifejezés nem esztétikai szak-szó; de hát ezúttal 

mégiscsak a komputerek világában mozgunk) nem illik élni a műalkotás 

befogadójának. Az irodalmi művet ugyanis általában illik az elején 

kezdeni, sorról-sorra olvasni, ésszel feldolgozni (például fejünkben 

érzéki képekké alakítani) azt jelcsoportot (ezúttal betűhalmazt) ami 

éppen az orrunk előtt van, és türelemmel kivárni, ami később 

következik. 

    Mihez hasonlít akkor a multimédia? Például egy olyan képzőművészeti 

alkotáshoz, melynek ugyan minden részletétől egyelő távolságra vagyunk, 

mégsem látható belőle egyszerre minden. Vagy egy olyan filmhez, melynek 

cselekménye nem csak a türelmes és figyelmes néző számára bomlik ki. A 

figyelem szükséges, de a türelem mellőzhető - a néző, ha akarja, 

kezdheti az utolsó filmkockával is, befejezheti az elsővel: nincs többé 

előre-hátracsévélési idő, ami újmódi mű-élvezetét zavarná. A multimédia 

ezenkívül természetesen az irodalomhoz is hasonlít, csak éppen 

"illemszabályok" nélkül: oda lapoz mindenki, ahová akar. 

    Arra a technikára, ami mindezt lehetővé teszi, nemcsak azért nem 

érdemes több szót vesztegetnünk, mert nem tartozik szorosan a tárgyhoz, 

hanem azért sem, mert igen gyorsan fejlődik, és mert ahhoz, aminek a 



szinte meg sem született multimédia-művészetet képzeljük, ma még - a 

gyors fejlődés ellenére is - csak többé-kevésbé alkalmas. 

    Mégis: néhány mondat a Gépről.  

    Tudjuk: a hangok és képek óriási jel-halmazait azért nem lehetett a 

multimédia fenti követelményei szerint kezelni, mert hiányoztak a 

személyi számítógépek megfelelő méretű háttér-tárolói, melyekben mindez 

elfért volna. A hajlékony lemezes perifériák tár-kapacitása kevés 

ehhez, és a merevlemez lehetőségei is szűkösek. A komputeren futó 

multimédiás programok azóta váltak a számítógép-használók 

hétköznapjainak (vagy mégis inkább ünnepnapjainak) részévé, amióta 

elérhető áron rendelkezésre áll a CD-ROM, a zene-rögzítő hí-fi 

eszközként  már jól ismert, lézer-lemezes adathordozó.  

A mostani (vélhetően még mindig korainak számító) multimédia 

megszületésének a bőséges, és viszonylag olcsó eszközökkel biztosítható 

háttér-memórián kívül még egy műszaki feltétele volt: a korábbinál 

gyorsabb számítógép. Azaz olyan nagy teljesítményű mikroprocesszor, 

mely képes a nagy kapacitású háttértárolóból kellő gyakorisággal 

meríteni, illetve gyorsan megtalálni benne, amit az interaktív 

"jogokkal" fölruházott multimédia-fogyasztó meríteni kíván. Ugyanis nem 

elég, hogy minden jelcsoport egyenlő elérési távolságra legyen tőlünk, 

az is kell, hogy ez a távolság kicsi legyen. Hiszen tudjuk, a zene, a 

mozgókép csak a kép- és hangjelek folyamatos áramlása esetén, 

meghatározott sebesség mellett élvezhetőek. Ezen kívül az interaktív 

befogadó is okkal ragaszkodhat hozzá, hogy ha egyszer már "belenyúlhat" 

az audiovizuális jelfolyamba, akkor valóban kénye-kedve szerint 

alakíthassa e jelfolyam tempóját, ritmusát, ne egy ostoba gép sebességi 

korlátaihoz kelljen alkalmazkodnia.  



   Gyors számítógép CD-ROM-mal, a tökéletes kép és hang előállításának 

elektronikus kellékeivel, mellesleg persze hifi hangszóró-rendszerrel  

és nagyfelbontású színes monitorral: ennyi szükséges - és ennyi 

elégséges is - ahhoz, hogy valaki megfelelő minőségben fogyaszthassa a 

kilencvenes évek közepén születő, multimédiára komponált esetleges 

műalkotásokat.  

  Meglehet, holnap viszont ugyanezeket a technikai kellékeket éppen 

annyira kezdetlegesnek (és persze elégtelennek) fogja találni az új 

művészet alkotója és befogadója, amennyire a kurblival hajtott ősi 

filmkamera sem felel meg egy mai film-művész, és a mai mozinéző 

igényeinek. 

 

 

 

 

 

Virtuális valóság: a Nagy Utazás... 

 

    Emlékszik-e valaki, a "Roger nyúl a pácban" című, felnőttek-

gyerekek számára egyaránt nézhető igazán szokatlan amerikai krimi-

paródiára? Ebben a filmben külön világban élnek, számukra kitalált 

természeti törvényekhez igazodva, a rajzfilm-figurák - külön világban a 

hús-vér emberek. És ami a legérdekesebb: a két világ közt "átjárás" 

van: csak az a fontos hogy a rajzfilm-alak, csakúgy mint a hús-vér 

szereplő észben tartsa, melyik világban jár éppen, melyik világ 

törvényei, melyik világ saját fizikája, kémiája biológiája érvényes ott 

és akkor - melyik csak rá, melyik   többiekre...         Amiben a Roger 



nyúl, az Utolsó akcióhős, a klasszikus Alice-mesék, és sok más  

megfilmesített vagy megfilmesítetlen története a világ-kultúrának 

hasonlít: a kitalált dolgok világa között és a valóságos világ között 

(ahol a kitalált dolgok világát kitalálják) átjárást feltételez; 

megengedve azt is, hogy, ha egyszer a kitalált dolgok világa kitalált 

világ, akkor mindenféle szabályokat-törvényeket is kitalálhassunk 

hozzá, tetszésünk szerint.  

  A kéttagú angol kifejezés - "virtual reallity" - nem olyan régen 

került be a köztudatba, hogy fordításával bárki is sokat bíbelődött 

volna. Általában félig fordítják le, virtuális valóságnak nevezve, ami 

persze nem igazán szép, a teljes fordítás - "képzetes valóság", 

"látszólagos valóság" viszont nem igazán pontos. Minthogy az eszközök 

állandóan tökéletesednek, nem fontos, hogy éppen ma, éppen az 1994-es 

esztendőben milyen technikával tartjuk a gép-világgal kapcsolatot.   Az 

azonban mégsem teljesen mellékes, hogy a virtuális valóság kifejezés 

igazán ma kezd elterjedni, amikor a gép-világ már nem csak a monitoron 

túli világot jelenti.  

    Ma már speciális kesztyűk segítségével valóban kezét használhatja a 

játékos, ha a gép-világba küldött virtuális énjének éppen a kezére van 

szüksége. vagy mozgásérzékelők segítségével a virtuális-én tekintetét 

is irányíthatja saját fejének, szemének mozgatásával. Végül 

rendelkezésre áll a különleges monitor-szemüveg, drótnélküli 

összeköttetésben a világot adagoló Géppel. Itt már arra sincs szükség, 

hogy a virtuális világba kiránduló hús-vér ember virtuális énjével 

képviseltesse magát a gép-világban.   

   Tehát nincs akadálya annak, hogy valaki egy üres futballpályán 

bolyongjon, fején a sisakkal, a sisakban a  beépített monitor-



szemüveggel, kezén, testén megfelelő érzékelőkkel. És miközben az igazi 

valóságban tágas térben akadály nélkül kószál, a virtuális valóságban - 

saját kép- és hang-illúziói szerint - szűk ösvényen, sűrű erdőben 

bolyong, égig érő gyémánt-kastélyhoz érkezik, sárkányokkal viaskodik... 

 

feladat: 

Ezúttal mégis csak szükség lesz valamilyen 

számítógépre, vagy legalább valamilyen 

monitorhoz kapcsolható játék-masinára. 

Kezdjünk játszani egy tetszőleges, egyszerű 

játékot, és játék közben csak azt keressük 

benne, "amit nem tud". Hiányoljunk mindent, 

amire szükség volna, hogy teljes értékű látszat-

valóságban érezzük magunkat! 

Gyűjtsük össze a fogyatékosságokat, azután 

próbáljuk a magunk kitalálta szempontok szerint 

csoportosítani őket!   

 

 

 

 

Virtuális valóság: ami sci-fire ihlet... 

     

   Most jusson eszünkbe, amivel kezdtük. Lehet, hogy csak azért kell 

olyasmiről képzelegnünk, ami még nem létezik, hogy ne rémálmaink 

szerint alakuljon kultúra és művészet jövője, vagy hogy legalább azt 



képesek legyünk eldönteni - de minél hamarabb - mitől akarunk félni, és 

mitől nem akarunk.  

   Bizony, van abban valami félelmetes, hogy a virtuális világ 

szabályainak, törvényeinek összefüggő szövevénye fantasztikus is lehet. 

A világ-teremtő  ember a kiindulási paramétereket adja meg: a gép 

azután gépies következetességgel megkonstruálja a rendet.  

  Építhet olyan világot, melyben sárkányok, gyémánt-kastélyok vannak.  

  Vagy olyat, melyikben nincs gravitáció.  

  De dolgozhat aprócska eltérésekkel is: teremthet olyan ál-valóságot, 

melyben a víz kilencvenkilenc fokon forr: ez a világ csak annyiban fog 

különbözni az igazitól, amennyiben az egy celziusos eltérésnek a 

természettudományok összefonódó rendszerében vannak következményei. 

(Persze hogy vannak!)     

   A virtuális világ-utazó azután hol fölveszi a sisakot és a kesztyűt, 

hol leteszi. Meglehet, erre sem lesz mindig szükség: olyan forma 

pápaszemet visel majd, mint a mai olvasószemüveg: ha átnéz fölötte az 

igazi valóságot látja - ha belenéz, a virtuálisat. De mi lesz, ha 

keverni fogja? Ha úgy váltogatja a sárkányos, nulla-gravitációs, gyors 

vízforraló valóságokat, mint manapság a tévé csatornákat?            

    Természetesen ez az egyelőre nehezen leírható, de bizonyára 

veszélyes jövőbeli szenvedély egészen más mint a tévénézés szenvedélye, 

annak sokszor leírt káros következményeivel.Aki túl sokat nézi a 

televíziót - mondják - annak tudata beszűkül, fantáziája 

elcsökevényesedik, elveszíti képességét a kreatív gondolkodásra, hiszen 

mások - a filmek, műsorok készítői - kreatívak - őhelyette. A virtuális 

kalandok viszont nagyon is munkát adnak az agynak: elemző és alkotó 



feladatokat egyaránt. A világok eltérő szabály-rendszereit mind ismerni 

kell, észben tartani, hozzájuk igazodva cselekedni.  

   A veszély - ha a veszélyforrás maga megvalósul majd, egészen más 

irányból leselkedik. Ha a homo ludens (a játékos ember) túl sok ilyen 

öntörvényű világban próbálja ki az erejét, el nem butul ugyan, de  

előbb-utóbb elfelejt kikukucskálni világ-olvasó monitor- szemüvege 

fölött. Vagy ami még hátborzongatóbb: kikukucskál ugyan, de esetleg már 

nem fogja tudni, merre van a hús-vér "fent", és a virtuális "lent". Ez 

a derék hús-vér halandó a hálózatba kapcsolt számítógépek segítségével 

ráadásul más hús-vér emberek video-képmásával is barátkozhat. Ezek 

ízlése bizonyára közös, ha egyszer készüléküket ugyanarra a gépvilágra 

kattintották. Mondjuk, a sárkányokéra. Mondjuk, a tömegvonzás 

nélkülire. Mondjuk, a 99 Celsius forráspontúra. Egy ilyen hálózatba 

kapcsolt virtuális világban mindenesetre sok ember nyüzsög majd. 

Egyesek személyiségét esetleg pszichológiai receptkönyvek ajánlatai 

szerint  állítja össze a gép, nagyjából úgy, ahogy ezt a mai 

Hollywoodban szokás. Ezek közé keverednek az igazi játékosok. 

Természetesen ezek is, azok is, foto-részletességgel megrajzolt, szépen 

kidolgozott plasztikus testtel, valósághű mozgással, hifi minőségű 

hanggal rendelkeznek. Nem tudjuk, miféle virtuális világok lesznek 

ezek, de valószínűleg az a hús-vér szereplő boldogul bennük legjobban, 

aki saját személyiségét a virtuális szereplők személységéhez, azok 

összetettségi fokához igazítja. Márpedig akármilyen szédületes 

sebességgel fejlődnek is ezek az okos, világteremtő masinák, ezek a 

virtuális lények még hosszú ideig meglehetősen együgyű teremtmények 

maradnak, még akkor is, ha már a közönséges élet-halálharcnál többre is 

lesznek képesek. Aki tehát hozzájuk igazodik, az valójában önként 



"hozzájuk butul", ráadásul azzal mentegetheti magát, hogy az elbutulás 

ezúttal nagyon is okos alkalmazkodás, mely a választott virtuális 

valóság törvényeinek, szabályainak ismeretén, érzékeny megsejtésén 

alapul.  

     Hiszen ostoba tucat-mozit, akicófilmet, szappan-operát gazdag 

személyiséggel is lehet bámulni, mely legföljebb akkor szürkül el 

fokozatosan, ha nincs más tere, nincs alkalma  a kibontakozásra. Egy 

virtuális szappan-világban viszont az alkalmazkodás ugyanúgy feltétele 

a boldogulásnak, ahogy az ember hús-vér környezetében; vagyis aki 

idelátogat, az mindjárt gyakorolni is kénytelen azt, amit a tévé-néző 

orra elé csak megtekintendő példaként dugnak. Márpedig, minden nevelési 

kísérlet bizonyítja, hogy a gyakorlat - hát még ha játékos, és önkéntes 

- százszorta hatékonyabb személyiség-fejlesztő (és visszafejlesztő...) 

mint a legszemléletesebb példa. 

    A játékos eleinte bizonyára úgy viselkedik a szintetikus lények 

között, mintha kiszámíthatatlan müvészfilm-hős csöppenne a többé-

kevésbé kiszámítható kommersz filmhősök közé. De azután hamarosan 

megtanulja, hogy így nem boldogul. Ha a kudarc visszatéríti a valóságba 

nincs semmi baj. De ha egyszer jobban érzi magát a virtualitás 

veszélytelen sárkányai közt, mint a halálosan komoly valóságban, akkor 

közte és a program-író akaratából létező mű-emberek között már nincs is 

nagy különbség 

 

  Nagyon messzire kanyarodtunk a jelentől, de még a közeljövőtől is, 

ami pedig leginkább érdekel bennünket. 



 "Játékost" emlegettünk, pedig ha egyszer a virtuális valóságok valóban 

alternatívát jelentenének a fizikai valósághoz képest, az élete útját 

itt is, ott is járó halandó számára - akkor  ez többé nem lenne játék.  

    A rosszkülsejű ember, akit az "életben" kudarcok érnek - leülne a 

Gép elé (tegyük föl: még ülni kell előtte) és szívdöglesztő virtuális 

képmását mozgatva virtuális barátnőt keresne. Nem feltétlenül mű-

barátnőt - hiszen kereshet igazit is, olyat, akinek hús-vér megfelelője 

maga is ott ül a világnagy gép-hálózat egyik masinája előtt, aki 

ugyancsak elégedetten  külsejével, és sajátmaga helyett fantázia-

hasonmásának udvaroltat. Jogos észrevétel: az egészséges  szerelem, 

legalábbis ma még, nemigen teljesedhet be a tiszta virtualitás szintjén 

De ha ez a rosszkülsejű alak nagymenő üzletember? Netán politikus? 

Üzleti és politikai sikerei érdekében egyaránt ajánlatos, hogy csakis 

tetszetős mű-ember változatában mutatkozzon a nyilvánosság előtt... 

Nemcsak arról van szó, hogy a televízió képernyőjén az ő szájmozgását 

követve nem valóságos ember szónokol. Ez csupán  a virtualitás valóság 

ma is lehetséges egyedi beszüremkedése "igazi" világunkba. Ez az 

üzletember vagy politikus - igen bölcsen - soha nem mutatkozik a hús-

vér nyilvánosság előtt. Olyan korban él majd, amikor ezt megteheti. 

Elektronikus névjegyén ott díszeleg majd a tájékoztató felirat: fogadó 

óra ekkor és ekkor, ebben és ebben a virtuális valóságban.... Üzleti 

tárgyalás? Egy másikban. Egy olyan valóságban, melynek hosszú 

tárgyalóasztalán kívánság szerint mozgó-nyüzsgő makettek formájában 

jelenik meg az üzletnek, gazdaságnak az a 

szelete, amiről a tárgyalás folyik... Baráti találkozó? Természetesen 

lehetséges, egy harmadik ál-valóságban. Mondjuk egy elegáns virtuális 

mulatóban. Az egybegyűltek közös megegyezéssel bútorozzák be, festik ki 



a falakat, ott a helyszínen ízlésük, sőt, pillanatnyi hangulatuk 

szerint. A barátok nemcsak a föllépő szintetikus táncosnő haja színét 

döntik el közösen, hanem azt is hogy - az ünnepi alkalomra való 

tekintettel - essenek-e fölfelé a tárgyak vagy továbbra is, csak 

lefelé...  

  Ebben a bizonyára sokaknak ellenszenves, de feltehetőleg igen távoli 

jövő-vízióban a multimédia nem mint művészet szerepel, de miután 

játéknak sem lehet nevezni, az emberiség intellektuális ópiumává sem 

válhat.  

   Ugyanis ez a bizarr jövő a technikai feltételektől, és utódaink 

lelki "ráhangoltságától" eltekintve is, csak akkor valósulhat meg, ha 

az emberiség egyszer ezt megengedheti magának. Ha jólétben és 

biztonságban él. Ha fizikai környezetéről, - melyben amúgy továbbra is 

sérülékeny halandóként csetlik-botlik -  bátran le veheti a tekintetét. 

Okos gépek vigyáznak rá, és arra az egyetlen valóságra, mely más 

valóságokkal ellentétben, számára veszélyes jelent. 

  Ha tehát utódainknak valóban csak annyiszor lesz majd dolga ezzel a 

mi  "igazi" világunkkal, ahányszor szemüvegük fölött fölpillantanak, 

akkor bármennyire hátborzongató ez ma: ilyen jövő is lehetséges. 

  És ha ugyanez az ember ellőbb zavarodik bele a virtualitásba, 

minthogy ezt a zavart megengedhetné magának?     Akkor bizony bomba és 

környezetszennyezés helyett játékos elmebaj végez kései utódainkkal. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
II.  Multimédia = Művészet! 
(Gondolatok a könyvtárban) 
 

"Trurl megdühödött, és elhatározta, hogy olyan gépet épít, amely verseket fog írni...  

A programot, amely egy közönséges költő fejében lakozik, a civilizáció teremtette, amelyben az 

illető a világra jött; ezt a civilizációt az előző hozta létre, az előzőt egy még korábbi, és így 

tovább, egészen a világmindenség kezdetéig, amikor a jövendő poéta információi még kuszán 

kószáltak az ősködben. Ennélfogva a gép programozásához ellőbb meg kellett ismételni - ha nem is 

az egész világmindenséget elejétől fogva, de legalábbis jókora részét. Trurl helyében mindenki 

visszariadt volna ettől a feladattól, de a mi mérnökünket kemény acélból faragták: esze ágában 

sem volt meghátrálni. Mindenekelőtt épített egy gépet, amely a káoszt modellezte, és villamos 

lélek lebegett benne a villamos vizek felett. Aztán betáplálta a fény paramétereit, aztán az 

ősködét, és így lassacskán elérte az első jégkorszakot; ez persze csak azért volt lehetséges, ez 

persze csak azért volt lehetséges, mivel a gép a másodperc ötmilliárdod része alatt hétszeptillió 

eseményt modellezett, amelyek négyszáz oktillió helyen játszódtak le egyszerre; de ha valaki úgy 

véli, hogy Trurl tévedett valahol, akkor számoljon utána. Ezután Trurl  hozzáfogott a civilizáció 

kezdeteinek modellezéséhez, betáplálta a fazekasságot és a bőrcserzést, az ősgyíkokat és az 

özönvizet, a négylábú és farkas  lényeket, az elősápatagot, akitől származott a sápatag, aki 

megkezdte a gépek építését; eonok és évezredek futottak le a villamos örvények zúgásában. Amikor 

a modellező gép már szűknek bizonyult a következő korszakhoz, Trurl újabb egységet  épített 

hozzá; a mellékszárnyakból egész városka jött létre, huzalok és tranzisztorok olyan zegzugos 

zűrzavara, hogy az ördög sem ismerte volna magát ki köztük. Trurl azonban egészen jól elboldogult 



a masinájával, csak kétszer kellett megismételnie a munkát, egyszer sajnos majdnem előlről, mert 

az jött ki, hogy Ábel ölte meg Káint, és nem Káin Ábelt (a sajnálatos hibát egy biztosító kiégése 

okozta az egyik áramkörben)... 

 

                          (Stanislaw Lem: Kiberiáda) 

 

  

Akkor most találjuk ki a multimédia-művészetet ! 

 

   Ez bizony nagyképűen és igen-igen tudománytalanul hangzik. 

Művészetet nem lehet kitalálni, kitalálását nem lehet művészi vagy 

elméleti-esztétikai feladatként elrendelni, sőt, még nagy hangon, 

ünnepélyes kinyilatkoztatás formájában  megállapítani sem lehet, hogy 

egy új művészet vagy akárcsak művészeti irányzat már létezik, már 

megszületett, mert egy ilyen megállapítás éppen akkor igaz, amikor ez 

már szinte mindenki előtt nyilvánvaló, vagyis amikor már nincs rajta 

mit megállapítani... 

     Ez persze nem jelenti azt, hogy soha, senki nem próbálta még a 

művészet új korszakát, valamely új irányzat diadalmas eljövetelét 

elrendelni, bejelenteni, de legalábbis mint kívánatos célt meghirdetni. 

A művészet teoretikusai, és a saját művészi törekvéseikhez 

szövetségeseket kereső alkotók mindig is megpróbálkoztak ilyesmivel, de 

a tizennyolcadik század, a klasszicizmus nagy korszaka óta már 

elképzelhetetlen bármilyen művészi törekvés, ízlés- stílus- 

szemléletváltás "bejelentések" és "kijelentések" nélkül.    

  Ennél természetesen sokkal rosszabb, amikor a világot minden 

vetületében - tehát esztétikai vetületében is - átgyúrni kívánó 



diktatúrák kulturfelellősei rendelik el az új ízlést, új stílust, új 

szemléletet. E század valamennyi különösen hírhedett diktátora 

meghirdetett valamilyen totális - tehát minden művészetre kiterjedő - 

megújulási programot: Hitler is, Mussolini is; Sztálin is, Mao Ce Tung 

is. 

    A művészetre vonatkozó kinyilatkoztatásokban még a politika 

diktátorain  is túltesznek az avantgárd és neovantgarde "irányzatainak 

elmélet-gyártói. Valamennyi jelentősebb "izmusnak" van manifesztuma - 

általában több is - és ezek a több alkotó által is aláírt művészi 

kiáltványok már csak saját műfajuk - kiáltvány-jellegük - miatt sem 

engedhetnek meg semmi óvatosságot, alázatot a program-hirdetésben, a 

jövőre vonatkozó jóslatokban. Azért általában még ők is megelégedtek 

azzal, hogy valami korábban is létező művészet, műném, műfaj 

megújulásáról beszéljenek. "Művészet születéséről" ők is ritkán 

szerkesztettek manifesztumot. 

    Íme egy érdekes kivétel: művészet-teremtő gondolatok Marinetti, 

olasz költő tollából. Marinettinek, a futuristák fő-fő teoretikusának, 

röviddel az Első Világháború után látomása támadt a "tapintás 

művészetéről", és ezt a látomást rögtön, mondhatni, futurista szokás 

szerint, parancsoló hangú kiáltványba foglalta: 

 

  "Az elmúlt nyáron Antignanóban, ott ahol az Amerikát felfedező 

Amerigo Vespucci útja a tenger felé kanyarodik, feltaláltam a 

Taktilizmust... 

  A két nemet egyesítő valamennyi érzelmi és erotikus jelenséget, 

valamint a barátság nem kevésbé bonyolult érzéseit alaposan és 

hagyományellenesen megfigyelve megértettem, hogy az emberi lények 



szájukkal és szemükkel beszélnek, de nem jutnak el az igazi 

őszinteséghez, mert a bőr, érzéketlensége miatt, mindmáig csak közepes 

vezetője a gondolatnak. 

   Míg a szemek és hangok közlik lényegüket, két egyén tapintásai 

lökéseikben, fonódásiakban és dörzsölődéseikben majdnem semmit sem 

közölnek egymással. 

   Ezért szükséges átalakítani a kézfogást, a csókot és a párzást a 

gondolat folyamatos közlésére. 

   Tapintásomat állandó megfigyelés alá vettem, elkülönítve testem 

különböző pontjain, de leginkább a tenyeremen, az akarat és gondolat 

összekeveredett megnyilatkozásait. Ez a vizsgálat lassú, de  könnyű, és 

ily módon minden egészséges test meglepő és pontos eredményeket érhet 

el. 

   Ezzel ellentétben a beteg érzékenységűek, akiknek ingerlékenysége és 

jártassága testük hitványságából ered, sokkal nehezebben, folyamatosság 

és biztonság nélkül jutnak el a tapintás nagy erényéhez... 

   ....EGYSZERŰ TAPINTÓ ASZTALOK felállítását határoztam el, melyeket 

köztapintásainkon vagy a Tapintás Művészetéről tartott konferenciákon 

fogok a közönségnek bemutatni... 

   A Taktilizmus szerintem különösképpen a fiatal költőknek, 

zongoristáknak, gépíróknak és mindennemű erotikus és rafinált 

vérmérsékletű erős embernek van fenntartva. A Taktilizmusnak 

ugyanakkor, nemcsak a plasztikus művészetekkel, hanem a kóros nemi 

ösztönösséggel való együttműködést is el kell kerülnie. Egyszerűen a 

tapintási harmóniákat kell célul kitűznie, és közvetett módon azon 

munkálkodnia, hogy a bőrön keresztül az  emberi lények szellemi 

közlekedését elősegítse. Az öt érzék megkülönböztetése teljesen 



önkényes, és egy napon bizonyára több más érzéket is felismernek és 

lajstromoznak majd. A Taktilizmus szívesen fogja venni ezt a 

felismerést." 

                                              

A tapintás művészete azóta sem született meg. Miután mi is osztottuk a 

konzervatív esztétika azon tételét, hogy a művészet befogadásának 

érzéki csatornái kizárólag a látás és a hallás; a taktilista 

próbálkozások kudarcán nincs miért csodálkoznunk. A multimédia, mint 

garantáltan audiovizuális 

technikai csoda, legalább ebben a tekintetben jobb eséllyel indul, hogy 

"közegként" művészet-hordozóvá váljon. 

 

 

Egy művészet, sok kivétel... 

 

   Voltaképpen egyetlen olyan művészet létezik, mely közvetlen 

gyökereit tekintve sem egyidős az emberi civilizáció kezdeteivel, és ez 

a filmművészet. Nem állíthatjuk, hogy a filmművészet születésének 

évszámát ismerjük, minthogy nem azonos a film születésének évszámával. 

  Az ős-mozi éveiben persze még nem fogalmazták meg világosan, hogy a 

mozgókép csupán kommunikációs közeg, melyre esetleg (a későbbiekben?) 

művészet épülhet. Sőt, a helyzet ennél is bonyolultabb: egyesek éppen 

hogy világosan megfogalmazták: erre. és éppen erre a tudomány és 

technika szülte közegre soha nem épülhet művészet; míg mások, különösen 

ha a születő filmiparban inkább érdekeltek voltak, mint az esztétika 

tudományában - már a mozinak megelőlegezték azt, amit McLuhan, 

emlékezzünk csak, a médiával - az elektronikus médiumokkal - 



kapcsolatosan sejtetett: ha a médium, mint közeg, avantgárd lehet, 

akkor ugyanez a médium nyilván művészet is. Közeg-művészet.  

   Ha ez már a mozira igaz, akkor a film, amióta csak pénzért, 

közönségnek  mutogatják, egyszerre közeg is, művészet is, hiszen a 

"nagyérdemű" már a kezdet-kezdetén a "künstler" "kunsztjáért", az 

"artista" "artjáért" fizetett a cirkuszban is, az ős-moziban is, tehát 

valamilyen művészetként reklámozott érdekességért. Az ős-mozi 

érdekessége a technika, vagyis az új technikai közeg érdekessége volt, 

és ebből többen könnyen arra a hamis következtetésre juthattak, hogy ez 

az új közeg: a filmcsináló ember "kunsztja", a vásznon ugrabugráló alak 

"artja", eleve artisztikus - vagyis művészet. 

 

Vissza a definícióhoz ! 

 

   Egy évszázaddal  később a születő multimédia önzetlen propagandistái 

és lehetséges anyagi haszonélvezői egyaránt óvatosabbak. Ami születik, 

arról csak annyi biztos, hogy igen hamar kommunikációs közeggé növi ki 

magát, esetleg már ma is az, mármint annak számára, akinek már ma is 

megadatik, hogy éppen ennek a közegnek segítségével kommunikáljon, 

információhoz jusson.  

  Ha majd, talán nem is sokára, kiépül az az információs út-hálózat, 

melyen mindenki ugyanúgy közlekedhet majd, mint egy sokszálú autópálya-

rendszeren, akkor (és akkor sem rögtön) derül csak ki, hogy ezen a 

hálózaton áramlik-e olyan arányban műalkotásnak szánt multimédia.  

   Hogy milyen, művészetnek nem minősülő multimédia fog áramlani rajta? 

A képes-hangos orvosi diagnózisoktól, rendőri jelentésektől kezdve, a 

hírmagazinokon, multimédiás reklám "szórólapokon" keresztül a 



"virtuális valóság" játékokig, oktatóprogramokig minden, amire az ember 

használni tud egy mozgó- és állóképekből, zenei hangokból, írott és 

hangzó szövegekből álló információ-csomagot, amit kedve szerint 

alakíthat, rendezhet, kiegészíthet... 

     Jó, jó de mégis, mik az új művészet születésének tényleges 

esélyei? Erről már részben esett szó, akkor amikor megállapítottuk, 

hogy mennyiben hasonlít a multimédia ahhoz a festményhez, amiből több 

kép "hívható elő", mint amennyi a keretben látszik; mennyiben hasonlít 

a multimédia ahhoz a filmhez, mely egyszerre kezdődhet az elején, 

végén, közepén - a néző kívánsága szerint... 

    Összegezve mindazt, ami számunkra fontos: a multimédia, ha valaha 

is alkalmas lesz arra hogy közegévé váljon egy új, eddig ismeretlen 

művészetnek, akkor az e művészet kőrébe tartozó alkotások, minden más 

művészettől eltérően 

  

1. interaktívak lesznek, 

2. nem mutatnak meg majd magukból mindent, mégis, késedelem nélkül 

hozzáférhető lesz bennük minden, ami objektíve részüket képezi.  

  

    Szépen meghatároztuk e nem létező művészetet, csak az a kérdés, nem 

jelentettük-e ki ezzel a szigorú definícióval máris, hogy multimédia-

művészet nem létezik, nem is létezhet..?  

   Hiszen a második pontban a multimédiának arra "természetes" 

sajátosságára utalunk, mellyel egyetlen már létező művészet közege sem 

rendelkezik, az első pontban pedig egyenesen egy olyan sajátosságra - 

az interakcióra - mellyel kapcsolatosan fölmerült a gyanú, bizonyos 



esztétikai dogmák alapján, (lásd: "Szép szavak" -fejezet) hogy nem 

pusztán hiányzott a létező művészetek sajátosságai közül, hanem a 

 művészet világ-tükröző természetével egyenesen összeférhetetlen. 

 

 

Csak azért is: akarjuk együtt a multimédiát ! 

 

     Miben reménykedhet akkor mégis, akinek bármilyen okból fontos, 

hogy a művészetek száma szaporodjon ? (Lehetséges ilyen ok?) 

    Mindenekelőtt korlátozzuk - már képzelgéseiben is - a megengedett 

interaktivitás fajtáit. Egyelőre ne rendeljünk a multimédia-művészethez 

a befogadói interakciók olyan változatosságát,  ami a virtuális 

valóságok esetében nélkülözhetetlen. Legyen a műélvezőnek csak annyi 

interaktív lehetősége, amennyi egy audiovizuális adatbank kezeléséhez 

szükséges: azaz hogy valóban hozzájuthasson a látható kép "mögötti" 

képekhez, valóban ott kezdje, ott fejezze be a filmet, a regényt, a 

zenedarabot, ahol kívánja. 

    Végül, ami a legfontosabb, felejtsük el, mi mindenhez hasonlítottuk 

már eddig a multimédiát; tekintsük mostantól a   

mozi rokonának, mely más fölmenő ági rokonok után született meg.  

    Tudjuk, a mozi az első olyan gépi kommunikációs közeg, melyre 

művészet telepedett, ez a közeg, éppen mert "gépi", minden hagyományos 

közegnél gyorsabban módosult ebben a mi technika-kultuszos 

évszázadunkban, ahol minden ami gép, állandó fejlődésre van ítélve. 

Mindenki tudja mik voltak a fejlődés állomásai: a mozgókép-közeg 

vizuálisból audiovizuális lett, színes lett, szélesvásznú lett, a 

celluloid-jelhordozó mellett és helyett lehetségessé vált az 



elektronikus rögzítés, a mozgókép nem anyagi természetű sokszorosítása, 

telekommunikációs használata: megszületett és elterjedt a televízió; 

majd az individuális mozgókép-fogyasztás eszköze, a video. És ezek 

természetesen csak a mozgókép-technika százéves útjának főbb állomásai. 

      Ebben az összefüggésben tekinthető a multimédia a mozi-

fejlődéstörténet következő állomásának. De tegyünk egy még merészebb 

gondolati lépést! Ne a multimédiát tekintsük a mozi túlfinomult, túl-

tökéletesített folyamodványának, melyről valóban eszébe juthat a 

konzervatív esztétának, hogy erre a luxus-technikára az "igazi" 

filmművészetnek (és a művészetnek általában) nem lehet szüksége...  

   Állítsuk az egészet a feje tetejére! Tekintsük, igen merészen, a 

mozit, és mindent, ami belőle ebben a században következett, leágazott, 

a multimédia tökéletlen előzményének! 

    Száz évvel ezelőtt megvolt az igény és a törekvés - nem a valóság 

"mozgófényképezésére", ahogy ezt eddig mondtuk - hanem audiovizuális 

információ-csomag gépi úton történő előállítására. Ez az információ-

csomag természetesen ugyanúgy kötődik a valósághoz, mintha 

mozgófényképnek neveznénk, csak éppen nem a fototechnikus reprodukción 

van a hangsúly, melynek segítségével kezdetben létrejött, hanem a 

felhasználáson, azaz, hogy e csomag - a valóság megismerése érdekében - 

mire és hogyan használható. A technikai tökéletesedés egyes állomásait 

is lehet ebből a szempontból értékelni. A film hangossá, színessé 

válása gazdagítja az információ-csomagot, a televízió a hozzáférést 

teszi könnyebbé, a video hasonlóképpen. Innentől kezdve ezt az 

információ-csomagot már mint könnyű, tenyérbe illő tárgyat forgathatjuk 

kezünkben, videokazetta képében.  



  Csakhogy, eddigi tanulmányaink alapján jól tudjuk, a mozgókép nem 

csak tárgyként létezik. És itt jön az új kívánság, a fejlődés következő 

stációja: mi lenne, ha a kis fekete kazetta nem csak anyagi, hanem 

szellemi-informatikai "létmódjában" is kezünkre esne: forgathatnánk, 

babrálhatnánk...  

   Ehhez természetesen szellemi- informatikai végtagokra van  szükség. 

Ezek a szellemi- informatikai végtagok az interaktivitás különböző 

formái, amivel a számítógép ajándékozott meg bennünket. Az 

audiovizuális információ-csomag új formája, aminek irányában, 

okoskodásunk szerint, már az ős-mozgókép megindult, a multimédia. 

Mindegy, hogy ez jelenleg leginkább CD-ROM lemezként, és nem 

kazettaként "tárgyiasul".  A tárgyi manipulálhatóság lehetősége ellőbb 

megvolt, a "szellemi manipulálhatóság" követelménye mintha ezzel 

tartana lépést... 

 

 

A múlt, ami most mellettünk szól... 

     

       A fenti sorok, ha nincs is bennük a Marinetti-szöveg  lelkes 

megfellebezhetetlensége, kissé kiáltvány-szerűre sikerültek. Lám, ez a 

veszélye annak, ha valaki sejtéseiről ír: a sejtés akkor érdekes, ha 

valószínű, és valószínűvé tehető azáltal is, hogy , mint bizonyosságot 

adjuk elő, és még örülünk is neki, ami technikai érdekességről lévén 

szó, az újkor emberének szokásos reflexe, mely csak lassan, és nem 

olyan régen kezdett halványodni 

     A művészetek barátjára ez egyébként nem áll. A művész, talán éppen 

a futuristákat kivéve, nem feltétlenül örül a technikai újdonságoknak. 



Még a XX. században sem. Mi több: az egyetlen  "technikai közegű" 

művészet gyakorlója, a filmművész sem. A filmtörténet ismerői 

emlékezhetnek: sem a szuverén alkotó, sem az esztéta nem kért a 

hangosfilmből, együtt gyanakodtak a színes filmre, kizárólag 

szórakoztató látványosságnak tekintették a szélesvásznú mozit, és sokan 

a mai napig a filmművészet elleni merényletnek tekintik a videót, akár 

a könnyű és olcsó felvételek felelőtlensége, a mozgókép inflációja, 

akár a kép-visszaadás tökéletlensége miatt... 

    Persze azt is tudjuk: a művészet előbb-utóbb minden technikai 

újdonságot - mint saját lehetőségét - birtokba veszi.  

   Valószínűleg ez nemcsak a mozgóképre érvényes. Képkeretbe feszített 

vászonra megközelítőleg azóta festenek, amióta a vászonra festés 

technikai lehetőségei adottak. Nagyzenekari műveket azóta komponálnak, 

amióta a hangszerek fejlődése, a koncert-termek építészeti adottságai 

ezek meghallgatását lehetővé teszik. Fedett kőszínház, és a többé-

kevésbé ma is használatos színpad-technika nélkül nyilván más lenne az 

elmúlt két-három évszázad drámaművészete. Nyomtatás nélkül más lenne az 

irodalom. Különösen érdekes az építőművészet viszonya a technikai 

újdonságokhoz: szinte ugyanazzal a finnyássággal fogadta a 

fémszerkezetet, a vasbetont, a műanyagot, ahogy a filmművészet a 

hangot, a színt, az elektronikát. De ha a technika már megvolt, előbb-

utóbb meg kellet barátkozni vele. 

      Ha tehát a multimédia nem semmiből jött csoda, hanem csak 

csodálatosan új mozgókép-származék, akkor a művészetnek úgy kell 

hamarosan belé-szivárognia, ahogy a folyadékok is kitöltik a 

rendelkezésre álló teret. 

   



 

 

 

Farka csóválja a kutyát: gép a művészetet... 

 

  Lépjünk egy lépést hátra a multimédiától, a mostanra igazán 

elterjedtnek mondható videóhoz. Vajon itt hol tart a művészet 

"technikába szivárgása"?  

  Mindenesetre még nem fejeződött be. A videoklipp, mint vadonatúj 

mozgókép-fajta nem született volna meg videotechnika nélkül. A 

videoklipp készítésére nyilvánvalóan a könnyű, gyors elektronikus vágás 

lehetősége csábította az alkotókat, amit viszonylag kis erőfeszítéssel 

is annyira szaporává lehet tenni, hogy a klipp zene ritmusához 

igazodjék. Ehhez jönnek még, valamivel későbbi lehetőségként, az 

elektronikus kép-preparáció csodái. 

  Mindez valóban, új, és ezt az újdonságot valóban a video, mint 

technika "követelte ki". Ugyanakkor ez csak az alkotói oldalhoz 

kapcsolódó technika: a kamera, a stúdió-eszközök következménye. A mai 

video-esztendőkben természetesen a befogadói oldalon is jelen van az új 

tecnika: szobánkban a készülék, melynek segítségével  az új technikával 

készült mozgóképet (és persze a régit is) lejátszhatjuk.  

   Erről eszünkbe kell, hogy jusson: a korábbi változások mintha a 

"befogadói oldalról" indultak volna: a közönségnek módjában állt 

hangosfilmet nézni, tehát a filmművésznek ehhez a tényhez előbb-utóbb 

alkalmazkodnia kellett... 

   Mi az, ami ma módjában áll a video-készülék tulajdonosának, és még 

senki sem alkalmazkodott hozzá? Több minden. A video-tulajdonos 



befogadás közben gombokat nyomogathat, melyek a képernyő "történéseit" 

olyan módon befolyásolják, amiről a mozinéző nem is álmodhatott. A 

videózó ember előre-hátra tekerheti a filmet, közben - ma már akár 

zavar-mentes - gyorsított felvételekben gyönyörködhet. Lassíthat, 

"kockázhat" különböző sebességgel, és - négy vagy több fejes 

készülékekkel számolva - már ma is, de holnap feltétlenül, foto-

minőségű állóképeket tanulmányozhat. 

     Az audiovizuális információ-csomag interaktív kezelhetősége tehát 

nem a multimédia ígérete, már "régen" - mondjuk, másfél évtizede - 

reális valóság. 

      A filmiparban igazán sok minden történt, ami felfogható a videózó 

film-fogyasztáshoz való alkalmazkodásnak, de az interaktivitás 

lehetőségéhez még nem igazodott senki és semmi: sem a szórakoztató 

mozi, sem a művészfilm. Ha igazodna, ez óriási változással járna: a 

"mozgókép-közeg", mely ma - többek között - szórakoztató történetek 

képes, hangos előadására alkalmas, olyan mértékben alakulna át, hogy a 

végeredményt már egy másik közegnek - másik médiumnak - kellene 

tekintenünk... 

 

     A mai filmalkotások ugyanis olyan kompozíciós axiómák szerint 

születnek, melyek fontossá teszik, hogy együltőhelyünkben végignézzük 

őket. Ez nemcsak a művészfilmre, hanem bármelyik tucat-akciófilmre is 

érvényes. A feszültségek növekedését, kisülést, az információk 

késleltetetését, az előre elhelyezett - egy ideig észben tartható - 

dramaturgiai jelzéseket mind-mind aszerint tervezi meg az alkotó, hogy 

a néző nem szakaszosan nézi a filmet. 



  Ha kikapcsolja a videót és, másnap folytatja, már sem a feszültség-

növekedés okozta, a műélvezet szempontjából értékes szorongást, sem a 

feszültség-kisüléskor érzett sajátos megkönnyebbülést nem tudja 

tökéletesen felidézni. A dramaturgiai jelzésekre emlékezhet ugyan, de 

többé nem ugyanazzal az érzelmi töltéssel lesznek jelen a fejében, mint 

amilyenre a filmcsináló számított. 

    A filmnézés tehát technikailag megszakítható éppen, a mozgókép-

közeg törvényei szerint azonban "ellenjavallt". Ugyanez érvényes a 

zenehallgatásra. Egyetlen szinfóniát sem komponáltak azzal a tudattal, 

hogy a magnó, lemezjátszó kikapcsolható, és a műélvezet - esetleg 

napokkal később - ugyanonnan folytatható. 

   Az irodalommal, tudjuk más a helyzet. Pedig a regényben is vannak 

növekvő-kisülő feszültségek, van információ késleltetés, vannak 

megjegyzendő "előjelzések". A regényíró mégsem várja el - nem is 

várhatja - hogy többszáz oldalt olvassunk el együltőhelyünkben. Ilyenek 

az irodalom közeg-törvényei. Ilyen engedékenyek. 

      Sőt, ennél is engedékenyebbek: ha kívánjuk (mi mást is 

tehetnénk?), a nehezebb részt lassabban olvassuk, a könnyebb részt 

gyorsabban. Esetleg  megállunk egy-egy szebb, érdekesebb, bonyolultabb 

mondatnál. A mondaton belül "körülnézünk": újra elolvassuk, külön az 

elejét, külön a végét, szavakat keresünk benne, utalásokat más 

szavakra: szinte térszerű összefüggéseket. Vissza is lapozhatunk. Az 

előrelapozást már nem szereti a szerző, bár akadnak kivételek...  

   Néhány mondat Esterházi Péter Kitömött Hattyú című regényének 

előszavából: 

 



"Úgy gondolom (szeretném?) könyveim ideális megjelenési létezési 

formája: a kert. Ám ezt egészen primitíven tessék érteni! Hogy ti. 

mászkál az olvasó a kertben, és a "megfelelő helyen" olvas. Akárcsak 

úgy, hogy a bokorra rá van aggatva egy papírlap. Vagy költőibben: a 

bokrot olvassa. És így tovább, nagyon szépen van ez elgondolva." 

  

     A regényolvasás azért egyelőre általában más szabályok szerint 

történik, mint a parkbéli séta. De ki tudja, mit hoz a holnap? 

       A videókészülék mindenesetre már most megfelelne egy olyan 

mozgókép-művészet céljaira, amit olyan szabályok szerint kellene 

befogadnunk, mint az irodalmat. Lehetne lassabban és gyorsabban 

fogyasztani, lehetne megállni képenként, és természetesen lehetne benne 

"visszalapozni". 

     A mai film nem csak azért nem felel meg ezeknek a 

követelményeknek, mert a médium törvényei szerint egyvégtében kell 

megtekinteni. Ami súlyosabb ennél: nem illik benne egy-egy jelenetet 

többször végignézni (Senki se tévessze össze a filmnézés szabályait a 

film-elemzés szabályaival!), nem illik gyorsítani, nem illik lassítani. 

A mai film "fogyasztási sebességét" már csak azért sem szabályozhatja 

kedve szerint a néző, mert a valóság-béli mozgások tempójától eltérő 

sebességnek minden esetben jelentése, stílus-értéke van. A lassítás a 

kiemelés, ünnepélyesség eszköze lehet, a gyorsítás komikus hatást kelt, 

vagy jelezheti, hogy valaki különösen, "természetellenesen" gyors...  

   Milyen lenne hát az a mozgókép, ami valóban igazodik a mai video 

lehetőségeihez? Rögtön érezzük: nem igazi mozi.  

   A mai film, mint tudjuk, a világ fototechnikus reprodukciója révén 

mindig hordoz valami elemi realizmust, valósághoz kötöttséget, még ha 



avantgárd kísérletről van is szó. Ha a mozgás nem a valósághoz 

igazodik, ha az események nem előre-felé bomlanak ki az időben, akkor 

az már nem számít mozinak. Ha nem kell többé megvárnunk, amíg egy 

elhajított tárgy földet ér, vagy egy jól irányzott pofon célba talál, 

hanem jogunk lesz gyorsítani, netán továbblapozni, az már megint nem 

mozi... 

 

feladat: 

 

Nézzük meg videón Antonioni: Nagyítás című 

filmjét! Nézzük végig lassítva, kockázva a park-

béli jelenetet. Keressük meg mi, nézők a 

gyilkost! 

Természetesen nem fog sikerülni.  

Azért csak tanulmányozzuk át hasonlóképpen a két  

foto-előhvási jelenetet is! 

Próbáljuk meg elképzelni a Nagyítás multimédiás 

átdolgozását. Mi őrizhető meg a film értékeiből 

akkor, ha "módunkban áll" részt venni a főhős 

nyomozásában...?  

 

 

Dimenzió-szaporítás 

 

     Mondjuk ki: ez az új valami, melyet, mozgófilm helyett, most már 

valóban egyre természetesebb audiovizuális információcsomagnak hívni, 

számítógépes multimédiáért "kiált". Azaz a valamivel régebbi technika - 



a videomagnó - lehetőségeiből levezetett új közeg-törvények szülte új 

médium fizikailag is új kommunikációs közeg  kell hogy legyen: 

mágnesszalag helyett lézerlemez, képmagnó helyett komputer. 

   Ebben az új közegben, mint már tudjuk, az interaktivitás magától 

értetődő. A videomagnó, valamennyi említett szolgáltatásával csak 

jelzi, hogy milyen irányban értelmezhető át a hagyományos mozgókép.  

    A számítógép, érezzük, nem is enged meg más értelmezést. A 

számítógép-monitoron - a filmvászonnal, a tévé- és videoképernyővel 

ellentétben - a valóságkövető mozgás nem tekinthető  a kép "természetes 

állapotának". Ez persze nem azt jelenti, hogy a számítógépen maga a 

mozgókép volna természetellenes. A kép a korszerű komputer monitorján 

is mozog, és e mozgás természetesen célszerű mozgás. Vagy egy állókép 

fölbontása, valamilyen szempontú analízise, vagy egy kép hozzárendelése 

más  képekhez, valamilyen kiválasztott szempont, kijelölt kapcsolódási 

szabály szerint. E kapcsolódási szabályokon belül a "valóság követés" 

viszont csak egy a sok közül. Nem kizárt, de nem is kizárólagos. 

Természetesen összetett kapcsolódási szabályok is elképzelhetőek: nem 

állóképek, hanem néhány másodperces valóságkövető mozgóképek társulnak 

egymáshoz, illetve olyan mozgóképekhez, melyek állóképeket, esetleg 

valóság-követő mozgóképeket analizálnak... 

       Akkor ez megint videoklipp! - könnyen erre a következtetésre 

juthatunk. Összetevőit tekintve, igen. Csakhogy, azáltal, hogy 

módunkban áll interaktívnak lenni, hogy befolyásolni tudjuk kép és hang 

áramlását, meghatározni az említett kapcsolódási szabályokat, vagy az 

állókép-analízis fajtáját, irányát - valami olyasmit élvezünk (és 

egyben létrehozunk) ami a videoklipp természetével homlokegyenest 

ellenkezik. Mondhatni: anti-klipp. 



   Például semmi sem idegen a videoklipptől annyira, mint a látvány 

értelmi és nem érzelmi megközelítése, a szívós agymunka amivel a képek 

jelentését kell fejtegetünk, majd megfejtésünk eredményéhez igazodva, 

újabb tudatos döntéssel tovább keresni a kép- és hang-halmazban...  

   A videoklipp gyors, a multimédia "fogyasztása" lassú. A multimédia-

befogadónak magának kell uralkodnia kép és hang fölött, a videoklipp 

befogadónak át kell adnia magát kép és hang általa nem ellenőrizhető 

áramlásának. Az egyik aktív, a másik - szinte a révületig - passzív.  A 

hagyományos mozgókép nem él tudatküszöb alatt ható látvány-ingerekkel, 

a videoklipp igen. A multimédia - megint csak a hagyományos mozgóképhez 

viszonyítva - meglehet, éppen az ellenkező oldalon áll: ha a képeket 

"el lehet olvasni", áramlásuk sebességét szabályozni, kapcsolódásukat 

befolyásolni,  akkor ez a hagyományos filmnézésnél tudatosabb 

tevékenység. Igaz, már létezik "multimédia-kipp" is, melyben a töredék-

másodpercig látható, tudatküszöb alatt ható képekre, és persze a zenére 

reflex-szerűen kell válaszolni; az egér, a billentyűzet segítségével új 

audiovizuális hatásokat előhívni, tudatos döntések, kép-értelmezések 

nélkül. Valószínű azonban, hogy ez a multimédia közegén belül ugyanúgy 

határeset marad, mint a mozgókép-közegen belül a videoklipp.   

   Mindenesetre érdekes, hogy míg az elektronikus képrögzítés "alkotói 

oldala", kamerákkal, vágóasztalokkal, keverőpultokkal egy passzív 

befogadóra építő gyorsan fogyasztandó "révület művészet" születését 

segítette, addig ugyanennek a technikának a befogadói oldala - az 

előre-hátra csévélő,  gyorskereső és "pause" gombokkal - legalábbis 

sugall, előkészít egy aktív befogadásra, lassú, tudatos fogyasztásra 

"teremtett" médiumot... 

 



       Mégis, milyen alternatívái lehetnének a technika teremtette 

"lehetőség-teret" betöltő, új audiovizuális művészetnek a komputer-

multimédia kebelén belül?  Ha csak annyi interaktivitást képzelünk 

hozzá, mint amennyit már a videomagnó is nyújtani tud, akkor digitális 

rögzítéstechnika első pillantásra nem jelent többet, mint hogy nem 

függünk a szalagot forgató motor gyorsaságától, hanem valóban a 

lapozgathatunk a képanyagban, valóban késedelem nélkül oda ugrunk, 

ahová akarunk - föltéve, hogy tudjuk, hóvá akarunk; azaz, 

rendelkezésünkre állnak ügyes, kézreeső, előhívható, vagy folyamatosan 

rendelkezésünkre álló "könyvjelzők", "sorvezetők", mutatók, 

tartalomjegyzékek. 

       Bővítsük eggyel gondolatban az interaktív szolgáltatások számát, 

azaz éljünk a digitális képrögzítésből következő lehetőségekkel, és 

tételezzük fel, hogy a megállított kép nemcsak egészében, hanem 

részleteiben is tanulmányozható: részleteit kívánság szerint 

kinagyíthatjuk, más és más látvány-kontextusban tanulmányozhatjuk. 

    Ezzel túlléptünk azon az újdonság-körön, aminek ötletét (vágyát?) 

még a videomagnó kezelőgombjai sugallták számunkra. 

Egyben dimenzióváltás pillanata is ez, hiszen bármennyire is újnak, 

különösnek tűnt a lapozgatható, interaktív film ötlete, mindeddig 

mégiscsak cselekmény-fonalra fölfűzött képfüzérként képzeltük el, amit 

majd mi magunk pörgethetünk, gyorsan-lassan, előre-hátra és persze  

meg-megállva.  

  Ha "bele is mehetünk" a képekbe, ez innentől kezdve más fajta mozgás: 

többé nem idő-egyenes, sokkal inkább sík, ahol az idő-egyenes mentén 

bejárható felületű képek vannak kiterítve. Ez már nem egy, hanem két 

dimenzió. 



 

     És ezzel még nincs vége. A számítógépek régi barátainak föl kell 

idéznie, az igazi kívüállóknak meg kell ismernie még egy fontossá váló 

komputer-divatszót: ez a "hipertext". 

     Az egérrel rákattintunk a monitoron olvasható szöveg aláhúzott, 

színezett, vagy más módon kiemelt részletére, és egy másik szöveg 

jelenik meg, mely magyarázza értelmezi az előzőt, vagy más módon 

rendelhető hozzá. Megjelenhet természetesen a szöveghez kapcsolódó 

rajz, ábra, álló- és mozgókép is. Fölcsendülhet zene, elhangozhat a 

szövegrészletre vonatkozó kommentár - élőszóban. 

A szövegrészletre  vonatkoztatott másik szöveg természetesen ismét 

tartalmazhat megjelőlt, kiemelt részleteket, melyek ismét újabb 

hozzájuk társítható szövegeket képesek előhívni.  

Azok újabb szövegeket, és így tovább.... Azaz nem feltétlenül tovább, 

hiszen lehet, az is hogy a hivatkozás visszavisz ugyanoda, ahonnan 

elindultunk.  

    Most már világos: ezek a szövegek  nincsenek egymásnak alárendelve, 

nem megjegyzések, lábjegyzetek, valamilyen fő-szöveghez képest. A 

szövegeknek "tere van", - a második után, 

harmadik dimenziója - melyben nemcsak minden szöveg, de minden irány is 

egyenrangú lehet. A "hipertext-ből" a "text" ugyan szöveget jelent, de 

aki még nem látott ilyet, az is kitalálhatja: a képek és ábrák sem 

jelentenek zsákutcát - egy kép, sőt újabban egy mozgókép kijelőlt 

részletére is kattintani lehet, és máris megjelenik a kép mögötti 

szöveg, vagy a kép mögötti kép. Innentől kezdve persze már a "mögött" 

fogalmával is óvatosan kell bánnuk: amit az ablakként  megnyíló 

képernyő közvetlen vízuális élménye miatt "mögöttnek" érzünk, az lehet 



"előtt", lehet  "fent" és"lent", sőt, "jobbra" és "balra" is lehet, 

hiszen azért továbbra sem zártuk ki, hogy a képeknek és szövegeknek 

"haladási iránya" legyen. 

    Valószínűleg nem kell, hogy ezek az irányok minden multimédiás 

produkciónál értelmezve legyenek. De ahol mégis mind, egyszerre jelen 

vannak, ott nemcsak a film vagy a zene, hanem már a szépirodalom 

befogadásának sajátos kötetlenségét, "dimenziós szabadságát" is 

meghaladtuk. Hiszen a regény olvasására jellemző információ-gyűjtő út 

is egyenes út, a cselekmény mentén halad, a betűsorok alkotta szavakat, 

a szavak alkotta mondatokat a tudat a maga szabta tempóban képekké 

alakítja. Persze, mint tudjuk, a mozinézőhöz képest sok mindent szabad 

neki: megállhat útközben, "síkban szétteríti", nézegeti őket, sőt igazi 

"hipertext-helyzetet" is teremthet: föl kell a karosszékből, fölüti az 

atlaszt, a lexikont, hogy utánanézzen egy névnek, évszámnak földrajzi 

helynek. De a lexikon nem része a regénynek. onnan, rendkívüli eseteket 

kivéve csak úgy van visszaút a regény világába, ha letesszük a 

lexikont, és folytatjuk az olvasást.  Pedig lehet, hogy a lexikon egy 

másik szócikkhez, netán újabb könyvekhez tanácsol, amit természetesen 

elolvashatunk, de a regényíró szándékával, illetve a regény "használati 

szabályaival" már nem fér össze, hogy az egyik könyvbe másik, majd 

harmadik könyvet "ékeljünk", és ezt a hosszú műveltség-gyarapító, 

világkép-tágító kirándulást az eredeti műegész részének tekintsük. Más 

volna a helyzet, hanem a mű - a műalkotás - nem a könyv volna. Hanem a 

könyvtárszoba. Nem is akármilyen könyvtárszoba: teli könyvekkel, 

hanglemezekkel, a falon képekkel, a szekreter-fiókban pedánsan 

rendezett fotó-gyűjteménnyel, a sarokban videóval, kazettákkal, 

másológéppel, az íróasztalon más hasznos eszközökkel, nagyítóval, 



aláhúzásra alkalmas, könnyen radírozható ceruzával, és olyan 

mindentudó, intelligens  katalógussal, mely  nem csak azt tartja 

számon, hol kezdtük, merre jártunk már, hanem ha igazán eltévednénk, 

azt is megsúgja, merre van a szoba kijárata... 

    Ilyen háromdimenziós, "könyvtárszoba-könyv" már fölfogható egy 

meggyökerezni képes  multimédia-művészet érett, kifejlett alkotásaként. 

Amúgy persze csak hasonlat. Ám ha mint hasonlatot komolyan vesszük, 

továbbgondoljuk, mindenképpen valamilyen szakkönyvtárat, sajátos 

szempontok szerint összeválogatott kép-hang archívumot kell 

elképzelnünk. Egyszerűen azért, mert bármennyire is különböznie kell a 

multimédia-művészetnek minden más művészettől, mindenképpen "üzennie 

kell", nem az objektivitás szándékával enciklopédiává zsugorított 

világot kell tartalmaznia, hanem a művészi szubjektumon "átszűrt" 

világot, azt a szemléletet is, ahogy a művész a világot látja és 

láttatja. Ez a könyvtárszoba lehet emocionális és intellektuális, lehet 

könnyed és ünnepélyes, lehet tragikus és komikus. Elképzelhető lírai és 

epikus könyvtárszoba, könyvtár groteszk stílusban, súlyosan pesszimista 

üzenettel...        

   A tematikus lehetőségek, és a multimédia egyelőre homály fedte saját 

stílusjegyei, esetleges műfaj-szerű belső tagolódása még csak ezután 

következnek. Hiszen bizonyára lehetséges "történelmi könyvtár", vagy 

"sci-fi archívum", esetleg pszicho-dolgozószoba... Attól hogy a 

multimédiát egységes médiumnak tekintjük, még természetes, hogy egyes 

alkotásokban a kép, másokban a hang a meghatározó, az egyikben mintha 

az írott szöveg alkalmazkodna az összes többihez, a másikban éppen 

fordítva... Meglehet, a technika maga biztosítja, hogy a multimédia-

közegen belül minden irány egyenértékű legyen, de azért a konkrét 



alkotások ennél szerényebbek: esetleg születnek majd egy-, kettő-, 

három tengely köré szerveződő alkotások, és elképzelhető, hogy lesznek 

ajánlott, már-már műfajteremtő "bejárási konvenciók". A hagyományos - 

filmszerű - "előlről a vége felé" -irány  bizonyára továbbra is fontos, 

gyakran sugalmazott befogadási szabály marad, de lehet hogy a pásztázó, 

vagy a spirális vonalat követő mozgásoknak ugyanilyen fontos 

hagyományai alakulnak ki... 

 

  Szubjektív - alkotói - döntés-sorozat következtében tehát ugyanúgy 

végtelen sok könyvtárszoba "rendeződhet be", ahogy a lehetséges filmek 

és könyvek száma is végtelen. Ennek ellenére a multimédia nem könnyen 

tudja kivédeni az enciklopédikusság vádját, mely természetesen 

dicséretes, ha azt a bizonyos audiovizuális információ-csomagot 

oktatásra, szemléletes ismeretterjesztésre szánják, de művészet-

teremtés szándéka esetén éppen ezek az erények válnak veszélyforrássá:  

a műalkotásból tanító-program, vagy humán-tudományos demonstráció 

válik. 

     A művészetben persze nem teljesen ismeretlen, amit a multimédia a 

hipertext lehetőségével nyújt, és amit bizonyos mértékig kötelezővé 

tesz. Számos régi költőt - a reneszánsz századaitól kezdve - szinte 

lehetetlen az antik kultúra vagy a biblia alapos ismerete nélkül 

megérteni.  De a húszadik században is tanácsos könyvtárnyi könyvel, 

lexikonnal, filozófiai, teológiai munkánkkal körülvéve belekezdeni 

James Joyce Ulissessének, vagy Ezra Pound, T.S. Eliot valamelyik 

nagyobb lélegzetű költeményének olvasásába. Bár épp az utóbbi 

állította, hogy verseinek a műveletlen olvasóra is illik hatnia: ha a 



rejtett utalásokat ugyan nem ismeri fel, d azok értelme misztikus úton 

mégiscsak lelkébe szivárog.   

  Valószínűleg hasonló véleményen lehet az angol filmművész, Peter 

Greenaway is, aki pedig néhány "hagyományos" mozifilmjében már meg is 

közelítette a multimédiára jellemző enciklopédikus zsúfoltságot; miután 

azonban mégsem multimédiát készít, az "utalt" és az "utaló" 

látványelemek nála még egyszerre vannak jelen, néha csupa megfejtendő, 

és egymásra vonatkozó-hivatkozó részlettel töltve meg az előteret, 

közép-teret, hátteret; miközben mindez szinte követhetetlenül - 

egyelőre az alkotó szabályozta sebességgel - el is mozdul. Greenaway 

sem követeli meg, ám az ő művei sem arra születtek, hogy könyvek, más 

filmek, mitológiai enciklopédiák tanulmányozása nélkül fogadjuk be 

őket. 

 

   Megint csak költői szabadsággal kezelve a szigorú szak-szót: minden 

valamire való műalkotás hipertext-tevékenységet kezdeményez agyunkban, 

a tudat és a tudattalan szintjén egyaránt. Ha nem is utal rögtön 

lexikonokhoz, és enciklopédiákhoz, belső könyvtárunkat azonnal 

aktivizálja: a szavak jelentéséhez mellék vagy társ-jelentések - 

konotációk - rendelődnek, a képekhez más képek társulnak, valóság-béli 

és művészi élmények tolakszanak elő, és persze műveltségünk éppen 

mozgósítandó elemeire is "rá kell kattintanunk" a filozófiától a 

földrajzig, a jogi ismeretektől a neveléstudományig... 

 

feladat:  

 



Vegyünk elő egy tetszés szerinti lexikont! 

Válasszunk egy rövid szócikket: ha témája 

fogalom, annál jobb! (esztétikai, politikai, 

filozófiai kislexikonok előnyben). Biztosan 

lesznek benne "lásd:" -típusú, nyíllal jelölt 

hivatkozások, de ezekkel ne elégedjünk meg! 

Minden szóhoz, még a névelőkhöz is rendeljünk 

képzeletbeli szöveges, képes, hangos, esetleg 

mozgóképes utalásokat... 

 

Dolgozzunk külön, de ugyanazzal a szócikkel! 

Egy-egy emlékeztető megjegyzéssel  jelezzük, 

melyik szóhoz mit találtunk, majd hasonlítsuk 

össze listáinkat, illetve a kipreparált 

szócikkeket. 

A feladat még érdekesebb, ha a kereszt-

hivatkozásokat is megengedjük a magunk kitalálta 

hivatkozások között, vagy ha egy-két szinttel 

"lejjebb menve" a hivatkozások hivatkozásait is 

kitaláljuk.  

Az eredmény most már egy lepedőnyi papírra 

rajzolható, nyilakkal összekötött ágas-bogas 

hivatkozás-erdő... 

 

 

Elszalad velünk a ló... 

 



     Hátborzongató sejtésünk támad: a multimédia nem csak a mozgókép-

művészet fejlődésének végállomása, hanem valamennyi művészet "titkos 

közege", hiszen a műalkotás - a márványszobortól az elégiáig - a  

fejünkben kiterjedt képes-hangos hipertext-rendszerként folytatódik, 

másképpen nem volnánk képesek az adott mű méltó élvezetére.  

    Ezek után nem is tűnik majd olyan nagy újdonságnak, ha a 

számítástechnika jóvoltából az alkotások előhívta óriási asszociációs 

kör - ez a hivatkozások tömegét lehetővé tévő hatalmas adatbázis - 

legalábbis felerészben - egyszer tényleg objetiválódik: valóságos 

tárgyi formát ölt, mint komputer és CD-ROM, ezen felül átkerül a 

befogadó tudatos-tudattalan ellenőrzése alól az alkotó ellenőrzése alá.  

  Hogy világosabb legyen: Ma a művész művet teremt, ami a műélvezőben 

asszociációk sorát indítja el. Egyszer, talán, valamikor, a művész - 

hagyományos műalkotás helyett - mindjárt egy asszociáció-csomagot nyújt 

át a műélvezőnek - ez volna a multimédiás műalkotás - ebben kedvére 

válogathat, és természetesen ki is egészítheti, megnövelheti - immár 

ismét hagyományos módon: a saját fejében... 

  

      Mindenféle művészethez hasonlítottuk már a multimédiát. 

Levezettük a filmből, értelmeztük az irodalom felől, miközben éreztük: 

alapvetően különbözik mindkettőtől. Csak azzal a művészettel nem 

vetettük össze, amelyikhez igazán hasonlít: ez az építőművészet. Ez a 

hasonlóság nem a közegek azonosságában keresendő, hanem azokban a 

strukturális szabályokban, melyek alapján a két művészetben értékeket 

kereshetünk, és ami a befogadás a műélvezet mikéntjét is meghatározza. 

     Az építészet mindig is gondot okozott a művészetek rendszerezésén 

fáradozó esztétáknak. Megoszlanak a vélemények, hogy megfelel-e annak a 



követelménynek, miszerint igazi műalkotás önmagáért és a befogadói 

élményért létezik, vagyis nem lehet gyakorlati haszna. Az épületeknek 

van gyakorlati rendeltetése, ezért az építészetet sokan a kevésbé 

előkelő alkalmazott művészetek közé sorolják, az önmagukért virágzó 

autonóm művészetekkel szemben. Mások azzal érvelnek, hogy nem kell 

feltétlenül használnunk az épületet, hogy gyönyörködni tudjunk benne. 

Az sem biztos, hogy az építőművészetnek is megvannak azok a lehetőségei 

a világban föllelhető jó és rossz, szép és csúf dolgok tükrözésére, 

mint az irodalomnak, a festészetnek... 

        Ez a sok bizonytalanság mintha a születőben lévő multimédia-

művészetet máris érintené. De persze, nem ez az igazi hasonlóság. 

       Az építészettel kapcsolatos további eldöntendő kérdés: hol 

kezdődik, hol végződik? A szobrok, falfestmények, hozzátartoznak-e az 

épülethez? Esetleg, a bútorok és apróbb berendezési tárgyak is? Az is 

lehet, hogy az épületet, mint műalkotást nem lehet megítélni anélkül, 

hogy be ne népesítenénk, legalább képzeletben, a termeket, folyosókat, 

kerteket annak a kornak azokkal az embereivel, akik számára az épület 

készült, hozzágondolva azt is, ami láthatatlan: hitüket, világképüket, 

értékrendjüket, napi gondjaikat. Természetesen nekünk, akik a 

multimédiához keresünk rokon-művészetet, ez az építészet-felfogás 

nagyon is megfelelő. 

     Az épület, ilyen értelmezésben ugyancsak vizuális, sőt, 

audiovizuális információ-csomag: esztétikai élmények, tudományos 

ismeretek, és köznapi apróságok vegyes gyűjteménye. Akárcsak a 

multimédia.  

    Olyan színes-képes enciklopédia egy korról, egy társadalomról, mely 

ugyanakkor a művész - az építőművész - személyiségének lenyomata is, 



aki ezt az enciklopédiát megszerkesztette, összeválogatta, "üzenettel" 

látta el... Akár csak a  multimédiát... 

    A művészileg értékes épületen belül is minden utal, hivatkozik 

mindenre: A palotában az ajtókilincsek formájának köze van a 

főhomlokzat díszítményeihez, a szobák elrendezése az udvarnép 

társadalomszerkezetét tükrözi, amire egyébként áttételesen a díszterem 

freskója is utal... A ruhatárak, öltözők belsőépítészeti értékeit a kor 

öltözködési szokásainak ismeretében tudjuk teljes egészében értékelni, 

vagyis ha a ruhák is ott vannak; a konyha kiképzését a kor 

gasztronómiájának ismeretében, azaz ha módunkban van képzeletben, vagy 

a valóságban végigülni egy lakomát... 

     Mindez igazán emlékeztet a multimédia használatára. Egyébként 

természetesen - ahogy a multimédiáról is feltéteztük - az épületeknek 

is lehet egy vagy több tengelye, mely köré az alkotó a legfontosabb 

művészi információkat csoportosítja, és  az épület-alkotásoknak is van 

"ajánlott" nézete, és "sugallt" bejárási útvonala, de ebből ugyanúgy 

nem következik, hogy az épületet nem lehetne szabadon körbebarangolni, 

vagy hogy annak, akinek aki a hátsóbejáraton érkezik, mint műalkotás, 

nem mutatná meg magát... 

 

feladat: 

 

Tekintsük lakóhelyünket (egy falu ugyanúgy 

megteszi, mint a főváros) multimédia-

produkciónak! 

Terítsük ki térképét, és gondolkodjunk a 

település multimédiás bejárhatóságáról. 



Az egyik városrész nyilván utal valamilyen 

összefüggésben egy másikra, az azonos korban 

épült épületek egymásra, esetleg "elküldenek" a 

levéltárba, helytörténeti múzeumba, városházára, 

ahol mindennek utána lehet nézni. Az egyes 

középület-fajták: templomok, iskolák, színházak 

külön alrendszereket alkotnak, bár egy-egy 

épület több rendszer tagja is lehet... 

 

Ebből kiindulva végezhető el a feladat 

nehezebbik változata: Ugyanazon városról több 

"multimédia térkép" is készíthető. (A 

gyakorlatban ez kész térképek másolatainak 

kipreparálását jelenti.) Minthogy kísérletünk a 

multimédia-művészet esélyeinek kiderítését 

célozza, fontos, hogy az egyes térképeknek 

stílusa, "üzenete" legyen. El lehet készíteni 

Budapest groteszk, elégikus, himnusz 

ünnepélyességű - és még sokféle - multimédia 

térképét...  

Térkép "üzenettel": ez bizony keményebb dió, de 

azért csak gondolkodjunk rajta! 

 

még egy feladat: 

 

Ez a feladat nagyon hasonló az előzőhöz. 

Tekintsünk egy középületet "virtuálisnak", és 



járjuk be (azaz: járassuk be a képzeletbeli 

befogadóval) úgy, hogy a "bejárásnak" stílusa, 

üzenete legyen. 

Történelmi emlékhelyektől kezdve az iskoláig, 

gyár-épületig, bármi alkalmas erre.  

  Ha van mód, a bejárás videokamerával 

fölszerelkezve történjen. Ha ezek után 

elkészítjük az épületet "interpretáló" 

dokumentumfilmünket,  össze tudjuk vetni, 

mennyire más eszközökkel dolgozunk akkor, ha 

filmként - a vágás eszköztárát használva, 

"rögzített sorrendű képsorok" formájában passzív 

(de legalábbis reaktív) befogadónak kínáljuk 

audiovizuális információcsomagunkat, és ha 

bejárási alternatívák felajánlásával kívánjuk 

elérni ugyanezt a hatást - egy interaktív 

befogadónál.  

Video-felvételeink  segítségével ez a 

multimédiás változat is elkészíthető, vagy 

legalábbis modellezhető. Csak éppen itt nem a 

vágás, nem az önmagában is értelmező-orientáló 

operatőri munka a fontos, sőt, valószínűleg igen 

óvatosan lehet csak élni vele.  

Ami az egészet alkotássá tehetné, az a "bejárási 

javaslat": az a nyilakkal telerajzolt papír, 

melyre csak video-számláló állások vannak írva: 

ezeket a számlálóállás-jelzéseket kötik össze a 



nyilak. Egy jelzéstől természetesen több nyíl 

kiindulhat, ugyanoda több nyíl is mutathat. 

Vigyázat! Ez - komputer híján - nem műalkotás, 

csak "műalkotás modell"... 

 

 

A végső (láz)álom: a munkára fogott művészet... 

    

   Ennyit egyelőre a multimédiáról. Természetesen csak a jövő fogja 

eldönteni, költöztethető  e művészet egy virtuális (tehát nem 

valóságos) könyvtárba, archívumba? Vagy fordítva fogalmazva meg 

ugyanezt a kérdést: Felfogható e művészet - bármilyen művészet - 

információcsomagként, előregyártott képzettársítások halmazaként? 

Mindenesetre a "hagyományos műalkotások információ-tároló, tömörítő 

hatásfoka sem kicsi. Emlékezzünk csak: hány szó jut eszünkbe minden 

egyes leírt szóról, hány kép minden egyes megfogalmazott, lefestett 

képről! Egy szó tehát sok szót "tárol", egy kép, sok képet... 

     Álljon itt befejezésül az ismert esztéta, szemiotikus, J.M. Lotman 

néhány szigorúan tudományos gondolata arról, milyen különös kapcsolat 

is elképzelhető élet és műalkotás, műalkotás és informatika között, 

mely, ha egyszer valóban megvalósul, igazán megnöveli kedvenc 

"virtuális könyvtárszoba művészetünk", azaz a multimédia esélyeit... 

 

" 1.0. A művészetet sajátos szervező természete az információk 

megőrzésének sajátságos és különösen tökéletes eszközévé teszi. A 

műalkotásokat nemcsak a rendkívül bonyolult információ nem mindennapi 



kapacitással és gazdaságossággal való tárolása különbözteti meg, hanem 

az is, hogy: 

    1.1. képesek az általuk hordozott információk mennyiségét tovább 

növelni. Ez az egyedülálló tulajdonság a műalkotásokat a biológiai 

rendszerekhez teszi hasonlatossá, és egészen kivételes helyzetet 

biztosít nekik az emberiség által létrehozott értékek sorában. 

   1.2. A műalkotások pontosan azt az információt szolgáltatják a 

fogyasztónak, amire szüksége van, és aminek befogadására már 

felkészült. A műalkotás, amikor a fogyasztóhoz hasonul. egyúttal a 

fogyasztót is átformálja a maga képére, hogy ezzel felkészítse a még 

fel nem vett információmennyiség befogadására 

     Az információtárolás eszközeként (vagy modellként) felfogott 

művészet e sajátosságainak vizsgálata nemcsak elméleti jelentőségű, - 

azáltal, hogy ösztönzi a nagy bonyolultságú rendszerek leírására 

alkalmas apparátus létrehozását -, hanem gyakorlatilag is jelentős. Ha 

a bionika lehetővé teszi, hogy a biológiának értelmünk számára  

elérhető konstruáló törvényeit technikai célkitűzések megvalósítására 

felhasználjuk, akkor elvileg nem lehetetlen egy olyan tudomány 

kialakulása, amely meghatározott technikai feladatok (mint például az 

információtárolás) megoldása érdekében tanulmányozná a művészet 

konstruáló törvényeit." 

 

 

feladat: 

 

Vegyük fel videóra egy eseményekben gazdag napon 

az esti tv-híradót! Készítsünk hozzá bejárási 



javaslatot, ugyanúgy ahogy azt az előző 

feladatban csináltuk. 

  Megpróbálkozhatunk ismét stílussal, üzenettel 

bíró műveket alkotni, de ezúttal az is elég, ha 

az általunk feldolgozott híradó, eredeti 

funkciója szerint, mint informatív mozgókép-

halmaz jól használható; esetleg jobban, mint 

hagyományos módon, tévén keresztül "fogyasztva".  

Vagyis: egy mezőgazdasági hír vigyen vissza 

minket (de csak kívánságunkra!) ahhoz a 

parlamenti nagytotálhoz, ahol a földművelésügyi 

miniszter is látható. Minthogy a miniszternek 

csak a feje látszik, ha igazán szemügyre akarjuk 

venni, itt bizony lassítani "kockázni kell"... A 

mellékelt "bejárási javaslat" hívja fel a 

befogadó figyelmét erre a lehetőségre, 

megjelölve azokat a pontokat, ahol a hagyományos 

sebességű mozgóképfogyasztás nem elegendő ahhoz, 

hogy az elégséges (az alkotó által is  fontosnak 

ítélt) képek-tartalmazta információhoz 

hozzájussunk...  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

III.  Virtuális valóság = művészet? 
(Gondolatok :   a könyvtár-falban) 
 

"- No mármost. Ezeknek a ládáknak felfogószerveik vannak, amelyek ugyanúgy működnek, mint a mi 

látásunk, szaglásunk, Hallásunk tapintásunk, és így tovább. És a receptorok drótjai ugyanolyan 

szerepet játszanak, mint az idegek, csak éppen nem a külvilághoz kapcsolódnak, mint az idegeink, 

hanem ahhoz a dobhoz ott a sarokban. Nem vette észre ugye? 

- Nem - feleltem. Valóban, a körül-belül három méter átmérőjű dob ott állt a terem belsejében, 

függőlegesen, akárcsak egy felállított malomkő, és most azt is felfedeztem, hogy szokatlanul 

lassan forog. 

- Ez az ő sorsuk - jegyezte meg nyugodtan Corcoran professzor. - A sorsuk, a világuk, a létük - 

amihez hozzáférhetnek, és amit megismerhetnek. Különleges szalagokon rögzített elektronikus 

ingerek vannak ott, olyanok, amelyek megfelelnek annak a száz vagy kétszázmilliárd jelenségnek 

amellyel az ember a legeseményesebb élet során találkozhat. Ha felemelné a dob fedelét, csupán 

fehér cikk-cakkokkal borított fényes szalagokat látna, mintha penész volna a celluloidon, de ezek 

Tichy, a dél forró éjszakái és a hullámok moraja, állati testek formái, lövöldözések, temetések 

és ivászatok, almák és körték íze, hófúvások, családi körben, lobogó kandallónál töltött esték, 

üvöltés a süllyedő hajó fedélzetén, betegek vonaglása, hegycsúcsok, temetők lázálomban szenvedők 

hallucinációja -  Ijon Tichy a szalagokon ott van az egész világ! 

   Hallgattam. Corcoran vasmarokkal megragadta a vállamat és folytatta: 

- Ezek a ládák Tichy egy mesterséges világhoz kapcsolódnak. Ez - mutatott a legszélsőre - azt 

hiszi magáról, hogy tizenhét éves lány, zöld szemű, vörös hajú, Vénuszhoz méltó testtel. Egy 



államférfi lánya... Szerelmes egy ifjúba, akit csaknem naponta lát az ablakból... Ő lesz a 

végzete. Ez itten, a második egy tudós. Már közelében jár az ő világában érvényes nehézkedés 

általános elméletének - abban a világban, melynek határa a dob vasfala - és készül, hogy megvívja 

harcát az igazságért, magányosan, és magányát még növeli a fenyegető vakság, mert megvakul, 

Tichy... 

 

A polcokhoz lépve rámutatott a legfelső, különálló ládára. 

- Ez világom őrültje - magyarázta, és arca mosolyra derült. - Tudja, hová jutott a tébolydában, 

amely elszigetelte a többiektől? Világa csalókaságát kutatja. Mert én nem állítottam, Tichy, hogy 

ez az ő világa csalhatatlan. Hogy tökéletes. Még a legtökéletesebb gépezet is elakadhat néha, a 

huzat meglebbentheti a drótokat, és egy szempillantásra összeakadnak, vagy egy hangya kerül a 

dobba... És tudja, mit gondol olyankor ez az eszeveszett? Hogy a telepátiát két különböző láda 

drótjainak helyi rövidzárlata okozza..., hogy a jövőbelátás akkor következik be, ha a megbillenő 

merítő váratlanul átugrik a helyes szalagról arra, amelynek csak sok év múlva esedékes a 

lepergése. Hogy azt az érzést, mintha már átélte volna,ami a valóságban először történik vele, a 

szelektor elakadása okozza, és amikor ő nemcsak megremeg rézágyában, hanem himbálózik mint egy 

inga, amelyet meglökött, mit tudom én - egy...hangya -, akkor az ő világa elképesztő és 

megmagyarázhatatlan eseményeket él át; valakiben hirtelen és értelmetlen érzés gyullad ki, valaki 

jósolni kezd, a tárgyak maguktól megmozdulnak, vagy helyet cserélnek..., és főleg e ritmikus 

mozdulatok eredményeként érvényesül...a sorozat törvénye! Ritka és furcsa jelenségek folyamattá 

csoportosulnak..., és tébolyának, amelyet ilyen általában lebecsült jelenségek táplálnak, 

csúcspontja az az állítás, - miatta hamarosan az őrültek házába csukják... - hogy ő maga egy 

láda, akárcsak mindannyian körülötte, hogy minden egyes ember csak egy berendezés egy régi poros 

laboratórium sarkában, és a világ,szépségeivel és veszélyeivel együtt, csak képzelődés - sőt a 

maga istenére is gondolni merészelt, Tichy, az istenére, aki régen, amikor még naiv volt, 

csodákat cselekedet, de később világa megnevelte magának ezt a teremtőt, megtanította rá, hogy az 

egyetlen dolog, amit tennie szabad - az, hogy nem avatkozik be, nem létezik, semmit sem változtat 



művén, mert csakis a nem idézett istenségben lehet bízni..., megidézve gyarlónak mutatkozik - és 

erőtlennek.., és tudja, hogy mit gondol ez az ő istene, Tichy? 

- Igen - feleltem. - Hogy ugyanúgy csak egy láda, mint ő. De akkor az is lehetséges, hogy ennek a 

poros laboratóriumnak, amelyben mi állunk a polcokon, a tulajdonosa,  maga is egy láda, amelyet 

egy másik még magasabbrendű tudós, eredeti és fantasztikus elgondolások kiagyalója, 

szerkesztett..., és így a végtelenségig. E kísérletezők mindegyike isten - saját világának, 

ezeknek a ládáknak és sorsuknak a teremtője, és alatta vannak az Ádámjai és Évái, fölötte pedig a 

következő, a rangsorban feljebb levő isten. És ezért csinálta ezt, professzor..." 

 

                   (Stanislaw  Lem: Corcoran professzor) 

   

A blaszfémia kalandja (lásd: istenkáromlás) 

 

      Az ember sokféle helyzetben képzelheti magát istennek. E 

képzelgéseknek feltétlenül ártatlan formája, amikor a magát teremtővé, 

mindenhatóvá előléptető halandó csak játék- modell- vagy makett-

világban, esetleg csak saját fantáziájában gyakorolja isteni hatalmát. 

  Az "igazi" - tehát még nem létező - virtuális valóság bizonyára nem 

mindennapi élmény lesz annak, akinek módjában áll majd belesétálni, de 

annak sem lesz akármilyen élmény, akinek hatalmában áll ilyen világot 

létrehozni, vagy ilyen világot kormányozni. Ma már sok olyan bonyolult, 

képekkel, interaktivitással gazdagított komputer-játék létezik, amely 

nem holmi kalandozó magányos hőssel kínál azonosulási lehetőséget, 

hanem nagyhatalmú üzletemberrel, akinek működtetni kell kiterjedt 

vállalat-birodalmát, vagy vasúti vállalkozóval, akinek kontinensnyi 

vasúthálózatot kell építenie, Dszingisz Kánnal, akinek meg kell 

szilárdítani gyors hódításainak eredményét, vagy magával a 



Mindenhatóval, akinek rendben le kell vezényelnie a Föld születését, a 

tengerek kiszáradását a teljes evolúciót... 

 

    A művész munkáját legalább annyiszor hasonlítják teremtéshez, mint 

tükrözéshez. 

  Tekintélyes művészettörténészek, és etnográfusok állítják, hogy az 

ősember ellőbb próbált teremteni, mint ábrázolni. Amikor már tudta hogy 

ábrázol, és akarattal tükrözni próbálta a világot, akkor már rögtön ki 

is akarta belőle emelni a lényegeset, pontosabban gyermekien torzító 

tudattalanján átszűrve, stilizált formák, a gyermekrajz-szerű, 

egymáshoz képest túl kicsi, túl nagy figurák, a Willendorfi Vénuszhoz 

hasonló. okkal eltorzított alakok kerültek ki művészi műhelyéből. 

    De addig - még korábban - igenis, teremteni akart. Nem olyat, amit 

még sosem látott, ilyesmire csak később vetemedett, hanem azt amiből 

már a Teremtő maga is bőségesen teremtett használható mintapéldányt. Az 

elmélet szerint az altamírai barlangrajz híres bölényei nem azért 

annyira valósághűek a sokkal későbbi ábrázolásokhoz képest, mert az 

ősember jobban tudott rajzolni utódainál, hanem mert nem ábrázolni - 

tükrözni - akart, hanem teremteni, a világon szaladgáló bölények számát 

eggyel szaporítani. A teremtésnek - az "ős-impresszionistának" mondott 

bölény-rajznak - megvolt a maga funkciója: a barlang-béli vadászat-

segítő szertartást sem tekintették a jelképekkel való misztikus 

játéknak, hanem a sámán napi szakmunkájának, amihez, többek között, 

bölényre is szükség van. És ha a bölény éppen nem áll rendelkezésre, 

sürgősen pótolni kell - a legegyszerűbb módon - teremtéssel. 

     A praktikus indítékok helyébe hamarosan a nagyra - isteni 

nagyságra - vágyó ember kevésbé tiszteletreméltó indítékai léptek.  



   Ami a művészt illeti, neki a közvélemény a mai napig megbocsátja, ha 

úgy képzeli, teremt, esetleg, szerényebben, a maga művével gazdagítja  

a Teremtést.  

  Csak a közvélemény megbocsátja meg: az esztéták, művészet-értők köre 

általában nem. Úgy vélik, nem számít, mit gondol saját munkájáról a 

művész - mondjuk, a romantika korának néhány különös nézeteket valló 

költőóriása - hiába akar teremteni, akkor is csak tükröz, mivel akár 

saját legszertelenebb fantáziájából, akár az élet száraz tényeiből 

merít, ez is, az is  valóság - hiszen képzelete is a már megteremtett 

világ mintáiból építkezik. A Távol Kelet művészeti bölcselői, és persze 

ars poeticát fogalmazó művészei ennél engedékenyebbek: ők bizony 

elképzelhetőnek tartják, hogy a japán festő festette virágzó 

cseresznyefa-ág nem utánozza, hanem gazdagítja a természetet: új, addig 

nem létező szépséget ad hozzá egy újabb cseresznyefa ág képében... 

     A vitát nem kell eldöntenünk: számunkra ezúttal a művész titkos 

indítéka fontos, aki - akkor is ha veszélyes önáltatás - istent akar 

játszani. Akár olyant, aki teremt, akár olyant aki uralkodik. Ez utóbbi 

esetben természetesen úgy kell eljárni, hogy a választott uralkodás-

forma ne legyen összetéveszthető a végtelen változatosságban előforduló 

emberi hatalomgyakorlás semelyik formájával sem. Valószínűleg sok 

megoldás lehetséges, de a legbiztosabb, ha az isten-szerepet játszó 

ember szeszélyes végzetként mutatkozik meg akár a kívülállók, akár az 

illetéktelenül bitorolt ál-teremtmények sokasága előtt.  

   A művész, aki legkedvesebb képét tűzbe hajítja, egyszerre játszik  

teremtő és uralkodó istent. A Rómát fölgyújtó Néró csak uralkodót. 

Gólem és Pygmalion  alkotói csak teremtők, akik a teremtés után már 



gyarló, emberi módon bánnak teremtményükkel, nem végzetként, hanem 

gazdaként vagy férfiként kívánják hatalmukban tartani... 

A világot, úgy tűnik, foglalkoztatja az istenné-válás lehetősége, de 

mintha súlyos bűnnek is tartaná egyben: az égbekiáltó nagyravágyás 

büntetendő megnyilatkozásának. Az emberiség mítosz-kincse ugyanis tele 

van teremteni képes halandókkal, ám ezek általában rosszul végzik: a 

teremtmény hűtlen lesz, ellenűk fordul, hamis, természetellenes volta 

kiderül.  Az ember ennek ellenére valódi történelme során is sokszor 

keveredett a "teremteni vágyás bűnébe". Tudjuk, nemcsak Néró játszotta 

a végzetet, hanem szinte minden valamennyi ókori despota, de az élet-

halál küzdelmek változatos formáival a világ kegyetlenségét minél 

hitelesebben modellezni kívánó rendező is: ezúttal még nem filmrendező, 

csak a cirkuszi játékok rendezője... 

 

    Elszóltuk magunkat: az ókortól-középkortól számítva a teremtés 

gondolatával való frivol játék egyre inkább csak a művészeknek van 

megengedve, és mintha ez az út egyenesen a mozgókép feltalálásáig 

vezetne, pontosabban, mintha a művész világ-teremtő próbálkozásait 

tudattalan keresésként foghatnánk föl: még egy művészetnek pedig lennie 

kell...  

  Ez persze túlzás. Mindenesetre a tizenhetedik századtól ahol csak a 

teremtés szándéka, mint vélhető titkolt indíték fölbukkan, ott 

valamilyen módon a technika is jelen van. A mechanika századának 

mesterei felhúzható babákat, kis jeleneteket produkáló csoda-órákat 

szerkesztenek. Talán nem mindenki tudja hogy Kempelen Farkas a híres 

sakkozógép után, mely tréfás csalásként is a mű-ember utáni titkos 

vágyakozás jegyében fogant (ez a vágy az alkotóban és a közönségben 



egyaránt meglehetett), beszélőgépet is szerkesztett, nem túl nagy 

sikerrel, de nyilván ugyanilyen tudatalatti szándékkal... 

   A barokk századaiban több olyan színi előadást, pompázatos állami 

ünnepséget, díszfelvonulást rendeztek  melynek nemcsak külsőségeit 

irigyelhetné meg - ha nem is a kortárs - de az e század eleji 

Hollywood, hanem azt a technikát, azokat a gépezeteket is, melyeket e 

látványos látszat-világok működtetése érdekében konstruáltak. Hamarosan 

a vetített kép is megjelent, mint az illúziókeltés különösen hatásos, 

újszerű eszköze.  

    Mire a mozi megszületett, már leírhatók annak a világnak a 

paraméterei, amilyent bármely önjelölt teremtő, maximális programként 

kitűzhet magának.  

  Eszerint fontos, hogy a mesterséges világgal kapcsolatba kerülve 

minél több érzékszervünket használhassuk. A látást, hallást, esetleg a 

szaglást, ízlelést, netán a tapintást is... A mű-világban, ugyanúgy, 

mint a valódiban, tere kell hogy legyen a véletlennek, és a véletlennel 

dacoló emberi akaratnak, föltéve, hogy a mű-világ értelmes lények lakta 

világ. Tehát kell hogy legyen benne elegendő tér és mozgás.     

   Mintha egyesek már arra is ráéreztek volna, hogy az igazán tökéletes 

mű-világ szereplőivel kapcsolatot is létesítenünk, vagyis élvezhetjük  

a teljes interaktivitás áldásait. De ez a film születésének 

pillanatában még álomként is alig körvonalazódik. 

 

    A mozgókép maga, mint tudjuk, kétféle, egymással homlokegyenest 

ellenkező tartalmú lelkesedést váltott ki feltalálóiból, és első 

nézőiből. 



   Az egyik: öröm a lehetőség felett, hogy a fototechnikus leképzés 

automatizmusa révén a valóság most majd igazán torzítatlanul, hazugság 

nélkül reprodukálható, és mindenkinek megmutatható lesz. 

   A másik: öröm afelett, hogy az ember egy minden eddigi eszköznél 

hathatósabb eszközt kapott abból a célból, hogy "hazudjon", hogy 

fantasztikus mű-világot teremtsen, mely, ha kissé fogyatékos módon is, 

de már jelzi az utat a fenti követelményeknek megfelelő, még 

tökéletesebb technika irányában.  A film első évtizedében még nem dőlt 

el, hogy a mozgókép-ipar  milyen minőségben is indul el ezen az úton. 

Történet mesélés által válik mesterséges világok teremtőjévé, vagy  

rögtön megcélozza az illúzió-keltésben elérhető említett maximumot? Ma 

már inkább csak az előbbi stratégia korai emlékeit tartjuk számon, 

hiszen azokkal indul el a filmtörténet, azokból születik meg a 

filmművészet.  

  Pedig a második alternatíváról sem derült ki rögtön hogy zsákutca. 

Maga Thomas Alva Edison, a mozi-technika egyik feltalálója is éveket 

fecsérelt arra, hogy a történetmesélő film tökéletesítése helyett 

rögtön hangot is adjon más szempontból meglehetősen tökéletlen 

képecskéinek. Bizony, még alig száradt meg az első vetítő- és kamera-

szerkezetek szabadalmi leírásán a tinta, a filmet  máris hangosítják, 

primitív eszközökkel színezik, plasztikus, élőszereplős színházi 

produkciók részévé teszik.  

   Van aki még ennél is továbbmegy. Jellegzetes múlt század végi 

találmány a Párizsi Világkiállítás léghajó-gondolát utánzó vetítőterme, 

ahol a nézők az ablakoknak álcázott vetítővásznakon egyre magasabbról 

láthatják a  Szajna-parti metropolis látképét, anélkül, hogy egy 

centimétert is elemelkednének a földtől. Ugyanezt az  illúzió-játékot 



eljátszották sétahajóra, és egzotikus tájak közt zakatoló vonatra 

"komponálva" is. Ez utóbbi volt talán a legsikeresebb: az amerikai 

"Hale's Tours" az egész világot bejárta. A nézők igazi vasúti kocsikba 

szálltak föl, melyek valóságosnak látszó vasútállomás előtt várakoztak. 

Egyenruhás kalauz kezelte a jegyeket, a vonat füttyszóval indult, a 

szerelvény rezgett-rázkódott a hitelesnek hangzó kerékzaj ütemére, és 

szél-gépek gondoskodtak arról, hogy a nézők a levegő áramlásából is 

érezzék a sebességet a nyitott ablakon keresztül... 

    Ezeket az elfeledett kísérleteket, ezt a mozi előtti mozit a 

filmtörténészek totális filmnek, vagy ultrarealista filmnek nevezik. 

Gyanúsan emlékeztetnek az altamírai barlang bölényeinek naiv 

tökéletességére. Az ember ezúttal is ellőbb akart teremteni, mint 

tükrözni. Hiszen mi másra is volna alkalmas a totális illúzió? 

 

     A mozi előtti ultra-realizmus meghalt, de az elfojtott, vagy 

nyíltan vállalt világteremtő szándék újra és újra fölbukkan, különösen 

a szórakoztató filmek infantilis hajalmú nagymestereinél. De 

búvópatakként követi Hollywood egész történetét, és minden fontosabb 

pillanatban megmutatja magát, összekapcsolja a történet-mesélő filmet a 

"Hale's Tours" valósághű vonatutazásaival. Ilyen pillanat, amikor a 

húszas évek szupersztárjai nyilvános magánéletükkel először 

hosszabbítják meg a film látszat-valóságát a filmen kívüli valóság 

felé. Ilyen pillanat a testet, tárgyi formát öltő mozi-világ, a szuper 

vidámpark, Disneyland alapítása. Ilyen pillanat a hangos film, a színes 

film, a szélesvásznú film születése. És természetesen a sikertelen 

kísérleteké is ilyen, az ötvenes évek-béli "szagos filmé", a különleges 

szemüveggel nézhető térhatású mozié, a kőrvásznon élvezhető "szuper-



rámáké".  Ezek mögött mind ott munkál az emberiség vágya a 

legtökéletesebb illúzióra, vagyis: a mű-világra, a látszat-valóságra. 

      Ez szándék egyre nyilvánvalóbb ma, amikor az elektronikus kép-

preparáció, majd a komputer konstruálta-vezérelte mozgókép-elemeknek 

köszönhetően minden valamirevaló szuperprodukció hemzseg a teljességgel 

valószínűtlen, mégis tökéletesen valószerűvé tett filmtrükköktől, a 

teljességgel fantasztikus, a film képi valóságába mégis tökéletesen 

illeszkedő, mozgó, beszélő lényektől.  

  Ma az amerikai filmgyárak éppen egyesítik erőiket a komputerjátékokat 

gyártó, önmagukban is virágzó vállalatokkal, és megkezdődik (már 

megkezdődött) az igazi interaktív filmek gyártása, kizárólag az egyéni, 

számítógépes vagy játékgépes fogyasztók igényeihez igazodva. Ezek az új 

produkciók már megindultak a technikai tökéletesedés útján, és egyben 

saját interaktív nyelvük, dramaturgiai szabályaik kikristályosodásának 

útján. Ezen kívül, újabb és újabb témákat találnak, egyre több 

hagyományos film-fajta, műfaj számítógépes alkalmazhatóságát fedezik 

föl. 

 

 

Már megint egy nagy megérkezés! 

 

        Tehát ez a sok régi jelenség, az ősember bölény-teremtő 

rajzvarázslata, a végzet szerepét játszó Néró császár, a rokokó 

zenélődobozok, és Hale féle vonat-illúzió, mind-mind a komputer 

teremtette virtuális valóság felé egyengette az utat? 



   Elképzelhető. Ebből persze nem következik, hogy a mai értelemben 

vett számítógépes játékok lesznek az érthetetlen  okból istent utánzó 

ember utolsó, legtökéletesebb eszközei. 

   Lehet, hogy egyszer talál még jobbat. Egyelőre azonban még az 

ezekben lévő lehetőségek kiaknázásához is éppen csak hozzákezdett.  

  A gyakorlati célú, a mindennapok részévé váló virtualitásról, mint a 

távoli jövő hátborzongató lehetőségéről már beszéltünk. Ma is sereg 

szakember dolgozik szorgalmasan, hogy látszat-világokat konstruáljon a 

pilóta-tanulók, az atomok világába "utazó" részecske-fizikusok, a 

háború természetét tanulmányozó tábornokok, a gazdaság természetét 

tanulmányozó pénzemberek, és még ki tudja hányféle lehetséges 

felhasználó érdekében. 

   

     Ez azonban a praktikum, a tudomány és a hétköznapok világa.                             

     Ami a populáris- és a magasművészetet illeti, a fentiek alapján 

úgy tűnhet, ma már csak a szórakoztatni, játszani vágyó fogyasztó, és 

az őt kiszolgáló mesterember érdekelt a "világteremtésben", azaz a 

virtuális valóság új hódításaiban. Valaha, meglehet, az igazi művész is 

érdekelve volt a teremtésben, de ma már látnia kell, hogy az ilyen 

törekvések mögött alapvetően infantilis indítékok vannak. Nem azért, 

mert a komputer-játékok infantilisak, hanem mert a titkos, be nem 

vallott szándék, hogy istent játszunk, önmagában véve is infantilis. Az 

igazi művész, ha áttételesen, ha torzítva, ha a fantasztikus 

gondolkodás szélsőségeit is bevetve - de mindenképpen a már 

megteremtett világról kíván híradással szolgálni, és nem helyette 

alkotni egy másikat.  



  Ezzel a megszorítással persze ismét eljutottunk a tükrözés 

követelményéig. Úgy látszik, bármilyen tágan értelmezzük is, teljesen 

kiküszöbölni nem tudjuk. 

 

 

Természetes szövetségesek? 

 

     Most akkor lehetséges a virtuális valóság "művészetbe emelése", 

vagy nem lehetséges? Erre valószínűleg még bizonytalanabb a válasz, 

mint a "közönséges" multimédiára vonatkozóan. Ezen mit sem változtat, 

hogy a logikát, szerencsét, jó reflexeket, és harci kedvet föltételező 

történet-mesélő játékprogramok szépen haladnak fejlődésük útján, mely 

bizonyára a valósághű tökéletesség ma még alig látható csúcsaihoz 

vezet. 

     Apropó, "közönséges" multimédia. Mi lenne, ha a komputer 

teremtette látszat-valóság művészeti "hasznosításának" esélyeit is a 

multimédia felől vizsgálnánk? 

 

    Térjünk hát vissza a "könyvtárszoba műremekhez". 

 Legyen azonban a könyvtárszoba szószerinti könyvtárszoba. Vagy 

bármilyen más helyiség, alkalmas berendezéssel, ami céljainknak 

megfelel. Miért kellene az építészetnek puszta hasonlatnak maradnia? 

Legyen a multimédia-műalkotás virtuális épület, ahol valóban folyosókon 

kószálhatunk, termekbe, kamrákba kukkanthatunk be azzal a mozgásunk 

jeleit "virtualitásba küldő" eszközzel, mely hamarosan sokkal kezesebb 

- kézre, fejre illőbb - lesz, mint a ma használatos joystick, komputer-

egér... 



   Ez a megoldás  ugyanis nem a "bűnös" világteremtést szolgálná, 

egyszerűen csak lehetővé tenné, hogy azzal a szemléletességgel 

mozogjunk a multimédia három dimenziójában, amit a valóságban 

megszoktunk. Nem kell erőltetnünk képzeletünket, hogy újra és újra 

felidézzük, észben tartsuk, miszerint a látható kép mögött-előtt, 

fölött-alatt, jobbra és balra újabb képek vannak: elég, ha kissé arrébb 

megyünk a virtuális térben, és máris mögé és fölé kukucskálhatunk, vagy 

kukucskálhatunk, amerre kedvünk tartja... 

 

      Ebben a szerény változatban a virtuális valóság egyszerűen a 

multimédia szolgálatában áll, mint kényelmi szolgáltatás, ami 

ugyanakkor - új művészetről lévén szó - forma-alakító, netán műfaj-

teremtő jelentőséggel is bír. Az azonban aligha elképzelhető, hogy egy 

igazi műalkotásban a forma csak annyira szervüljön a tartalomhoz, mint 

egy virtuális íróasztal-fiók a benne tárolt képekhez, szövegekhez. A 

képre, szövegre kattintva bizony el kellene jutnunk az íróasztal 

virtuális diófa-anyagához, és erről az anyagról ismét 

továbbkattintanunk...  

Ez nevetségesen hangzik. Márpedig egy ilyen virtuális valóság-

foglalatban születő multimédia-alkotás estében sem megkerülhető 

követelmény tartalom és forma egysége, ami a gyakorlatban azt is 

jelenti, hogy a formáról észre sem szabad venni, hol kezdődik. Hogyan 

is írta Esterházi Péter? az olvasó a kert-regényben a  "bokrot 

olvassa"... 

    Egy formai tökéletességre törő, és ezért akadémikus szigorúsággal 

készített multimédia-mű szerzője bizonyára nem hagy "lyukakat" a 

hipertextben: minden interaktív próbálkozás vezet valahová: ha a szoba 



üres falára kattintunk, akkor talán bejutunk a mész- és  habarcs 

mikrovilágába, vagy kutakodhatunk egy kőműves személyes emlékei között, 

esetleg belehallgathatjuk a Pink Floyd zenekar "The Wall" című 

emlékezetes lemezalbumába... 

 

  Ismét egy sejtés: ha igazán midenhová kattingathatunk, akkor a 

"szuper hipertext" visszavisz minket a virtuális valóság eredeti 

funkciójához, vagyis, hogy egyszerűen létezzünk benne... A fal ugyanis 

rejtheti éppen csak azt az információt, hogy rugalmas, vagy hogy 

törékeny - amit ütögetéssel "nyerünk ki" belőle...  

  A virtualitásba foglalt multimédia tehát - ha mégsem a multimédia, 

hanem a virtualitás felől nézzük - a virtuális valóságok egy fajtája: 

olyan látszat-valóság, melyben speciális törvények uralkodnak. 

Emlékezzünk csak: még az elején megengedtük, hogy a kitalált világoknak 

saját, rájuk jellemző szabályaik legyenek. A "fal fizikája" az egyik 

világban azt követeli,hogy érintésre fényképek potyogjanak ki belőle, a 

másik világban csak lemálló vakolatot. Esetleg hol ezt, hol azt - 

ugyanis a következetlenség is törvényerőre emelkedhet egy erre építő 

multimédia-alkotásban... 

 

 

Így (nem) írtok majd ti! 

 

       Azért sok kérdést továbbra sem tudunk megválaszolni. 

Pontosabban: egyetlen kérdést sem tudunk megválaszolni, de nagyon sok 

olyan kérdés van, ahol még ötletünk sincs, milyen irányban kellene 

elindulni a válasz keresésében... 



    Mi történik például, ha az adott multimédia sajátos törvényei 

szerint a falhoz, vagy akármi máshoz érve egy mozgóképben találjuk 

magunkat? Pontosabban egy olyan másik, vagy harmadik valóságban, 

melyben, mondjuk, emberek, állatok teszik a dolgukat..? Ezt nem 

zárhatjuk ki, hiszen a "hagyományos" multimédia is él az érzéki 

információ-átadásnak ezzel a lehetőségével. Csak nem szegényíthetünk el 

ehhez képest a virtuális valóságba foglalt, nyilvánvalóan fejlettebb 

audiovizuális információcsomagot? 

     Ha beléphetünk bármilyen mozgó-kép töredékbe, akkor ott 

nyilvánvalóan ugyanúgy megmaradnak interaktív lehetőségeink: 

hozzányúlhatunk a tárgyakhoz, megszólíthatjuk a szereplőket. 

 Ennek ellenére az ilyen mozgókép valószínűleg nem megfilmesített 

történet, amiben odacsöppent filmhősként haladhatunk tovább a 

végtelenségig. Aszerint, ahogy a multimédiát eddig elképzeltük, inkább 

csak töredék, olyan jelenet, mely a multimédia-nyelvben talán egy 

mondatnak felel meg.  

 

Fejezzük be ezzel a frissen konstruált fogalommal: multimédia-nyelv.  

  Tudjuk: filmnyelv létezik. De azt is tudjuk,  a filmnyelv nem ismeri 

a pontos mondat- és szó-határokat, nem lehet meghatározni a mozgókép 

legkisebb értelmes, és nem értelmes egységét sem. A multimédia-nyelvben 

esetleg majd igen. Ott a közegre jellemző sajátos szavak, mondatok 

kialakulása sem elképzelhetetlen.  

  A multimédia ugyanis, legalábbis jelen fejlődési stádiumában, 

"szöveg-szerűbb" a filmnél. Hiszen akármilyen sokat kattinthatok is, 

minden kattintás döntés, amivel továbblépek valahova. Itt addig 

maradok, amíg nem érzem úgy, hogy  az információhoz már hozzájutottam: 



azaz a képet, szöveget elolvastam, interaktív mozgókép esetén pedig 

megéltem az elém tálalt helyzetet. Azután tovább megyek. Miért ne 

lehetne tehát a virtuális valóság-szilánk mondat, melynek jelentését a 

bennefoglalt tárgyak, személyek szemrevételezésével, a köztük lévő 

kapcsolatok interaktív kikutatásával fejtjük meg? A tárgyak, személyek 

mint kép-részletek is hordozhatnak esztétikai értéket, de egyben egy 

fokozatosan kikristályosodó nyelv rendes, szótári szavai, melyek 

megfelelő szabályok szerint elolvashatók. A jelenet maga egyszerre 

operatőri teljesítmény, de egyben írói is, hiszen, ha egyszer a 

multimédia-jelenet mondat, akkor  a kép-kompozíció, és az interaktív 

megfejtés "sugallt" iránya adja a mondatszerkezetet... A kínai 

irodalmat több ezer éven keresztül egyszerre határozta meg a mi 

értelmezésünk szerinti szöveg-érték, és az írásjelek, sőt a teljes 

szöveg-tipográfia vizuális szépsége. Egyszerre volt tehát európai 

értelemben vett irodalom, és képzőművészet, méghozzá úgy, e kettőnek 

egységet kellett alkotni benne...  

    Nem példa nélkül való tehát, hogy egy szó egyben kép is legyen, 

szó-vetületével irodalmi értékű mondatot alkosson, kép-vetülete viszont 

festői, fotoművészeti, operatőri értéket hordozzon. Ha ez nem 

lehetetlen, akkor az sem, hogy ez a művészi kép mindjárt mozgókép, de 

legalábbis "jelenetté mozgatott" állókép legyen, és ha ez is 

lehetséges, akkor az sem zárható ki teljesen, hogy lesz idő, amikor ezt 

a jelenet-mondatot virtuális valóságként, a jelenetbe bekapcsolódva 

lehessen - sőt, csak így lehessen - elolvasni. 

 

feladat: 

 



Készítsünk kísérleti filmet! Annyira 

"kísérletit", amilyennel talán még egyetlen 

filmművész sem próbálkozott... 

Másodperces, vagy néhány másodperces jeleneteket 

vegyünk videóra.  

Ezek inkább állóképek, vagy alig mozgó élőképek, 

mint igazi mozgóképsorok.  

Az egész, ennek ellenére meséljen el egy 

történetet.  

Ha a felvett képsorozatot egyszerűen lejátsszuk, 

akkor talán videoklippre emlékeztet, de nekünk 

nem ez a célunk.  

Nem kell, hogy a történet klipp-formában 

(24kocka/másodperces sebességgel) érthető 

legyen!  

Ezt a filmet lassan, egyes kockáknál megállva, 

esetleg többször visszapörgetve kell 

"megfejteni". A megfejtésben a tárgyak legyenek 

segítségünkre. Nem úgy, hogy bűnügyi rejtélyt 

oldunk meg általuk, hanem hogy szimbólumként 

használjuk őket. 

Legyen a tárgyaknak (minél többnek) filmünk 

külön szótárában jelentése. Ez a szótár 

természetesen épülhet köznapi tárgy-

szimbolikánkra (ki ne tudná, mit jelent a 

gyászfátyol, a négylevelű lóhere, a nyíllal 

átlőtt szív) de végül is "önkényes 



megfeleltetéseken" alapuló, igazi szószedet 

legyen, melyet, a használati utasítással együtt, 

a kazettához mellékelve átadunk annak, akit mit 

sem sejtő műélvezőként kiszemeltünk magunknak... 

 

 

  Aki a jelenben, vagy a közelmúltban számítógéppel dolgozott, annak 

bizonyára volt már dolga a WINDOWS - úgynevezett felhasználói felület - 

"okos ikonjaival". Ezek az ikonok (az ikon fogalmának megfelelően) 

egyértelmű, szavaknak, mondatoknak megfeleltethető jelek, de 

természetesen, mint képeknek, esztétikai értékük is van. Bizonyos új 

változataik már meg is mozdulnak: pusztán a játék kedvéért, apró 

rajzfilm-töredékekkel szórakoztatják a géppel dolgozó embert...   

  Ki tudja? Talán így kezdődik... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 

 

 

 

  Furcsa jövőutazásunk véget ért. Addig ügyeskedtünk, amíg valóban 

egyesítettük képzelgéseinkben az írást és a képet, A filmet és könyvet 

egyszerre begyömöszöltük a CD-ROM mikorszkópikus likacsaiba, ezenkívül 

szerény javaslatot tettünk a szuper-komputerekkel körülvett jövő 

nemzedékeknek: fedezze fel az ősi kínai kép-írást, vagy térjen vissza 

bátran az egyiptomi hieroglifákhoz. Merthogy így őrizheti egyszerre a 

képre épülő kultúrák érzékiségében rejlő értéket, és az írásra-

olvasásra  épülő kultúrák (korunk kultúrájának) - mondjuk így: elvont  

okosságát..  

      Sejtéseink fenti, groteszknek szánt összefoglalásával még 

egyszer, utólag jelezzük: szándékosan, tudván-tudva játszadoztunk 

hajmeresztő kérdésekkel... 

 

       Hogy akkor lesz-e, és mikor multimédia-művészet? Hogy van e 

esélye a "komoly" virtuális valóság-atrakciónak? Ha elhisszük, hogy az 

interaktivitás kizárja a tükrözést, a mimézishez pedig a művészet 

érdekében ragaszkodunk, akkor nincs. 

     Ha elfogadjuk az osztrák költő, Rilke sokszor idézett 

kijelentését, mely szerint az igazi műalkotást csakis az jellemzi, hogy 

aki hatása alá kerül, azt fölszólítja: "Változtasd meg életed!", és 

erre, Rilke szerint egy antik görög váza látványa is alkalmas - tehát, 

ha mindez így van, akkor igen: akkor születhet még új művészet. 



   "Változtasd meg életed!" Ugyan miért ne térhetnénk egyszer így haza 

legkedvesebb virtualitás-béli utazásunkból?    

Egyszóval: Kalandra fel! 
 


