
hangulat – egzisztencialista bûn-
ügyi noir homályába ködlõ cyber-
punk idõtlenség és kiábrándultság –
rögtön az események sodrásába
ránthatna bennünket.

Csakhogy ez a történet-spirál
sajnos indokolatlanul túlcsavaro-
dik, így a kezdeti felfokozott érdek-
lõdés egyre inkább kénytelen csu-
pán a képekre irányulni, s azok nem
is okoznak csalódást. A Spirálban
összetett és mély értelmû elbeszélés
helyett fárasztó és öncélú szöveg-
törmelékek közé téved a
kitartó olvasó-szemlélõ.
Van egy hõsünk, aki töre-
dékes emlékeivel és béní-
tó szorongásaival viasko-
dik, és közben rezignál-
tan filozofál, keresi a ki-
utat, önmagát. Ennyit
teljes biztonsággal el-
mondhatunk a sztorit il-
letõen, persze ebbõl még – bármi-
lyen elcsépelt és unalomig ismert
az efféle „a fõhõs elveszett identitá-
sa nyomába ered, és a bûn világa
szippantja magába” szüzsé – akár ki
is kerekedhetne valami emlékezetes
történet, egy sötét budapesti skizo.
Sajnos nem ez történik. Ráadásul
még a stílusregiszterek terén sem
érezni a szöveg átgondoltságát.
A bombasztikus konyhafilozófiai
eszmefuttatásokat olykor harapós-
szellemesnek szánt párbeszédekkel
keveri a szövegíró, a fennköltség
rendre súlytalan trágársággal ve-
gyül. Futaki képei megérdemelték

volna, hogy egy végiggondolt tör-
ténet alkotóelemeiként illeszkedje-
nek egymáshoz, hogy fõhõsünk vi-
lágának és tudatának szétesése ne
robbantsa szilánkokra magát az el-
beszélést.

Dramaturgia és feszes törté-
netvezetés hiányában a szöveg
olyan alibivé sekélyesedik a Spirál
lapjain, amihez képest vagyunk
kénytelenek dicsérni Futaki Attila
lenyûgözõ stílusbravúrjait és han-
gulatteremtõ erejét. Futaki képei

ráadásul tényleg nagyon
sok mindenre képesek,
többek között egy igen
egyedi hangulatú, mégis
általános érvényû városi
(budapesti) képeskönyv
lapjaira is rácsodálkoz-
hatunk. A Spirál kép-
anyaga olyan hangulat-
jelentés, amely a fontos-

kodó konkretizálást, aktualizálást
mellõzve is képes valami igazán
érvényeset közölni napjaink urbá-
nus életvilágáról: lírai pillanatfel-
vételek egy szinte átlagos budapes-
ti pokoljárásról.

Nem minden tanulság nélküli
tehát kézbe venni a legújabb ma-
gyar képregényt. A megjelenés, a
csomagolás elsõrendû. Érezni a
szándékot, hogy a mû nem csupán
két alkotó belépõje kíván lenni, ha-
nem példaadó munka is minõség és
igényesség tekintetében. Futaki vi-
zuális teljesítménye ezen elvárá-
soknak maradéktalanuk megfelel.
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anyagok, színezések lehetséges
kombinációit. A hagyományos ér-
telemben vett fotókon túl a szerzõ
nagy súlyt fektetett a festés és a
fényképezés keverésének, a fényké-
pek különbözõ technikájú színezé-
sének, kifestésének bemutatására is. 

A könyvet Eifert „jegyzetei”,
pályatársai képeirõl szóló rövid,
irodalmi igényû írásai zárják, töb-
bek között Jung Zseni, Baricz Kati,
Csíkvári Péter képeirõl olvasha-
tunk szép gondolatokat.

A kötet legnagyobb értéke
azonban mindezeken túl képi anya-
gában rejlik. A szerzõ saját fotói kö-
zül is számosat bemutat illusztrá-
cióként, ám ezeken túl nagyon sok
kortárs és régebbi mûvész csodála-
tos fekete-fehér és színes képével
igyekszik tágítani azt a horizontot,
amelyben az aktfotográfiáról gon-
dolkodni lehet és érdemes. A 90
mûvésztõl válogatott anyag elsõ-
sorban a mûvészi megformálás kü-
lönbözõ útjait, az akton keresztül
elmondható gondolatok változa-
tosságát mutatja be. Igaz, a könyv
fontos tanulsága – ezt a szerzõ
többször is elmondja a kötetben –,
hogy nagyon pontos receptet nem
lehet adni arra nézvést, mitõl, miért
lesz kiváló és híres egy aktkép. Ám
az már jól körülhatárolható, hogy
mi az, ami a kép esztétikai értékét
leronthatja, s ennek tudása már egy
lépéssel közelebb visz minket a
könyvbõl kivilágló alapszándékhoz,
hogy jobban megértsük és kritiku-

sabb szemmel ítéljük meg vizuális
környezetünket. Ahogyan a szerzõ
fogalmaz: a könyv „leginkább arra
jó, hogy a sokáig tabuként kezelt
téma iránti elõítéleteinkbõl, fenn-
tartásainkból valamit lefaragjon,
mûveltségünket gyarapítsa, hogy
hozzáértõbben és nagyobb tiszte-
lettel fordulhassunk a fotómûvészet
e gyönyörû mûfaja – az aktfotográ-
fia – felé”.

THIMÁR ATTILA

(Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs,
2007, 160 oldal, 6980 Ft)

FUTAKI ATTILA – 
NIKOLÉNYI GERGELY:
Spirál

Futaki Attila és Nikolényi Gergely
elsõ ránézésre nagyon gusztusos és
csábító képregény-kötete némi-
képp csalódást kelt. Kivéve akkor,
ha képzõmûvészeti albumként
szemléljük, mert ez esetben már jó-
val könnyebb az elismerés hangján
szólni; igaz, így a szövegek jelenlé-
te végképp nem indokolt. Futaki
aprólékosan kidolgozott, a szürkés
árnyalatok ellenére is robbanékony,
eleven színhatású, impulzív akva-
rellképei a bátor stílusteremtõ
szándék és a fegyelmezetten végig-
vitt koncepció szerencsés találkozá-
sáról árulkodnak. A képkockákon
nagy mûgonddal látvánnyá rajzolt
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SZÉPIRODALMI 
BIBLIOGRÁFIA

2008. június–július

Szépirodalmi bibliográfiánk a korábban kialakított rendszert követve regisztrál-
ja az elmúlt két hónap alkotásait, gyûjtõköre az elõzõ évek szemlézett folyóira-
taira terjed – pontosabban azokra, amelyek közülük a 2008. év során megjelen-
nek. Frissessége kizárólag ezek rendszeres beérkezésétõl függ: a negyedévi és a
határon túli lapok természetüknél fogva hordozzák a csúszás lehetõségét.
A 2008. év folyamán, a terjedelemre való tekintettel, a kéthavi tételekbõl csupán
az elsõ három rész (vers, rövidpróza, hosszúpróza) közlésére nyílik lehetõség,
ezért a kényszerû tematikus szûkítésért olvasóink elnézését kérjük. Maga a gyûj-
tés azonban változatlan, s a most kimaradt fejezetek (esszé; napló, emlékezés,
jegyzet; közönség elõtt elõadásra szánt mû; átmeneti mûfajok; kevert mûfajok) a
2008. évi összesített kötetben* természetesen szerepelni fognak, az eredetileg is
csak abba szánt részekkel (beszélgetés, levelezés, mûhelynapló; kritika, recenzió,
ismertetés; tanulmány; irodalmi múlt) együtt.

* A Magyar irodalmi repertórium 2003, a Magyar irodalmi repertórium 2004 és a Magyar irodalmi
repertórium 2005 címû kötetek már megjelentek. Hálózati változat: www.repertorium.hu. (A Szerk.)

Hogy a Spirál feltehetõen mégsem
válik mérföldkõvé a magyar képre-
gény-szcéna fejlõdéstörténetében,
az leginkább a elbeszélõi, történet-
formálói kudarc rovására írható,
melyet a mégoly emlékezetes ké-

pek sem tudnak meg nem történt-
té tenni.

P. SZATHMÁRY ISTVÁN

(Magvetõ Kiadó, Budapest, 2008, 
80 oldal, 2490 Ft)


