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Mûvészet
SCOTT MCCLOUD:

A képregény mestersége
Scott McCloud elõzõ kötete, amely
magyarul A képregény felfedezése
címmel jelent meg, jelentõs muníciót szolgáltatott a képregény rajongóinak, hiszen okosan és szellemesen sorakoztatta fel azokat az érveket és indokokat, amelyek e mûfaj önértékét és létjogosultságát
igazolják. Ráadásul szerzõje-alkotója annak idején nem kisebb bravúrt hajtott végre, mint
hogy képregénnyé gyúrta
mûvészetfilozófiai eszmefuttatásait, ezzel is jelezve, a mûfaji lehetõségek
már-már végtelenek, az
alkotói hozzáálláson múlik minden.
E bravúrt sikerült
még egyszer megismételnie. A folytatás, amelynek magyar
fordítására szerencsére nem kellett
sokat várni, ha lehet, még inkább
erõtõl és fantáziától duzzadó munka. Látszatra amolyan népszerû
„hogyan csináld” kiadvánnyal van
dolgunk, legalábbis a cím alapján
könnyû ezt feltételezni, ám valójában ennél sokkal többrõl van szó.
McCloud ezúttal ténylegesen a
képregény készítésének fortélyaival
igyekszik megismertetni az olvasót,
ám könnyen csalódik az, aki kizárólag trükkökre vágyik, vagy úgy érzi,

hogy mûvészi kiteljesedésének
egyetlen akadálya eddig az volt,
hogy nem tudja, milyen vastagságú
és márkájú tustollat érdemes beszereznie. A képregény mestersége persze számtalan tanács és figyelmeztetés gyûjteménye, de nem a tanfolyamokra jellemzõ szájbarágás, hanem a szemléletformálás az alapvetõ célja.
McCloud rögtön a kötet elején
számba veszi, hogy mitõl is mûködik
egy képregény, milyen lépéseket
nem szabad kihagyni az alkotómunka során. Többször és részletesen végigmegy azon a szempontrendszeren, aminek segítségével szerinte már a tervezés fázisában olyan döntéseket lehet hozni, amelyek révén szavatolható,
hogy a kész mû érdekes és
hiteles (hihetõ) legyen. Ráadásul
rögtön illusztrálja is téziseit, számtalan kis képregényt illeszt mûvébe.
Ezeket sokszor átalakítja, szétszedi,
ezzel is alátámasztva mondanivalóját. Szavainak (képeinek) tehát fedezete van, ráadásul McCloud maga is
bevallja, a rá egyébként is jellemzõ
öniróniával és kikacsintó szándékkal, hogy a könyv írásával-rajzolásával egy késõbbi mû elkészítéséhez
tréningezik.
McCloud egyébiránt éppen ironizáló hajlamával és széleskörû uta-
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lásrendszerével (amibe klasszikus
mûalkotások megidézése éppúgy
belefér, mint a kortárs képregényalkotók mûveibõl vett részletek beillesztése) éri el többek között, hogy
könyve sosem lesz tankönyvízû.
Sokkal inkább érzi az olvasó, hogy
együttgondolkodásra hívja a szerzõ.
Persze van a könyvben hagyományosabbnak tekinthetõ okítás és fejtágítás, és igen, még a tustollak kérdését is érinti McCloud. Sõt az ideális rajzasztalról és a számítógépes
alkotás eszköztáráról sem mulaszt el
értekezni.
Ám sajnos nem ezek képezik a
legtartalmasabb részeit a kötetnek.
Túlzottan hosszadalmas és túlbeszélt például az a rész, ahol a mimika és a testbeszéd kerül terítékre,
fõleg azután, hogy a szerzõ maga is
beismeri, sok olyan könyv létezik
már, melyek az ilyen irányú ismeretszerzést teszik lehetõvé. Ennek
ellenére McCloud majd minden oldalon képes valami olyan, egyébként evidenciának tûnõ összefüggésre ráirányítani a figyelmet, ami
nemcsak a képregényolvasók többségének 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)
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Reneszánsz utak –
virtuális találkozások
A Petõfi Irodalmi Múzeum új reneszánsz kiállítása telitalálat. A reneszánsz világát a korabeli értelmiségi
elit szemén keresztül mutatja be, így
viszonylag kis anyaggal is átfogóbb
összképet ad a korról, mint egy történeti tárlat. Ismerjük a különbözõ
korszakfogalmak retorikai függését
és a különbözõ megközelítésekbõl
adódó, akár egymásnak ellentmondó
értelmezhetõségét. Erre a reneszánsz éve alkalmából életre hívott
különféle események élõ példák sorát vonultatták fel. A reneszánsz történeti fogalma éppoly megragadhatatlan és sokszínû, mint más korszakoké, mégis van egy mindenki által
ismert ideája, esszenciájának szimbolikus megjelenítése: a könyvei fölé
görnyedõ humanista tudós képe.
A kiállítás azonban nem a magányban porosodó tudós kutatókról
szól, hanem a Sodalitas Litteraria
Danubiana, vagyis a Dunamenti Tudós Társaság mûködésén keresztül a
15. század végi értelmiség napsütötte életérõl, symposionokról, lakomákról, felolvasásokról, költészetrõl és
szerelemrõl. No meg a korabeli tudományosság bemutatásáról. A korszakról mint szellemi teljességrõl.
Az 1497-ben, Budán alapított tudós társaságban hivatalnokok, csillagászok, térképészek, orvosok, irodalmárok, filológusok és költõk adták át
egymásnak a humanista mûveltséget.
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A tárlat egymás után mutatja be a tudományokat, térképészetet, kozmográfiát, csillagászatot, orvostudományt, jogot, történelmet, valamint
a mûvészeteket, festészetet, irodalmat és zenét, számtalan érdekességgel és szellemes ötlettel körítve. Külön kis sarkot kapott a csillagászat,
ahol a plafonra festve láthatjuk Vitéz
János egy freskójának másolatát,
amely a zodiákus jegyeit mutatja be.
Meglepetés Corvin János két horoszkópja: az egyik szerint kétszer
kellett volna házasodnia, ami nem
vált ugyan valóra, de feleségének õ
valóban második párja lett – ahogy a
kísérõszöveg ironikusan megjegyzi.
A termek átvezetõ szövegei Diomede Carafa Tanítás az életvezetés
szabályairól Magyarország felséges királynéjának és Bonfini Beszélgetés a
szüzességrõl címû mûveibõl kivételesen szórakoztatóak, akárcsak a tükrökre írt fiziognómiai részletek, vagyis jellemismereti bemutatások az
emberi test külsõ jegyeinek leírásából. A reneszánsz irodalmi idézetek
mai szövegekkel párhuzamba állítva
szerepelnek: Ficino A szerelemrõl címû mûve Varró Dániel legutóbbi
kötetébõl vett részletekkel olvasható
együtt. Konrad Celtis Barbarához címû és az öregkori szerelemrõl szóló
mûvére Falcsik Mari Mi lesz a szexszel címû verse felel, míg Janus Pannonius epigrammái (Laeliáról, Liberához, Ágneshez) újra Varró sms-verseivel vannak párhuzamba állítva.
A kiállítás ezzel nemcsak a rene-

szánszot mutatja meg mai szövegek
fénytörésében, hanem a mai szövegek hagyományba ágyazottságát is
felmutatja. Az sms-verseket az epigrammák leszármazottjaiként olvasva
és viszont, az epigrammát mint a
legközvetlenebb és legkönnyedebb
irodalmi közlésformát megvalósító
mûfajt tekintve maga az irodalmi
hagyomány évszázadokon átívelõ
érvényessége válik nyilvánvalóvá.
Ahogy az egész kiállítás a teljességre
törõ reneszánsz mûveltség örökségét és a mai napig ható megismerési
igényét érzékelteti.
Fennmaradt egy, a Sodalitas Litteraria Danubiana tiszteletére és emlékére 1508-ban készített patéra, azaz egy antik áldozókelyhet utánzó
boroscsésze, melynek közepén egy
nagyobb medalionban, áldozati oltáron maga Bacchus ül – szárnyas puttó alakjában –, gyümölcskosarat tartva az ölében. „A költõk szent serege
és misztikus társasága ezzel a Bacchus csészéjével gazdag ajándékot
mutasson be. Távol legyenek, távol
az avatatlanok!” – olvasható a körbefutó feliraton. Bacchust nem gyakran látjuk tudós társaságok címerében, azonban a megismerés gyönyörét és az élet élvezetét középpontba
állító értelmiségi lét örökségében
örömmel csatlakozunk a Dunamenti
Tudós Társasághoz.
DOBRI IMRE
(Petõfi Irodalmi Múzeum. A kiállítás
2009. február 28-ig látogatható.)

SZÉPIRODALMI
BIBLIOGRÁFIA
2008. október–november
Szépirodalmi bibliográfiánk a korábban kialakított rendszert követve regisztrálja az elmúlt két hónap alkotásait, gyûjtõköre az elõzõ évek szemlézett folyóirataira terjed – pontosabban azokra, amelyek közülük a 2008. év során megjelennek. 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 gyûjtés 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.
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* 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.)

