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ELŐSZÓ

A magyar felsőoktatásban egyre többen írnak képregényes témájú házidolgozatot, 
szakdolgozatot vagy doktori értekezést. A képregények tudományos igényű 
vizsgálata – legyen az a tudomány akár bölcsészet- vagy társadalomtudomány 
– egyre inkább jelen van a hazai egyetemeken és szellemi műhelyekben. Az a 
hallgató, aki a képregények tanulmányozására adja a fejét, valószínűleg szembesül 
azzal a problémával, hogy a korábbi generációk és kortársak által felhalmozott 
tudás áthatolhatatlan erdőnek tűnik, amelyben túl sok hívogató irányban el lehet 
indulni, és túl sok módon el lehet veszni. Aki pedig képregényt szeretne tanítani az 
óráin, tudja, milyen nehéz megtalálni azokat a pontokat, ahonnan fel lehet fejteni 
a képregény médiumának összetettségét, hiszen a képregény nem csak irodalom, 
nem csak grafika, nem csak szuperhős, és nem csak Art Spiegelmantól a Pulitzer-
díjas Maus. 

Az Útmutató a képregények tanulmányozásához, ahogy a címe is ígéri, jól 
látható turistajelzésekkel segít eligazodni a képregényekhez köthető asszociációk 
erdejében, és rendszerezi azokat a módokat, ahogy az angol-amerikai eredetű 
képregénytudományban ezt a sokszínű médiumot vizsgálni szoktuk. Különleges 
kiadvány ez, hiszen nem csak szöveggel érvel, magyarázataiban a teljes képregényes 
eszköztárat felvonultatja. Ezzel az alkotók folytatják a Scott McCloud által elkezdett 
és az elmúlt években főként Nick Sousanis által képviselt hagyományt: az elméleti 
megfontolásokat nem választják el a gyakorlattól. 

McCloudnál, Sousanisnál és a hozzájuk hasonló fiatal rajzoló-teoretikusoknál az 
elmélet láthatóan a gyakorlatból születik. McCloud első elméleti könyve, A képregény 
felfedezése (angolul 1994, magyarul 2007) a mai napig hatalmas befolyással bír az 
angol-amerikai képregénykutatásra, és azon kevés elméleti munkák közé tartozik, 
amelyek magyarul is elérhetőek. A képregény felfedezése nem csak szakszavakat 
honosított meg, de egy gondolkodásmódot tett érhetővé. Folytatásában, A 
képregény mesterségében (angolul 2006, magyarul 2008) McCloud gyakorlati 
tanácsokat ad érdeklődő képregényrajzolóknak (és mindenkinek, aki szereti). 

Az Útmutató a képregények tanulmányozásához elsősorban nem rajzolóknak, hanem 
egyetemi hallgatóknak, kritikusoknak és a képregényről értekező érdeklődőknek 
készült, és egy kutató-alkotócsoport álmából született: a képrgénytudományról 
szóló metaképregényt készítettek, amely digitális formában bárki számára ingyen 
elérhető. Az írók, Enrique Del Rey Cabero és Michael Goodrum Nagy-Britanniában 
élő képregénykutatók, az Oxfordi Bölcsészettudományi Kutatóközponthoz (TORCH) 
tartozó Oxford Comics Network tagjai. Az illusztrátor, Josean Morlesín Mellado 
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Baszkföldön tanít képregényt. Az Útmutató nem egy olyan elméleti képregény, 
amelyben a képek egyszerűen díszítik a szakzsargonnal teli szöveges érvelést. 
Josean Morlesín Mellado egyszerűen értelmezhető rajzstílusban jelenít meg 
összetett fogalmakat, és minden oldalon demonstrálja azt a komplexitást, amely a 
képregényt hihetetlen árnyalt történetmesélő médiummá teszi. 

Az Útmutató fejezetei az angol-amerikai intézményesült képregénykutatás 
főbb témaköreibe vezetnek be. Míg itthon a képregénytörténet tekinthető 
a legismertebb kutatási iránynak, az angolszász kultúrkörben a történeti 
szempontok mellett fontos kiindulási pont a formalista megközelítés, tehát a 
képregényes történetmesélés elemeinek meghatározása és szerepük vizsgálata. 
Ezek, a képregény működését magyarázó és illusztráló fejezetek, segítséget 
nyújthatnak izgalmas magyar nyelvű elemzések megszületéséhez. Az Útmutató a 
képregénykészítés és terjesztés legelterjedtebb gyakorlatait is bemutatja, végül 
pedig felmutat néhány olyan tudományterületet, amelyeknek a kérdésfeltevéseit 
sikeresen lehet képregényekre is alkalmazni. Bízom benne, hogy a kiadványt 
hasznosnak találják a képregénytudományra nyitott hallgatók és oktatók, akik 
választ találnak benne kezdeti kérdéseikre, és új szempontokkal felszerelkezve 
folytatják majd saját kutatásaikat.

Szép Eszter
képregénykutató
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*McCloud, S. (2007) A képregény felfedezése. Budapest: 
Nyitott Könyvműhely, 205.

Szeretnél képregényeket 
tanulmányozni, de nem tudod, 
hol és hogyan kezdd? Ebben a 
füzetben a képregényolvasás 
kapcsán felmerülő fő kérdések 
közül jópárat bemutatunk.

Története során a képregényt 
többször tették a könnyű, gyerekeknek 

szóló olvasmány skatulyába. Az előítéletekre 
rácáfolva 21. század során a képregények 
formája és stílusa sokszínűvé vált, szerzői 

és olvasói sokfelől érkeznek.

Néha azt feltételezik, 
hogy a képregény magától 

értetődő és egyszerű 
olvasmány.

Épp ellenkezőleg, ahogyan 
a következő oldalakon is 
látni fogjuk, a képregény 
összetett médium.

Valaki nagyon 
helyesen meg is 
jegyezte, hogy

A képregény felfedezése 
komoly vállalkozás.”*

ENrique del rey cabero, 
az Alcalái Egyetem 
posztdoktori kutatója.

michael goodrum, 
a modern történelem 
adjunktusa, Canterbury 
Christ Church Egyetem.

josean morlesín mellAdo, 
a Baszkföldi Egyetem tanára, 
Spanyolország.

Kezdve azon, 
hogy hogyan készülnek a 
képregények, odáig, hogy 

milyen módszerekkel 
lehet őket elemezni.

A különböző nemzetközi 
képregényes hagyományoktól 

és műfajoktól kezdve a 
képregények terjesztéséig.

kor, műveltség, nem,

Mi több, ha a 20. század 
képregényt forgató 
közönségét vizsgáljuk, 
feltűnik, hogy az 
olvasók csoportja 
igen összetett 

és politikai 
nézeteik 

szempontjából.

BEVEZETŐ
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CSiKOR         

      C
SiKOR

Ha 
képregényeket 

akarunk 
tanulmányozni…

Nos, nem 
mindenki ért egyet 
a graphic novel” 

használatával.

Sok alkotó 
ellenzi ezt a megnevezést, 
szerintük az egész pusztán 

marketingstratégia.

Egyesek szerint a graphic 
novel” egy mozgalom: szerzői 
képregények összetett témákról, 
felnőtteknek.

Elméletben a graphic novel 
műfajoktól és stílusoktól 
független. De a gyakorlatban, 
legalábbis az önálló graphic 
novel mellett érvelő kritikusok 
szerint, ezeket a műveket 
realizmus, tényirodalmi jelleg, 
társadalmi témák, és (ön)
életrajziság jellemzi.

A graphic novel vagy 
képregénykönyv 
mindkét meghatározása 
több kérdést is felvet. 
Szólhat-e gyerekeknek?

Minden műfajban 
létezhet-e graphic 
novel (akció-kaland és 
szuperhős műfajban is)?

Lehet-e sorozatként 
kiadott képregény 
graphic novel? (A híres 
Watchmen eredetileg 
sorozat volt.)
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Mi a különbség 
a képregény és 

a graphic novel 
között?

Ó, ha minden 
képregénykutató csak egy 

fontot kapna, akárhányszor 
neki szegezik ezt a kérdést!

Tagadhatatlan, hogy 
a graphic novel, azaz a 

képregénykönyv segített, hogy 
a képregény több emberhez 

eljusson.

A fogalmat 
két fő módon 
értelmezhetjük.

Mások szerint a graphic novel egy formátum: 
hosszú, lezárt történetet elmesélő képregények 
(és nem sorozatok), amelyek az 1980-as években 
váltak népszerűvé egy nagyszabású projekt, 
a képregény legitimálásának részeként.

Ez a megközelítést a regényt kitüntetett kulturális formának tartja  
és talán elsiklik a tény felett, hogy egykor maga a regény is hasonló 
problémákkal szembesült míg elérte, hogy kulturálisan elfogadott legyen.

Dosztojevszkij 
és Dickens ugyancsak 
részletekben tették 
közzé regényeiket.

Jane Austentől 
A klastrom titka pedig 
arról is szól, hogyan 
viszonyultak a szerző 
kortársai a regényhez 

mint formához.

A graphic novel 
önálló kötetként jelenik meg. 

Ezzel tudatosan szakít a képregény 
sorozat jellegével és a regény 

formátumát utánozza: történetének 
íve világos és az utolsó 

oldalra lezárul.



10

CREATORS

A KÉPREGÉNY 
NYELVE

És most 
nézzük, hogyan 

épül fel…

Általában a panelt tartják a 
legkisebb egységnek. Ez segíti 

az olvasót, hogy az oldal egy 
bizonyos részére figyeljen.

Egyetlen panel akár egy egész 
oldalt is betölthet.

De általában a panelek más 
panelekkel együtt egy oldalon 

vagy oldalpáron vannak 
elrendezve.

A különböző méretű paneleket 
számtalan módon lehet 
elrendezni az oldalon: az 
oldalelrendezések vagy 
layoutok száma végtelen.

Az alkotóknak a 
panelkiosztás vagy panelezés 

során el kell dönteniük, 
mit ábrázolnak az egyes 

egységekben.
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A szabályosan elrendezett panelek rácsozatot alkotnak. Lehetőség van arra is, hogy egy rácsozaton belül az 
azonos méretű paneleket összevonjuk.

A művészek dönthetnek úgy is, hogy a sorokat hangsúlyozzák. (A képsorok 
hosszú hagyományra tekintenek vissza főleg a nyomtatott sajtóban, ahogyan 
azt néhány napilapban ma is láthatjuk.)

A paneleket 
gyakran vonallal 

választják el.

máskor pedig 
üres felülettel. 
Ez a csatorna.

Néha a 
képeket az oldal 

széle határolja. Ez 
a kifutó.

Az alkotók 
akár teljesen el is 

hagyhatják a 
paneleket.

A paneleket 
egyetlen folytonos 

háttér is összekapcsolhatja, 
ez az osztott kép.
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Míg a moziban egyszerre csak 
egy képet látunk, a képregényoldalon 

vagy oldalpáron többet is. Ezáltal egy 
olyan feszültség jön létre, amely igen 

jellemző a médiumra.

Feszültség 
az olvasás és a 
nézés között,

az összes oldalelem befogadása

és egyetlen elem kiválasztása között. 

Az olvasók 
holisztikusan dolgozzák 

fel ezeket a képeket, és 
szabadon összehasonlíthatják 

őket, hasonlóságokat és 
különbségeket keresve.

A művész dönthet úgy, hogy vizuális megegyezésekkel (motívumokkal, színekkel, 
stb) kapcsol össze több képet a képsorban, oldalon, oldalpáron, vagy az 
egész műben.
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A paneleket általában balról jobbra olvassuk (de a mangát jobbról balra). Az 
oldalon fentről lefelé haladva szemünk Z-alakban cikázik, egy könyvektől örökölt 
stratégiát követve. Ez a leggyakoribb 

változat.

és jelölők, 
például nyilak és 
számok, rengeteg 

lehetőséget 
kínálnak.

De az oldal 
elrendezése, 

a rajz,

Az olvasók tetszőleges sorrendben és mélységben értelmezhetik a paneleket. 
Vagyis minden egyes olvasás különbözik.

ilyen például 
Chris Ware-től a 
Building Stories, 

vagy van poszter és 
harmonika formájú 

képregény is. Ezek 
kizökkentik az 

olvasást, és arra 
ösztönöznek, hogy 
máshogy forgassuk 

a képregényeket.

Néhány közelmúltbeli 
képregény szakított ezzel a 

formátummal.
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A történelem során 
a tudás és a gondolatok 

átadásának legkedveltebb módja 
az írott szöveg volt.

Nagy hagyománya 
van a szavak nélküli 

képregényeknek.

Ennek ellenére 
a legtöbb képregény 
képeket és szavakat 

is használ.

Hullócsillag!

…ami a 
képregény 

legismertebb 
alkotóeleme.

A szavak lehetnek 
szövegbuborékban…

A képregény 
döntően vizuális médium, 
bár a többi érzékszerv is 

szerephez jut.

KARC

   KARC
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A szöveg buborék 
nélkül is szerepelhet…

NYEL!

… és helyettesítheti kép.

A képaláírás extra 
információt ad a 
panelhez, és nem 
része a képnek.

Elővette a távcsövét. Történik bármi 
érdekes az éjsötétben?

A hangutánzó 
kifejezések megjelenítik 
a hangot. Lehetnek 
visszafogottak…

… és az arcodba is mászhatnak, mint számos mangában.

lehetnek 
gondolatbuborékban Azt hiszem, 

egy hullócsillag 
egyenesen ide 

tart.
EGY 

HULLÓCSiLLAG 

EGYENESEN 

iDE TART!!!

vagy bármilyen alakú 
buborékban. így az 
érzelmeket is tükrözik.

Na nézzük, 
történik-e bármi 
érdekes ma éjjel.
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Nemcsak a hang 
megjelenítésére létezik 

több jól bevált megoldás, 
a mozgást is sokféleképpen 

lehet ábrázolni.

Például sebességvonalakkal…

… vagy vizuális 
túlzással.

Hoppá!

Mi több, léteznek teljesen 
absztrakt képregények is!

…ismétléssel

Upsz!

Minden kép egyedi 
módon fejezi ki üzenetét. 

Az alkotók az absztrakció
 különféle szintjeit 

használhatják a nagyon 
realista stílustól…

…átmeneti 
szinteken 

keresztül…

…a jelentősen 
elvontig.
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A rajzstílus 
igazodhat 
a történet 

hangneméhez és 
témáihoz.

Ezen a képen a realista ábrázolás azt érzékelteti az olvasóval, hogy az 
események valóságosak, de annyit mindenképp sugall, hogy az ábrázoltak 
szorosan kapcsolódnak az általunk is érzékelhető valósághoz.

Hullócsillag!!

Ezzel szemben az alábbi képen az ábrázoltak eltúlzása és a karikatúrává 
alakítása humorral tölti meg a rajzot  ez a képregény történetében igen 
kedvelt eszköz.

Az egyik leghatásosabb képregényes eszköz a vizuális metafora. A vizuális metafora egy kép, ami egy eszmét, dolgot, helyet 
vagy tárgyat egy ahhoz hasonló másik dologgal helyettesít. Az alábbi paneleken a hullócsillag kiváltotta pánikot piros 
fény jeleníti meg, amivel elszakadunk a valósághű ábrázolástól.

Van, aki úgy gondolja, hogy a hiperrealista rajzstílus jobb”, mivel könnyen felismerhetően felidézi azt, amit ábrázol. 
A rajzstílus ezzel ellentétben a képregényes eszköztár része, és számtalan kifejezési lehetőséget kínál.

Hullócsillag!!

Hullócsillag!!



18

ÍGY KÉSZÜL
Egy további 

fontos téma, hogy hogyan 
készül a képregény.

Van, hogy a képregény 
egyetlen alkotó munkája: 
ő dolgozik a történeten 
és a megjelenítésen is.

Előfordul, hogy többen 
bedolgoznak egyes 
munkafázisokba.

A képregény történetében számos példát 
találunk szövegkönyvírók és rajzoló 
művészek együttműködésére.

A forgatókönyv 
lehet vázlatos,

szóbeli, vagy alapulhat az alkotók szoros 
együttműködésén (az író a layutot 
is megszabhatja).

Az alkotók sokféleképpen együtt dolgozhatnak 
(pl. rajzvázlatokat vagy fotókat cserélhetnek.)

A művészek sokféle eszközt használhatnak, hogy elkészítsék 
a munka rájuk eső részét, például vegyíthetik a technikákat 
vagy használhatnak digitális szoftvert.

És ne feledjük, 
hogy a képregénykészítés 

többnyire sok időt 
felemészt.

Emiatt 
előfordul, hogy a 

feladatokat felosztják 
több alkotó 

között.

panel 1:

panel 2:
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A képregény 
készítése a 

forgatókönyvvel 
kezdődik.

Ezután a 
rajzoló 

megrajzolja 
az oldalt…

… amit a 
kihúzó kihúz.

A színező 
következik a 
színekkel…

majd a beíró 
hozzáadja a 

szöveget.

És már kész 
is az oldal!

Az amerikai képregényiparban a fenti munkamegosztás a bevett gyakorlat, 
így tarthatóak a szoros határidők, és a kiadók minden hónapban a 
képregényfüzetek széles választékát tudják megjelentetni.

Hoppá, 
most, hogy 

erről beszélünk, 
nem felejthetjük 
el a szerkesztők 

és kiadók 
szerepét!

Előfordul, hogy a szerkesztő és a kiadó részt vesz 
a történetről és megjelenítés módjáról hozott 
döntésekben.

Láttuk tehát, 
hogy a képregény

 készülhet egyedül és 
közösen, attól függően, 
hogy mit kíván az adott 

project, vagy hogyan 
szeretnek az alkotók 

dolgozni.

A szerkesztők vagy 
elfogadják az alkotók 

saját projektjeit, vagy a saját 
ötletük megvalósítására 

keresnek alkotókat.

igen, ők felelnek 
minden egyes képregény 

megjelenéséért és azért, hogy 
láthatóvá tegyék őket a 

katalógusukban. A kiadók az 
olvasókat szakboltokban, 
könyvesboltokban, online, 

és rendezvényeken 
érik el.
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Mikor 
kezdődött a 
képregény?

A barlangrajzokig kell visszanyúlnunk, ha képsorokban 
elmesélt történeteket keresünk.

Néhány képregénykutató így is tesz, és vizsgálatuk 
tárgyát protoképregénynek nevezik.

A karikatúrának hosszú története van Európában, a 18. század végén 
Nagy-Britanniában virágzott a rajzolt szatíra.

Bár a képregény 
nem a semmiből pattant elő, és 

többféle hagyomány is hatott rá, 
kijelenthetjük, hogy jóval 

később alakult ki.

KOMOLY KUTATÓK KÉPREGÉNYT TANULMÁNYOZNAK… EZ VALAMI VICC?
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*

Számos karikaturista és William Hogarth is nagy hatással 
volt Rodoplhe Töpfferre (1799-1846), akit sokan a képregény 
atyjának tartanak.

Szatíráit diákjainak és barátainak szánta, 
nem pedig kiadásra. Ő használt először 
egymás utáni paneleket és elnyújtott oldalt 
(horizontális albumot).

Évtizedeken keresztül a képregény legelterjedtebb 
hordozója a nyomtatott sajtó volt. Az USÁ-ban 
a 19. század végén tömegek olvastak képregényt.

A képregénycsíkok szereplői és 
alkotói ismert hírességek lettek.

így járt Richard F. Outcault Yellow Kid nevű karaktere…

… és Winsor McCay Little Nemója.

De az 1930-as 
években megjelent egy 

új formátum…

* Rajzolt reprodukció. Töpffer, R (1840). Monsieur Pencil. Paris: 
Librairie D’abm. Cherbuliez et Cie, pp. 2-3.
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a képregényfüzet.

Eredetileg 
már megjelent 
képregényeket 

gyűjtöttek füzetbe, de 
nem kellett sokat várni 

az új sztorikra és 
az új hősökre.

A képregényeket 
egyre inkább a gyerekhez 

és fiatal olvasókhoz 
kapcsolták, annak ellenére, 

hogy folytatódott a 
felnőtteknek szóló 
történetek kiadása.

Európában sok 
képregény jelent meg 

magazinokban. A híres Tintin 
és az Asterix sorozatok 

is kezdetben részletekben 
voltak elérhetők.

Ezeket ma már 
albumként ismerjük: az album 

összeforrt a frankofón 
hagyománnyal.

Az USA-ban a 
képregények aranykorát az Action 

Comics első számától, azaz Superman 
1938-as megjelenésétől számolják. A 
sorozat sikere sok ma ismert ikonikus 

szuperhős megszületéséhez 
vezetett.
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Az 1960-as évek végén 
és a 70-es években megnőtt az 

érdeklődés a felnőtteknek szóló sztorik 
iránt, főleg az alternatív képregények 

robbanásszerű növekedése 
következtében.

Japánnak 
saját vizuális 
hagyományai 

vannak.

A legtöbb mangasorozat még 
mindig magazinokban jelenik 
meg, a legsikeresebbeket 
pedig tankóbon nevű kicsi 
és vastag kötetekben gyűjtik 
össze.

Csak néhány mozzanatát ragadtuk 
ki a képregény történetének. Nem 
szabad elfeledkezni arról, hogy 

minden ország és régió saját 
hagyományokkal 

rendelkezik.

Tévedés volna ezeket a hagyományokat 
teljesen különállóként kezelni. Töpffer 
és a korai európai képregények inspirálták 
az amerikait, az európai és az amerikai 
képregény hozzájárult a modern manga 
létrejöttéhez, a manga globális hatása 
pedig megkérdőjelezhetetlen.

A modern manga a második világháború után született, atyjának Tezuka 
Osamut tartják. A manga mára a világ egyik legnagyobb és legerősebb 
képregényipara lett.

bár több 
formátum létezik (főleg 

a füzet és az album).

Ezek önéletrajzi hangneme 
és társadalmi témái segítették a graphic 

novel, azaz képregénykönyv létrejöttét. 
Ez tűnik ma a legsikeresebb 

formátumnak,
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Ma már képregényekkel vagyunk 
körülvéve. Ideje, hogy arról is beszéljünk, 

hogyan találják meg a képregények az 
olvasókat. Nézzük, hogy történik a

TERJESZTÉS.

Kezdetben 
a képregény is csak 

fa volt.

Valakik elkészítették. Mások kinyomtatták. Megint mások 
elszállították…

… olyan emberekhez, 
akik eladták.

Ez 
jó sok 
ember.

A képregénytörténet 
legnagyobb része során a 
képregényeket egyszerűen 

kidobták.

Több országban újságosnál árulták a kérpegényeket, ami 
miatt sokakban nem merült fel, hogy megőrizzék őket  ez 
volt az első probléma.

Az USA-ban az 1940-es és 50-
es évek politikai agitációi 
során tüntettek is azok ellen 
az újságosok ellen, akik 
képregényt árultak.

Máshol, főleg a francia-belga 
kultúrában, a szinte elnyűhetetlen 
keménytáblás album a jól bevált 

könyvterjesztési és -eladási 
eljárások része lett.

Japánban a mangát ezer szál köti a 
könyvnyomtatáshoz, és ez a tendencia 

csak erősödött az 50-es 
évek óta.
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A 70-es években az USA-ban hanyatlásnak indult 
a képregényeladás. Az újságosok kezdtek 
eltünedezni. Ez a második probléma.

Az emberek szupermarketekben vásároltak. itt nem forgalmazták az 
olyan kis haszonkulcsú termékeket, mint a képregény.

A fanzine-hálózatok 
alternatív terjesztési 

megoldást kínáltak, de 
csak kevés embert 

értek el.

Egy további nehézséget okozott a nemzetközi 
képregénykiadásban az amerikai és frankofón piacok 
vonzereje, ahol magasabb volt a fizetés, és jobbak voltak a 
munkakörülmények. Ez a helyzet 

ma is fennáll.

A terjesztési problémák 
miatt az 1980-as években a 

képregénysorozatok rendre 
befulladtak.
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A könyvformátumú képregény, a graphic novel utat talált 
a könyvesboltokba és könyvtárakba, különösen az 
elmúlt évtizedben.

A közvetlen piaci terjesztés hatására képregényre 
szakosodott boltok alakultak ki.

A képregény sokak számára elérhetővé vált, de megkapta 
a geek jelzőt is, hiszen játékokkal, figurákkal, és más 
merch-csel együtt árulták.

A 90-es évek óta online is publikálnak képregényeket: 
a kiadók és terjesztők közreműködése nélkül is 
közzéteheted a munkád.

Az internet fontosabbá 
válásával lett a digitális 

képregény egyre megbecsültebb. 
Az alkotók maguk értékesíthetik 

a munkájukat...

...vagy felhívhatják 
képregényeikre a figyelmet 
a közösségi médiában, és 

új lehetőségeket 
találhatnak.
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A technika 
fejlődésével a 

képregény egyre 
többek számára 

elérhető.

A 90-es évek óta a manga Japánon kívül is népszerű. A manga más 
hagyományokat is inspirál, például a kínai manhuát és a koreai manhvát… … a 90-es években 

és a 2000-es évek 
elején pedig az amerikai 
és európai piacokat is 

meghódította.

Ezen túl 
az alkotás és 

terjesztés módja 
is korlátozza, mi 

valósulhat meg, és 
hogy ami elkészül, 

kihez jut el.

Az, ahogy a 
képregény eljut 
az olvasókhoz, 

hat arra, ahogy a 
képregényt olvassuk 

és értelmezzük.

Bezár a 
könyvtár, ha 
nem sietünk.

Upsz, 
bocsi 

srácok!

A képregény a 
kezdetektől fogva az 

egész világon jelen 
volt. 

A szerencséje 
forgandó volt 
 geopolitikai és 

minőségbeli okok 
miatt is.
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Erre!

Kultúratudomány: 
Az is vizsgálható, hogy 
az identitás dimenziói 
hogyan jelennek meg 

képregényben.

Hogy vizuálisan 
és szövegesen hogyan 

ábrázolják

a faji

a gender

Amióta képregény 
létezik, az emberek 

tanulmányozzák is őket. 
Bár nem mindenki 
ugyanúgy jár el.

 

 A KÉPREGÉNYKUTATÁS 
iRÁNYZAi:

A forma elemzése 
(vagy szemiotikai elemzés): 
ahogy az elnevezés sejteti, ez a 

megközelítés a formára, a vizuális 
nyelvre fókuszál: 

panelekre, oldalakra, 
stb.
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Na, csak 
megérkeztünk. 

Uffff!

Bocsánat.

Ühüm.

Képregénytörténet és 
az alkotók középpontba 

állítása: Ez egy gyakran használt 
megközelítés, amely egyes 

hagyományok, műfajok, stílusok 
történetére, vagy akár egyetlen 

kiadványra vagy szerzőre 
fókuszál.

a politikai

a háborús

vetületeket, 
és még 

sorolhatnánk. A 
képregények gyakran 

építenek koruk 
eszméire anélkül, 
hogy a készítők 
ennek tudatában 

lennének.

Akár tudatosan is 
hordoznak közéleti állásfoglalást, 

akár nem, képregényekkel reprezentációs 
hagyományokat és fogyasztói szokásokat 

vizsgálhatunk. Jobban megérthetjük, 
hogy ezek a kérdések hogyan jelennek meg 

azokban a társadalmakban és 
kultúrákban, ahol 

olvassák őket.

A képregény hasonlít ehhez a 
két területhez (mind történetet mesélnek), 

de fontos különbségek is elválasztják 
őket, hiszen a képregény 

kevert forma:

A szavak és 
képek statikusak, 

mégis dinamizmust 
sugallnak.

A narratológia 
irodalom- és filmelméleti 
szempontokból közelít 

a képregényhez.
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És most csak 
pár megközelítést 

említettünk! Az elemzés lehet még

Néhány irányzat 
dinamikusan nő és szinte 

önálló területté vált. Ilyen a 
graphic medicine, a betegség 

megéléséről szóló 
képregények kutatása.

A képregényt 
kutatási módszerként 

és eredmények 
közzétételekor is 

használják.

Egyre több a 
képregényként elkészített 

tanulmány és doktori 
disszertáció.*

Ne feledjük, hogy 
ezek az elemzési módszerek 

és területek nem zárják 
ki egymást.

A képregény 
interdiszciplináris
 ezért nehéz egyetlen 

tudományterülethez 
kötni.

kognitív

filozófiai
és pszichlógiai.

Pont ettől 
olyan érdekes 

terület!

* Az útmutató végén interjút olvashatsz Nick 
Sousanisszal, aki képregényként készítette el a 
doktoriját. Ez lett az Unflattening.



31

Elnézést, 
zárunk.

Rendben.

Ezeket 
szeretnénk 

kikölcsönözni!

Reméljük, 
tetszett ez a rövid 

bevezető a képregények 
elemzésébe. Még csak a 
felszínt kapargatjuk!

A következő 
két oldalon további 

olvasmányokat találsz az 
útmutatóban bemutatott 

témákról.

Hát ennyi volt! 
Reméljük, hamarosan 

találkozunk, vagy 
olvasunk tőled 

valamit!
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Nick Sousanisszal, a San Francisco State 
University oktatójával és az Unflattening 
(2015) című, képregényekről és kép-szöveg 
kapcsolatokról szóló, újító könyv szerzőjével 
beszélgetünk.

Miért képregényként készítetted el az 
Unflatteninget?

Gyerekkoromban sok képregényt készítettem, 
saját szuperhős/paródia képregényt adtam ki és 
árultam. Ez volt a Lockerman, a Szekrényember, 
amit nyolcadiktól végzős koromig készítettem. 
Az egyetem alatt és után, amikor versenyszerűen 
teniszeztem, kicsit szüneteltettem a 
képregényezést. Az egyetemen nem lehetett 
képregényekről tanulni, ilyesmi eszembe sem 
jutott. Intellektuális dolgokat akartam csinálni, és 
a képregényt egyáltalán nem tartották annak – 
szóval matematikát hallgattam. Azt hiszem, elég 
ironikus, hogy jópár évvel később képregényként 
készítettem el a disszertációmat – hogy az 
ember a legmagasabb szintű tudományos 
munkát végzi egy olyan formában, amit ilyesmire 
alkalmatlannak tartottak. Sosem hagytam abba a 
képregénykészítést (és a képregényolvasást), így 
sok félbehagyott projektem van az egyetemről 
és az azt követő évekből. Detroitban egy 
művészeti folyóiratot indítottam, és a 2004-es 
amerikai elnökválasztás során felkértek, hogy 
vegyek részt egy politikai művészetet bemutató 
kiállításon. Csak pár napom volt a dologra, így 
képregényt csináltam. Eléggé rápörögtem arra, 
ahogy kinézett, és fellelkesített, hogy mekkora 
lehetőség van abban, hogy egy esszét ne 
hagyományosan, hanem képregényként készítsek 
el. Végül egy második képregényt is csináltam 
a választások után, a kiállítás második részére. 
Ez a munkám, a „Show of Hands” [Kézjelek], 
a szavazásról szólt, és ez indított el abba az 
irányba, amerre a képregényezéssel azóta is 
haladok. Ha az első politikai képregényem 

pár héttel korábban a bőszen magyarázó 
avatárommal Scott McCloud hatását mutatta 
(akinek nagyon sokkal tartozom, amiért inspirált, 
és elindította ezt a képregényirányzatot), akkor a 
második képregényemet Alan Moore és Melinda 
Gebbie „This is Information” [Íme az információ] 
című, szeptember 11-éről szóló képregényének 
köszönhetem. Akárcsak ők, én is vizuális és nyelvi 
metaforákkal mesélek. Ebben az esetben minden 
egyes kép vagy kezet ábrázol, vagy kézzel 
kapcsolatos, és így tágítja a cím jelentését. Nem 
sokkal ezután társszervezője voltam egy detroiti 
művészeti és játékkiállításnak, és egy barátom 
javasolta, hogy készítsek az alkalomból egy 
képregényesszét. Ez egy hosszabb képregény 
lett, ahol továbbra is a metaforákra épülő, nem 
történetközpontú megközelítéssel dolgoztam 
és popkulturális utalásokat rejtettem el (többek 
között egy egész oldalnyi irodalmi művekben 
szereplő nyulat, amelyeket Fibonacci-sorba 
rendezett panelek sorába rendeztem). Azt 
vizsgáltam, hogy mik is azok a játékok, mi a 
történetük, végül pedig arról elmélkedtem, 
hogyan használhatnánk fel az életünkben 
mindazt, amit a játékokból megtanulunk.

Amikor elhatároztam, hogy beiratkozom doktori 
képzésre, a felvételi anyagom ezekből az újabb 
képregényeimből állt. Egyre inkább úgy láttam, 
hogy mindaz, amit az életemben csináltam – a 
képregényeim, a művészeti magazin indítása, a 
tenisz edzősködés, a nyilvános beszédeim, és 
az írástechnika órák, amelyeket az egyetemen 
tartottam – lényegüket tekintve mind a 
tanításról szóltak (még akkor is, ha többnyire 
nem hagyományos oktatási körülmények 
között valósultak meg). Ezért végül a Columbia 
Egyetem Tanárképző Főiskolájára jelentkeztem. 
Mivel egy ideje már kiléptem az egyetemi 
világból, nem gondoltam, hogy különleges 
dolog lenne az, hogy képregényformában 
kutatok. Hiszen a Maus megnyerte a Pulitzer-

INTERJÚ NICK SOUSANISSZAL
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díjat, a Watchmen, a Persepolis, és sok más 
cím világszerte ismertek – a képregényeket már 
beemelték az osztálytermekbe. Úgy álltam az 
egészhez, hogy „miért ne?” – mint kiderült, 
ez lenyűgözően naiv dolog volt a részemről. 
De amikor felvettek, az egyetem tisztában volt 
azzal, hogy a kutatásom során képregényt fogok 
létrehozni, szóval ha valaki meg akart állítani, 
arra a legtöbb esélye az volt, hogy fel sem vesz. 
Amint elkezdődött az oktatás, azonnal elkezdtem 
képregényeket készíteni a beadandóimhoz, 
többek között a tanáromról, Maxine Greene-
ről, az akkor 90 éves esztétikai nevelés 
professzorról, aki egy legendás figura. Ahelyett, 
hogy portrét rajzoltam volna róla, tovább 
kísérleteztem a metaforákra épülő rajzolással, 
és búgócsigaként ábrázoltam Maxine-t: ő is egy 
energiagenerátor, aki pörgés közben csodálatos 
összefüggéseket hoz létre. Abban a félévben volt 
egy kutatószemináriumom a témavezetőmmel, 
Ruth Vinzzel, akinek az irodalom oktatása a 
szakterülete, és azt a feladatot adta, hogy 
válasszunk egy kutatót, akiről mindent 
megtudunk, és akitől tanulunk. Alan Moore-t 
választottam, és elolvastam mindent, amit írt. 
Ezen túl rengeteg képregényelméletet olvastam, 
aminek a nagy része új volt nekem. Szóval míg az 
óráimon képregényt készítettem, igyekeztem azt 
is alátámasztani, hogy miért ebben a formában 
dolgozom az adott órán – ezzel alapoztam meg 
azt, ami később az Unflattening lett. Harmadéves 
koromban meggyőztem a tanszéket, hogy 
taníthassak egy képregény és oktatás kurzust. 
Sok gondolat, amit az Unflatteningben 
körüljárok, az oktatási gyakorlatomból származik, 
a tanítás azóta is inspirálja a kreatív munkámat.

Bár azt várnánk, hogy egy 
képregényformátumú disszertáció készítése 
közben komoly akadályokba ütközik az ember, 
velem ilyesmi nem fordult elő. Azt hiszem, 
ez egyrészt azért lehet, mert nem tudtam, 

mi mást is csinálhatnék. Másrészt meg azért, 
mert eltántoríthatatlanul tudok dolgozni a 
saját dolgaimon, mert fontosak nekem. Az is 
mindenképpen segített, hogy a témavezetőim 
mind tapasztalt tanárok és kutatók voltak. Erről 
egyesek azt hihetik, hogy konzervatívabbak 
voltak, de szerintem pont az ellenkezője 
történt: a tanáraim örömmel fogadták az 
újszerűt, a rangjuk miatt pedig ezzel egyáltalán 
nem vállaltak kockázatot az egyetemen. 
Valószínűleg beletrafáltam valamibe egy olyan 
történelmi helyzetben, amikor az érdeklődés 
a képregények és a vizuális kommunikáció 
iránt robbanásszerűen nőtt. Én pedig egészen 
véletlenül pont ezt akartam csinálni, elég 
jól rajzoltam, és elég makacs voltam ahhoz, 
hogy végigvigyem, amit elkezdtem. Ahogy 
mondtam, elég naivan vágtam ebbe bele, 
és amíg el nem kezdtem az egyetemet, nem 
éreztem, hogy a vállalásom mennyire radikális. 
De amikor már ott voltam, szembesültem azzal, 
hogy mennyire más ez a project, és hogy a 
munkám sokkal nagyobb mértékben közéleti 
állásfoglalás, mint gondoltam. Amikor erre 
rájöttem, azonosultam ezzel a vetülettel, és 
rájöttem arra is, hogy a munkámnak érvelnie 
kell majd saját maga mellett és hozzá hasonló 
dolgok létjogosultsága mellett. Végül rengeteg 
konferencián beszéltem – mindenhová 
jelentkeztem, amiről úgy gondoltam, 
hogy érdekelheti őket, amit csinálok, és a 
jelentkezéseimet sorra elfogadták – és mint egy 
hittérítő, a képregények egyetemi diskurzusban 
való jelenlétéről beszéltem. Az emberek 
fogékonyak voltak. Az a sok beszélgetés, 
amiben volt szerencsém részt venni, segített 
a doktori képregényem megformálásában, és 
annak megragadásában, hogy mi a célom a 
munkámmal.

Mik voltak a legnagyobb kihívások, amikkel az 
Unflattening készítése során szembesültél?
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Ami magát az alkotói folyamatot illeti, a 
legnagyobb kihívás az, hogy a legkorábbi 
közéleti kérdésekkel foglalkozó képregényeimtől 
fogva a hozzáállásom egyre inkább távolodik az 
illusztrációtól. Vagyis nem írok meg egy csomó 
szöveget, majd ötlök ki erre épülő képeket. 
Helyette van egy ötletcsírám, amit minden 
egyes oldalon (vagy hosszabb egységben) körül 
akarok járni, és olyan metaforákat keresek, amik 
segítenek az adott gondolat kibontásában. 
Az ötletet hordozó képeken gondolkozom, és 
nagyon fontos számomra az, ahogyan az olvasó 
megtapasztalja az oldalt. Különböző módokon 
igyekszem megragadni az adott ötletet egyrészt 
az adott oldalon, másrészt abban a folyamatban, 
ahogy az olvasó végighalad az oldalon. Ahogy 
bizonyára feltűnt, nem dolgozom szereplőkkel, 
nincs történet, és az avatárom sem kíséri 
végig az olvasót a tartalmon – minden egyes 
oldalon újra és újra ugyanazzal a kihívással 
szembesülök. Ehhez jön még, hogy a projekt 
elején elhatároztam, nem használok szakszavakat 
vagy tudományágakhoz köthető kifejezéseket. 
Helyettük mindent metaforákkal fejezek ki. 
Hajszálpontosan akarom kifejezni magam, amikor 
valamilyen konkrét dologról beszélek, hogy 
a hozzáértők számára precízen fogalmazzak, 
ugyanakkor a szöveg hozzáférhető és érthető 
azoknak is, akik még nem ismerik az adott 
témát. Ha azt kérdezik, először a szöveget vagy 
a képeket találom-e ki, mindig azt válaszolom, 
hogy „igen.” Nagyon vázlatos terveket készítek, 
nagyon sok ötletet rögzítek rajzokként és 
szavak formájában, aztán pedig kapcsolatokat 
keresek. Az oldal jelenti az egyetlen kötöttséget 
– annak a méretei és az olvasás iránya. Szóval 
ezeket a szabályokat hoztam meg magamnak, 
és úgy érzem, az a feladatom, hogy papírra 
vessek dolgokat, elkezdjek velük játszani, és 
addig módosítgassam őket a vázlatolás során, 
amíg össze nem áll valami, amitől igazán lelkes 
leszek, és azt kezdi kifejezni, amiről most már 

megértettem, hogy ezt akarom mondani. A 
dolog szépsége, hogy ez mindig meglepetés. 
Általában tudom, hogy mit szeretnék felfedezni, 
de sosem tudom, hogy hova lyukadok ki, 
egészen addig, amíg el nem kezdek vele játszani. 
(És nem győzőm hangsúlyozni, hogy ez a játék 
nem egyszerű, de attól még játék, egy olyan fajta 
játék, amit szeretném, ha a különböző hátterű 
hallgatóim is megtapasztalnának.) Állandó kihívás 
ez, de mindig profitálok abból, amit útközben 
felfedezek.

Mi a különbség aközött, ha valaki egy cikket 
vagy könyvet képregényként gondol el, és ha 
ugyanezt prózai szövegként teszi?

Hát, kezdjük a nyilvánvaló dolgokkal: már a 
legelején ismerni kell a kiadvány méretét, 
amelyben a képregény meg fog jelenni. Nem 
lehet csak úgy átszerkeszteni a szöveg egy részét 
a következő oldalra, vagy itt-ott megnyirbálni, 
már a kezdetektől egy dizájner fejével kell 
gondolkodni. Ahogy már mondtam, illusztrációk 
helyett arra törekszem, hogy a munkám az 
adott oldaltól elválaszthatatlanul jöjjön létre, 
ami miatt elő is jönnek azok a kihívások, hogy 
milyen legyen az oldal szerkezete, milyen fajta 
képeket használjak. Mondani sem kell, hogy 
egy ilyen projektben az embernek rajzolnia kell 
(vagy együttműködnie valakivel), ami lassú, ezért 
az idővel mindig küzdünk. Persze ez is mindig 
változik, és az idő hangsúlyozásával egyáltalán 
nem szeretném lebecsülni azokat a kihívásokat, 
amikkel a prózaírók szembesülnek. Azt hiszem, 
hogy kijelenthetem, hogy képregényben 
kevesebb hely is elég arra, hogy több 
gondolatot megfogalmazzak, mint prózában. Az 
uflattening, azaz kilaposítás szó az egyik korai 
cikkemből származik, amit arról írtam, hogy 
hogyan tartalmazhatna a képregényoldal több 
információt egyetlen lapos papírlapon, mint 
amennyit egy tipikus szöveges oldal tartalmaz. 
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Az, hogy képeket használhatunk, amelyeket 
egymás mellé rakhatunk, és amelyek rezonálnak 
a szöveggel, és az, hogy újra és újra egymásra 
helyezhetjük az ötletek rétegeit, mindezek a 
képregény adta lehetőségek valójában nagyobb 
információsűrűséget tudnak közvetíteni, mint 
a prózai szöveg. Mindegyik kifejezésmódnak 
megvan a maga erőssége, és szerintem akkor 
lesz egy képregény igazán jó közvetítője egy 
kutatásnak, ha az ember valóban érti, hogy mire 
képes a képregény, és megtalálja a módját, hogy 
a lehetőségeket a leginkább kihasználja. Szóval 
ha az ember nem csak illusztrálja a szavakat, 
hanem tényleg arra használja a képregényt, 
hogy olyan dolgokat csináljon, amiket csak 
képregénnyel lehet kifejezni.

Hogyan használható a képregény az 
oktatásban?

A képregény oktatásban való felhasználásához 
szerintem először is az kell, hogy az oktatási 
intézményekben széles körben elfogadják a 
képregényeket. Mindig is hittem abban, saját 
tapasztalatom miatt is, hogy a képregény 
az olvasástanulás része lehet, és most már a 
saját gyerekemnél is ezt látom. Nagyon korán 
megtanult olvasni, és ezt annak tudom be, hogy 
egészen kicsi korától kezdve együtt olvastunk 
képregényeket. Az óvodástársai szüleinek 
is elmagyaráztam, hogy a képregények arra 
szoktatnak rá, hogy jobban figyelj – hiszen 
minden részlet számít. Nem fordulhat az 
elő, hogy én csak olvasok, az ő figyelme 
meg elkalandozik. Követi a buborékokat, 
hangeffekteket, minden kis részletet, és még 
mielőtt tudott volna olvasni, rámutatott, 
ha kihagytam valamit. És igen, valamilyen 
értelemben egyszerűbb képregényt olvasni, 
mint szavakból álló könyveket – kevesebb a szó, 

és a képek akkor is közvetítenek valamit, ha az 
ember nem tud még olvasni. De a felhasznált 
szavak általában növelik a szókincset, és 
nincsenek olyan elemek, mint hogy „mondta,” 
vagy azok a kötőelemek, amelyekre a csak 
szavakból álló könyveknek szükségük van, és 
amelyeket a képregény képi része egyértelművé 
tesz. Ennyit a fiatal olvasókról és arról, hogy 
a képregény bevezet az olvasásba. Valójában 
még elhivatottabb híve vagyok annak, hogy a 
képregényt képregényként, a saját erősségei 
miatt értékeljük. Ahogy korábban is írtam, a 
képregények statikus természetük miatt több 
információt tartalmazhatnak egyrészt azáltal, 
ahogy egymás mellett szerepeltetik a képeket, 
szavakat, másrészt azáltal, ahogy ezekkel az 
oldalon találkozunk. Megfogalmazhatunk 
ötleteket, megérthetjük a saját 
gondolkodásunkat – olyan módokon, ahogy más 
formában nem lehetséges. Általános iskolában 
szerintem sokkal több képregénynek kéne helyet 
kapnia, amelyekben mindenféle helyzetekről 
szó esik (ez mostanában az iskolák nélkül is 
megtörténik, a gyerekek falják Raina Telgemeier 
és mások könyveit), és nagyobb hangsúlyt 
kellene fektetni a képregénykészítésre. És itt sem 
úgy kellene gondolni a képregényre, mint az írás 
egy változatára, hanem valami összetettebbre. 
Ahogy ezekre a kérdésekre válaszolok, az jár 
az eszemben, hogy mi lenne, ha a képregény 
az általános iskolai tantervek része lenne. 
Talán visszafordulna a tendencia, amit most 
tapasztalunk, hogy rengeteg gyerek hét éves 
kora után már nem rajzol. Talán tekinthetnénk 
úgy a művészetre, hogy az nem annyira, vagy 
nem kizárólag egy szakterület, hanem egy 
gondolkodási mód, amit bárki gyakorolhat. 
Ami a felhasznált képregényeket illeti, 
határozottan látszik a March [Menetelés], John 
Lewis háromkötetes memoárjának a hatása.1 

1 John Lewis az első fekete kongresszusi képviselő, a polgárjogi mozgalom meghatározó alakja. Az életéről szóló képregény számos 
díjat nyert. A ford.
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Ez végtelenül komoly és fontos témáról szól – 
mégis érthető és magával ragadja az olvasót. 
A diákok korosztálytól függetlenül lelkesednek 
az ilyesmi iránt, foglalkoznak vele, és nem csak 
sokat tanulnak az ilyen képregényekből, de azon 
is elgondolkoznak, hogy a saját életük történetei 
hogyan ábrázolhatók ebben a médiumban.

Szerinted merre tart a képregénytudomány, 
ezen belül pedig az információközlő 
képregény és a képregény mint kutatási 
módszer?

Nehéz megmondani. Ez egy sok mindent 
lefedő és változatos terület, a kutatók számos 
tudományterületről jönnek, és sokféle az 
érdeklődésük. Ez egy nagyon jó dolog, de rövid 
távon lehet, hogy kicsit zavaró. Az egyetemen, 
ahol dolgozom, van egy Képregénytudomány 
minor szak, amit én kezdtem el és vezetek (egy 
bölcsészeti és humán tudományterületeket 
átfogó interdiszciplináris szervezeti egységhez 
tartozunk). Ez a minor eléggé az én érdeklődési 
területeimet tükrözi. A képregényekkel átfogóan, 
mint kommunikációs formával foglalkozunk, és a 
képregényalkotás a legtöbb kurzus részét képezi 
(az általam tanított összes tárgy része). A pályám 
elején mindig azzal viccelődtem az óráimon, 
hogy simán fel lehet írni a táblára, hogy „a 
képregény felfedezése,”2 de az elég nevetséges 
lenne, ha azt írnánk fel, hogy „a könyv 
felfedezése.” A feladat egyértelműen túl nagy 
lenne. Nos, azt hiszem most már a képregény 
is túl nagy lett. Ismétlem, ez nem baj. Szükség 
van több képregényes kurzusra és szakra. Órákra 
elméletről, képregénykészítésről, műfajokról, 
kultúratudományról, betegségtapasztalatról 
szóló képregényekről (graphic medicine), 
és még annyi mindenről. Az egyik egyetemi 

kollégámmal nemrég pont erről beszélgettünk. 
Talán úgy kellene gondolkodni a képregényről 
szóló órákról, ahogy az Intézetben az általános 
bevezető kurzusokról gondolkodunk – az 
írásmódszertan órákat kötelező felvenni. Gyakran 
eszembe jut, amit a betegségtapasztalatról 
szóló képregények (graphic medicine) 
meghatározó oktatója, Susan Squier mondott: 
„minden mesterszakosnak el kéne végeznie 
egy képregénykészítésről szóló kurzust.” 
Mindenkinek kéne írnia egyet. Nyilván nem 
elvárható, hogy mindenkinek tudnia kellene, 
hogyan kell képregényt készíteni. De tetszik a 
gondolat, hogy feltérképezzük és kihasználjuk 
azokat a képregényben rejlő lehetőségeket, 
amelyekkel közvetíthetjük az ötleteinket 
különféle területek között.

Mindig el szoktam mondani a Képregénykészítés 
órám hallgatóinak, hogy az összes publikációm 
olyan kiadónál jelent meg, akik korábban nem 

2 A felirat Scott McCloud magyarul is elérhető munkájára, A képregény felfedezésére utal. A ford.
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adtak ki képregényt. Ez azt jelenti, hogy míg 
elég kicsi az esély arra, hogy az ember egy 
nagy szuperhőskiadónak dolgozhat, ha az 
ember elsajátítja a képregényezéshez szükséges 
készségeket, mindenféle kiadó (és tényleg egyre 
több intézmény, ezt kijelenthetjük) alig várja, 
hogy képregényben közölje a világgal a nézeteit. 
Persze, vannak cinikus intézmények, akik az 
anyagi haszon miatt érdeklődnek a képregény 
iránt, de sokan felismerik, hogy ez egy valós 
és hatékony módja annak, hogy meghallják 
az ember üzenetét. És ez elég egyértelműen 
információközlő képregény vagy kutatási 
módszerként felfogott képregény lesz. 

Úgy látom, egyre több képregénykutató nyit a 
képregénykészítés felé – ha nem is a kiadás, de 
a dokumentálás szándékával képregényeznek 
és jegyzetelnek rajzos formában (sketchnote), 
és készítenek képregényt a hallgatóikkal. Lynda 
Barry pedagógiai könyvei minden kétséget 
kizáróan nagyban hozzájárultak ehhez a 
változáshoz. Mindez lehet, hogy nem közvetlenül 
jelenik meg a képregénykutatásban, de 
hozzájárul ahhoz, hogy az emberek kevésbé érzik 
magukat kellemetlenül és hajlandóbbak rajzolni. 
Ahogy a képregényeket megpecsételő stigma 
lassan elenyészik, egyre több, a legkülönfélébb 
tudományterületekről származó példát láthatunk 
arra, hogy mire képes a képregény. Szerintem 
ezek további embereket inspirálnak majd 
arra, hogy belekezdjenek a képregényezésbe 
– esetleg olyan képregényeket csináljanak, 
amiket ma nem is tudjuk elképzelni. Amikor a 
disszertációmon dolgoztam, ami az Unflattening 
című könyvem eredetije volt, kevésbé érdekelt, 
hogy ez az első ilyen munka, sokkal inkább azt 
akartam, hogy ne ez legyen az utolsó. Vagyis 
olyasmit akartam létrehozni, ami nyomot hagy, 
és segít ajtót nyitni az utánam jövőknek. A 
könyv publikálása óta leginkább az hoz lázba, 
hogy a tanulmányaik különböző szintjén álló 
diákokkal beszélgetek: egy újfajta tudományos 
gondolkodással próbálkoznak (néhányan 
képregényként, mások más modalitásokban), 
és azt keresik, hogyan rakhatnák bele az egész 
énjüket a munkájukba. Ez nagyon izgalmas és 
kíváncsian várom, mit hoz a jövő.

Nick Sousanis
egyetemi docens
Bölcsészet– és 
Humántudományi Intézet 
San Francisco State University
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A SZERZŐKRŐL

Enrique del Rey Cabero az Alcalái Egyetem Juan de la 
Cierva posztdoktori kutatója és a GILCO Kortárs Irodalmi 
Kutatócsoport tagja. A (Des)montando el libro. Del cómic 
multilineal al cómic objeto (Universidad de León, 2021) című 
monográfia szerzője és a Dúplex. Cómic y poesía (Ediciones 
Marmotilla/Alas Ediciones, 2020) antológia társszerkesztője. 
Többek között a Contexts of Violence in Comics (Routledge, 
2019) és a Key Terms in Comics Studies (Palgrave Macmillan, 
2022) kötetekben publikált képregényekről és irodalomról, 
tanulmányai a Studies in Comics, Bulletin of Spanish 
Visual Studies, The Comics Grid, Tebeosfera and CuCo. 
Cuadernos de Cómic folyóiratokban jelentek meg. Ez utóbbi 
folyóiratnak egyik szerkesztője is.

Michael Goodrum a Canterbury Christ Church Egyetem 
Modern Történelem tanszékének docense. Első könyve a 
Superheroes and American Self Image [Szuperhősök és az 
amerikaiak önmagukról alkotott képe] (Ashgate, 2016), a 
második könyvét Philip Smith-szel közösen írta, ez a Printing 
Terror [Terror nyomtatásban] (MUP, 2021). Többek között a 
Gender & History, Social History and Literature Compass 
folyóiratokban, valamint több tanulmánykötetben publikált 
képregényekről. Az alábbi kötetek társszerkesztője: Firefly 
Revisited [Újra a Firefly-ról] (Rowman & Littlefield, 2015), 
Gender and the Superhero Narrative [A társadalmi nem és a 
szuperhőstörténetek] (UP Mississippi, 2018), Drawing the Past [A 
múlt rajzai] első és második kötet (UP Mississippi, 2021, 2022).

Josean Morlesín Mellado a Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU) adjunktusa. Az egyetem Művészeti karának 
Tervezés és design BA szakán tart képregényórákat. 
2016-ban szerezte doktori fokozatát az UPV/EHU-n. 
Kutatási területe a grafikai tervezés, ezen belül 
pedig a borítótervezés. Kutatásait a baszk kormány 
által támogatott kutatócsoport-hálózat [Network of 
Consolidated Research Groups] keretében működő 
LAIDA (Irodalom és Identitás) Kutatócsoportban végzi az 
UPV/EHU-n (IT 1397/19, GIU 20/26).





Ez a képregény formájú útmutató a képregénykutatás legfontosabb területeit 
veszi sorra. A kalauzt az Oxford Comics Network tagjai írták és rajzolták, az 
angol eredetit az Oxfordi Bölcsészettudományi Kutatóközpont (TORCH) adja ki.

Szeretnél képregényeket 
tanulmányozni, de nem tudod, 
hol és hogyan kezdd? Ebben a 
füzetben a képregényolvasás 
kapcsán felmerülő fő kérdések 
közül jópárat bemutatunk.

Kezdve azon, 
hogy hogyan készülnek a 
képregények, odáig, hogy 

milyen módszerekkel 
lehet őket elemezni.

A különböző nemzetközi 
képregényes hagyományoktól 

és műfajoktól kezdve a 
képregények terjesztéséig.

Prae Kiadó
www.praekiado.hu

facebook.com/PraeKiado
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