
DIAPORÁMA 

„Mi a diaporáma? Ez a szó a dia(pozitív) + poly + ráma szavak
ból tevó'dött össze. A dia, diapozitív, diakép szavak értelmét min
denki ismeri. A pol i vagy poly görög szó, jelentése: sok - szóösszeté
telekben a vele kapcsolt fogalom sokszoros, többszöri voltát jelöli. 
A -ráma kifejezés különböző szóösszetételekben szerepel (dioráma, 
panoráma stb ...) és általában a képnek valami látványos megjele
nítését szokták jelölni vele. így a szót sokszorozott, vetített diakép
nek lehetne értelmezni. 

Egész pontosan o lyan művészi műfajt jelöl a szó, ahol bizonyos 
dramaturgiai törvények figyelembe vételével megkomponált diaso
rozatot úgy vetítünk le, hogy vetítés közben az egyik vetített kép 
több-kevesebb ideig kapcsolódik a másik azonos helyre vetített 
képpel (úsztatás), miközben a két képből egy montázs-kép alakul 
k i . Így a két diapozitív képen külön-külön meglévő informatív 
jelek egymásra vetítve, új jelentést hozhatnak létre. A folyamatos 
vetítés közben kialakul t asszociációk így zavartalanul fejlődhetnek 
k i egymásból. Ezt segíti elő, a mű hangulati hatásának fokozását 
szolgálja a képekhez komponált (vágott) zene, szöveg, zörej stb., 
melyet vetítés közben magnetofon szalagról, a képekkel szinkron
ban ha l l a néző. 

Ahhoz , hogy egy diavetítőből kivetített diaképre egy másik 
diavetítőből egy másik diaképet vetíthessek rá olymódon, hogy az 
első diavetítőből már kivetített kép lassan elhalványuljon, de 
ugyanakkor a másik ugyanazon a helyen kifejlődjön (ráússzon), egy 
ún. Áttüntető készülékre van szükség. Ezzel a készülékkel idézhető 
elő a vetített képi folyamat, mely vizuális alkotó része a 
diaporámának. Ennek a készüléknek lényeges alkotóeleme a két -
azonos helyre irányuló és a vetített kép színeit, formáit tartalmazó -
fénynyaláb útjába helyezett fényrekesz (blende), mely egy kény
szerkapcsolat révén szinkronban, de ellentétes módon mozog -
nyitódik-záródik - a vetítőgépek objektívje előtt. Vagyis miközben 
az egyik lassan elzárja a kivetített fénysugár útját, addig a másik, 
vele azonos mozgási gyorsasággal, a lezárt állapotból nyitódik és 
lassan kiengedi a vetítőfelületre a másik gép által vetített képet. 
Ezáltal az egyik kép áttűnik-átúszik a másik képbe, és ez így folyta

tódik a képek váltása után a diasorozat végéig." 

Dr. Végvári Lajos a könyvről: 

A Magyar Diaporáma és Multivízió Egyesület, valamint a Dunaka
nyar Fotóklub kiadásában megjelent könyvecske a műfaj leghivatottabb 
művelőjének, Kocsis Ivánnak a munkája. N e k i köszönhető a 
diaporámának, mint a vizuális kifejezési módszerek legfiatalabb ágának a 
Magyarországon való meghonosítása. Kezdeményezésére született meg a 
Váci Nemzetközi Diaporáma bemutatók sorozata. A z általa kezdeménye
zett műfaj kiterebélyesedett, s ma már az ország több városában rendez
nek diaporáma bemutatókat. A rendezvényeken megerősödött és sajátos 
nemzeti jelleget alakító diaporámás tevékenysége sikeresen működik. 
Számos külföldi siker, a díjak hosszú sora igazolta Kocsis Iván kezdemé
nyezésének helyességét. A diaporáma készítők tevékenysége átmenetileg 
lelassult. Ebben részben a megfelelő technikai leírás, az újfajta technikai 
eszközök írásos ismertetésének hiánya is az okok közé sorolhatók. Meg
jelentek ugyan különböző ismertetések idegen nyelven, de ezek használ
hatósága a bonyolult, és sok türelmet igénylő fordítás és fogalmazás miatt 
nem voltak népszerűek. 

Kocsis Iván felismerve az efféle tájékoztató szükségességét egy olvas
mányos, szemléltető stílusban írt technikai útmutatót adott. Írásának 
érdeme a műfaj világos definíciója mellett az eddig ismeretlen előzmé
nyek bemutatása. Bevezet minket a legjobban használható technikai 
eszközök működésébe. A szemléletes leírások valószínűleg bíztatást adnak 
a kezdők számára is, hogy megismerjék és gyakorolják e fantasztikus és 
újszerű vizuális műfajt. 
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nya három manuális áttüntető készülék leírását és az elkészítésükhez 
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