
lásrendszerével (amibe klasszikus
mûalkotások megidézése éppúgy
belefér, mint a kortárs képregény-
alkotók mûveibõl vett részletek beil-
lesztése) éri el többek között, hogy
könyve sosem lesz tankönyvízû.
Sokkal inkább érzi az olvasó, hogy
együttgondolkodásra hívja a szerzõ.
Persze van a könyvben hagyomá-
nyosabbnak tekinthetõ okítás és fej-
tágítás, és igen, még a tustollak kér-
dését is érinti McCloud. Sõt az ide-
ális rajzasztalról és a számítógépes
alkotás eszköztáráról sem mulaszt el
értekezni.

Ám sajnos nem ezek képezik a
legtartalmasabb részeit a kötetnek.
Túlzottan hosszadalmas és túlbe-
szélt például az a rész, ahol a mimi-
ka és a testbeszéd kerül terítékre,
fõleg azután, hogy a szerzõ maga is
beismeri, sok olyan könyv létezik
már, melyek az ilyen irányú isme-
retszerzést teszik lehetõvé. Ennek
ellenére McCloud majd minden ol-
dalon képes valami olyan, egyéb-
ként evidenciának tûnõ összefüg-
gésre ráirányítani a figyelmet, ami
nemcsak a képregényolvasók több-
ségének jelenthet „aha-élményt”,
hanem gyaníthatóan azok számára
is hasznos felismerésekhez vezet,
akik maguk is a mûfaj alkotóinak
tekinthetõk.

P. SZATHMÁRY ISTVÁN

(Fordította Kepes János, Nyitott
Könyvmûhely, Budapest, 2008, 
256 oldal, 2980 Ft)

Reneszánsz utak –
virtuális találkozások

A Petõfi Irodalmi Múzeum új rene-
szánsz kiállítása telitalálat. A rene-
szánsz világát a korabeli értelmiségi
elit szemén keresztül mutatja be, így
viszonylag kis anyaggal is átfogóbb
összképet ad a korról, mint egy tör-
téneti tárlat. Ismerjük a különbözõ
korszakfogalmak retorikai függését
és a különbözõ megközelítésekbõl
adódó, akár egymásnak ellentmondó
értelmezhetõségét. Erre a rene-
szánsz éve alkalmából életre hívott
különféle események élõ példák so-
rát vonultatták fel. A reneszánsz tör-
téneti fogalma éppoly megragadha-
tatlan és sokszínû, mint más korsza-
koké, mégis van egy mindenki által
ismert ideája, esszenciájának szim-
bolikus megjelenítése: a könyvei fölé
görnyedõ humanista tudós képe.

A kiállítás azonban nem a ma-
gányban porosodó tudós kutatókról
szól, hanem a Sodalitas Litteraria
Danubiana, vagyis a Dunamenti Tu-
dós Társaság mûködésén keresztül a
15. század végi értelmiség napsütöt-
te életérõl, symposionokról, lakomák-
ról, felolvasásokról, költészetrõl és
szerelemrõl. No meg a korabeli tu-
dományosság bemutatásáról. A kor-
szakról mint szellemi teljességrõl.

Az 1497-ben, Budán alapított tu-
dós társaságban hivatalnokok, csilla-
gászok, térképészek, orvosok, irodal-
márok, filológusok és költõk adták át
egymásnak a humanista mûveltséget.
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SCOTT MCCLOUD:
A képregény mestersége

Scott McCloud elõzõ kötete, amely
magyarul A képregény felfedezése
címmel jelent meg, jelentõs muní-
ciót szolgáltatott a képregény ra-
jongóinak, hiszen okosan és szelle-
mesen sorakoztatta fel azokat az ér-
veket és indokokat, amelyek e mû-
faj önértékét és létjogosultságát
igazolják. Ráadásul szerzõje-alko-
tója annak idején nem kisebb bra-
vúrt hajtott végre, mint
hogy képregénnyé gyúrta
mûvészetfilozófiai eszme-
futtatásait, ezzel is jelez-
ve, a mûfaji lehetõségek
már-már végtelenek, az
alkotói hozzáálláson mú-
lik minden.

E bravúrt sikerült
még egyszer megismétel-
nie. A folytatás, amelynek magyar
fordítására szerencsére nem kellett
sokat várni, ha lehet, még inkább
erõtõl és fantáziától duzzadó mun-
ka. Látszatra amolyan népszerû
„hogyan csináld” kiadvánnyal van
dolgunk, legalábbis a cím alapján
könnyû ezt feltételezni, ám valójá-
ban ennél sokkal többrõl van szó.
McCloud ezúttal ténylegesen a
képregény készítésének fortélyaival
igyekszik megismertetni az olvasót,
ám könnyen csalódik az, aki kizáró-
lag trükkökre vágyik, vagy úgy érzi,

hogy mûvészi kiteljesedésének
egyetlen akadálya eddig az volt,
hogy nem tudja, milyen vastagságú
és márkájú tustollat érdemes besze-
reznie. A képregény mestersége per-
sze számtalan tanács és figyelmez-
tetés gyûjteménye, de nem a tanfo-
lyamokra jellemzõ szájbarágás, ha-
nem a szemléletformálás az alapve-
tõ célja.

McCloud rögtön a kötet elején
számba veszi, hogy mitõl is mûködik
egy képregény, milyen lépéseket

nem szabad kihagyni az al-
kotómunka során. Több-
ször és részletesen végig-
megy azon a szempont-
rendszeren, aminek segít-
ségével szerinte már a ter-
vezés fázisában olyan dön-
téseket lehet hozni, ame-
lyek révén szavatolható,
hogy a kész mû érdekes és

hiteles (hihetõ) legyen. Ráadásul
rögtön illusztrálja is téziseit, számta-
lan kis képregényt illeszt mûvébe.
Ezeket sokszor átalakítja, szétszedi,
ezzel is alátámasztva mondanivaló-
ját. Szavainak (képeinek) tehát fede-
zete van, ráadásul McCloud maga is
bevallja, a rá egyébként is jellemzõ
öniróniával és kikacsintó szándék-
kal, hogy a könyv írásával-rajzolásá-
val egy késõbbi mû elkészítéséhez
tréningezik.

McCloud egyébiránt éppen iro-
nizáló hajlamával és széleskörû uta-
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