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sem működtethetők sem az olvasás alatt, sem 
a retrospektív megközelítésben” – írja Nyi-
kos Júlia az irodalombeli fotografikus tapasz-
talattal kapcsolatban.12 A szimultán olvasat 
majdhogynem lehetetlen, amivel a képre-
gény befogadási módjához áll közelebb ez a 
fajta befogadói magatartás is: a képregény tu-
lajdonképpen a képernyőn való olvasás sajá-
tosságait előlegezte meg. A versképregény 
kapcsán Vitéz Ferenc a következőket fogal-
mazza meg: „A versek (sorok és versszakok) 
szövegbuborékokban jelennek meg, s a ké-
pek nem egy új értelmezési szintet hoznak 
létre, csupán ugyanannak a szintnek egy új 
olvasatvariációját.”13 Ez a stratégia működhet 
a filmfotóregény befogadásánál is, de a film-
fotóregény vizuális anyaga veszít valamit: a 
képek folytatólagos elrendezését, ugyanak-
kor nyer is valamit: minden fénykép önma-
gában is történetté válhat, míg a különböző 
képek vizuális montázsa új és olykor teljesen 
váratlan narratívákat teremt. A filmfotóre-
gény tehát a fő elbeszélői pontokat emeli ki a 
filmből: rövidít és tömörít. Ez persze függ a 
műfajtól is, Az elrabolt expressz (1968) például 
egy kalandfilm, nem a karakterfejlődésre, a 
színészi játékra vagy a háttértörténetekre fó-
kuszál, sokkal inkább egy lineáris elbeszélést 
szeretne bemutatni, melyet egy külső narrá-
tor beszél el, aki a film nézője is egyben: „Szo-
morú eseménnyel kezdődik a film” (Az elra-
bolt expressz); „úgy sodorja magával a nézőt” 
(Rablók között…), az utóbbi idézet szintén egy 
kalandfilmből származik, de fontos benne a 
szerelmi szál is, a képsnittek is eszerint vál-
toznak, több a portré vagy a közeli kép, mely-
nél egy-egy szereplő arcjátéka kerül közép-
pontba. A műben nem szerepel semmilyen 
párbeszéd, ez inkább a hosszabb folytatásos 
filmfotóregényekre jellemző, melyek A Hét-
ben is megjelentek.

A Pajtásban fotóregény, filmfotóregény mel-
lett akad példa partizánfilmre (olasz), de szín-

12  Nyikos Júlia, A fotografikus és a történelmi tapasztalat az iro da-
lomban  (nyelvi  és  képi  paradigma),  https://epa.oszk.hu/ 00000/ 
00012/00053/nyikos.htm

13	 	Vitéz	 Ferenc,	 Vers?  Kép?  Regény?  Játék  műfajhatárok  nél-
kül  –  hogyan  lesz  műtárgy  a  szövegből, https://epa.oszk.hu/ 
01500/01515/00014/pdf/EPA01515_mediarium_2014_1-2_075-086.
pdf

házi előadásról is készül fotóregény, és Re-
gény-rejtvény cím alatt egy regényből készült 
fotóregény (szöveggel) is szerepel, amelyhez 
kapcsolódóan a megfejtést az olvasónak kel-
lett beküldeni. Különbséget lehet tehát tenni a 
fotóregény, mely a szekvenciális történetme-
sélés egy fajtája fotókkal és szöveges részek-
kel kiegészítve (ide sorolnám az utóbb emlí-
tett Regény-rejtvényt és a színházi előadásról 
készült bemutatót is), és a filmfotóregény kö-
zött. Ez utóbbi nevében is a film szót szerepel-
teti, amely meghatározza a műfajt, filmekből 
kivágott képsorozatot értünk tehát alatta.

A műfaj az ötvenes években nagy népsze-
rűségnek örvendett Olaszországban, azon-
ban mára már elfeledettnek tekinthető. Ez 
abban is tetten érhető, hogy a filmtörténet és 
a fotográfia szakértői is szinte teljességgel fi-
gyelmen kívül hagyják. Ennek, ahogy Jan 
Beatens is rávilágít, több lehetséges oka van: 
kevés a gyűjtemény, a munkákat nehéz fellel-
ni, nem elérhetők a hagyományos utakon (új-
ságos vagy előfizetői bolti átvétel), a forgal-
mazó cégek adattára hiányos vagy rosszul 
strukturált. Az elérhető munkák intermediá-
lis tartalmához sem mindig könnyű hozzá-
férni. Azok a filmek, amelyeket ezekben a 
magazinokban feldolgoztak vagy lefordítot-
tak, szintén elfelejtődtek. Ezenkívül azok a 
kulturális gyakorlatok, amelyek a médium 
intézményes oldalát jellemzik (létrehozás, 
megjelentetés, forgalmazás, újrahasznosítás) 
nehezen visszakövethetők.14

Magyarországon sem volt ennek a műfaj-
nak hosszabb története, s bár sikerült né-
hányszor megújulnia, nagyobb sikereket 
nem tudott elérni. A videólejátszó készülékek 
megjelenésével párhuzamosan el is tűnnek a 
magazinokból a filmfotóregények, a könyv 
alakban kiadott irodalmi filmforgatókönyvek 
pár oldalas képmellékletet közölnek inkább a 
szövegek mellé. A műfaj tényleges felfedezé-
se és elismerése pedig még várat magára.

14  Jan Baetens, Photo Narratives and Digital Archives; or: The Film 
Photo Novel Lost and Found, http://electronicbookreview.com/es-
say/photo-narratives-and-digital-archives/
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Aleksandar Zograf képei  
a Black-Black Galériában1

Tudjuk jól Robert Crumb, a fetisiszta co-
mix-cukrosbácsi életművéből és Gree-

neway kultikus-kopulálós filmjéből, A rajzoló 
szerződéséből, hogy vannak Gonosz Rajzolók, 
akik kíméletlenül lerántják a valóság bőrét és 
bugyiját. És ez csak addig szórakoztató, amíg 
ránk nem húzzák. Barátunk, Saša Rakezić is 
ilyen mester, csak éppen ő Erósz hálóköntöse 
helyett Thanatosz halotti leplében jár. „Még 
a csontokat is ki kell forgatnunk, össze kell 
törnünk, hogy föltámadjon a merev világ!” 
– mondhatná „a romokat is leromboló”, vág-
tázó Übü roj nyomán. Mert teli az ország ro-
mokkal és nyomorékokkal, palotákkal és 
nyomoroncokkal. Leírhatom nyugodtan, 
mert az ő hazája az én hazám: fekete föld, fe-
hér tenger, keretes ég. Saša egy Belgrád mel-
letti provinciális kisvárosban él, ott újságíró 
huszonéve, ott kezdett el „sztripet” rajzolni, 
ott vette fel 1986-ban a Zograf (za/o = gonosz 
+ graf/ičar = rajzolóművész) pszeudonimot.

1991-ben, a délszláv polgárháború előesté-
jén kiadta Alas!  Comics című miniképregé-
nyét, amelyben a borús hétköznapok „pszi-
chológiai aspektusait” ábrázolta. Az anyagot 
a következő évben átvette a chicagói Bonus! 

1	 	Black-Black	Galéria,	Pest,	1999.	május	8.	–	2000.	november	7.	

 

magazin, majd a seattle-i Reflex, a francia La 
Pieuvre, a kanadai Comix Compendium antoló-
gia és számos független publiser. Ez egy mi-
nikarrier kezdete volt, sorolhatnám reggelig 
nyugatról a Tantalizing  Stories, a Buzzard, a 
Ruh-Roh vagy keletről a Stripburger, a Patago-
nija, az Ukus nestašnih magazinokat, de kit ér-
dekel. A házi készítésű, 7,5 × 10,5 centis, hat-
nyolc lapos füzetecske nyolcvan nap alatt 
megkerülte a világot, és példányszáma közel 
harmincezerre nőtt. Lefordították pl. finnre 
és magyarra. „MOGUĆNOSTI POSTOJE” (a 
lehetőségek léteznek) – áll Saša egyik kézzel 
írt szórólapján.

1994-ben az amerikai Fantazgraphics  Books 
megjelenteti Zograf első albumát: Élet  a 
szankciók  alatt  (Život  pod  sankcijama)  címmel, 
Jim Woodring rajzolózseni ajánlásával. Hu-
szonnégy tábla: egy balkáni történet, törté-
nelem, törés 24 órája. 1991–92–93–94: fekete 
napok, fekete lapok Szerbiából: a „vizuális ri-
port” (nem túl vidám) vázlatai az agyament, 
vérestökű Jugoszláviából. Szabadcsapatok, 
tévéadások, 20 pfennig egy tyúktojás. A fa-
natikusok csatái, a farkasok bégetése. Mind-
ez „komikus kockák” karámjába terelve. 
A Mindenki  mindenki  ellen  és  az  Isten  ellenük 
(Svako protiv svakog i bog protiv svih) húsz táb-
lája ’93 végén, a legdurvább krízis és hiper-
infláció idején született: vakon, idiótán és bé-
nán, ahogyan már akkor születni lehetett.

És az álmok. Zograf gyűjti az álmokat: „lu-
cid, hypnogogic, deep dream”-sztorikat raj-
zol: a barátai, a kedvese, a saját tapasztalatá-
ból. Szomorú víziók ezek, nyomasztók és ne-
hezen feledhetők, mint az első verés és az 
utolsó ölelés. Októberben Saša Budapesten 
járt, életében először. A határon, hogy kijö-
hessen, be kellett váltania 20 DM valutát. 
Kontaktusokat keresett, magyar képregénye-
ket és barátokat. Hozott magával mindenfajta 
békés anyagokat: A marslakók köztünk vannak 
(Marsovci su među nama), Az őrült kandúr szín-
háza (Krazy Kat Theater), a Szivi és Zagy (Srle i 
Kefa), Az emberi nem sikertelenségeinek enciklo-
pédiájából  (Iz  enciklopedije  neuspeha  ljudskog 
roda), vagy A  tv  rabjai  (TV  Addicts) parányi 
szpotjai (egy oldal, három–nyolc kocka) már 
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a jugó álom – jugó ébredés – jugó ájulás szap-
panoperájának harmadik felvonását sugá-
rozzák. Azután szégyelltük magunkat, Vali-
ant  hercegen (elemi), Alan  Fordon (gimi) és 
Druunán (egyetem) nevelkedett vajdasági 
emigránsok, hogy nem találtunk e hazában 
egyetlenegy szerkesztőséget sem, ahol mesz-
sziről jött, gonosz rajzolónkat egy szimpla ká-
véra meginvitálták volna. Csak sírni, sírni, 
sírni. Hogy a magát Troll „képregénytárnak” 

hirdető fucksacem-boltról, az Oktogonon, ne 
is beszéljünk: dollárban adták meg a szemét 
tarka és drága szemét albumok árát, miköz-
ben soft-technóra málló tinédzserek nyálaz-
ták a Pókember múlt évtizedi sok-sok ka-
landját. Csak inrís, inrís, inrís. Jövő tavaszra 
az undorgrund Black-Black Galéria önálló tár-
laton mutatja be Zograf „crno-beli” opusát. 
Addig is marad a régi mondás: „Nincs hon-
nan szökni, de van hova”, bele a balkáni ko-
mikus ikonba.

✻

Biztos vagyok benne, hogy sohasem hallot-
tak sem a művészről, sem a galériáról. Pedig 

térben és időben nagyon közel vannak hoz-
zánk: Pančevo egy bánsági városka, hat  óra 
kocsiút, ha minden jól megy a határon; a pin-
ce pedig a pesti Bronxban van, a Ferencváros 
egyik lepattant utcájában, öt perc gyalog a kék 
metró Klinikák megállójától. És, persze, 
mindez most történik, ebben a pillanatban.

A galéria névválasztása (black-black = feke-
te-fekete) és logója (fekete négyzet) tükrözi 
erős kapcsolódását Kazimir Malevics szupre-
matista alkotó, a modern művészetet és gon-
dolkodást forradalmasító Fekete négyzet (1913) 
című festményéhez. A 20. század halott. 
Ezért minket csak a kiszámíthatatlan Jövő ér-
dekel, „a tartomány, ahol nem uralkodik az 
Idő és a Tér”, ahogyan Marcel Duchamp jö-
vendölte, ahol a jövő művész-mérnökei „a 
kor ütőerén tartják az ujjukat”, ahogy Kassák 
Lajos… Korunk aktorai az orosz avantgárd, a 
de Stijl, a Bauhaus szellemiségét folytatják, 
ezért a Black-Black Galéria multimediális és 
multinacionális műhelyként működik, ahol 
kizárólag új, fekete-fehér, fekete-fekete és fehér-fe-
hér munkákat lehet bemutatni.

A szerb grafikus álnevet visel – Aleksandar 
Zograf azt jelenti: Képíró Sándor –, igazi ne-
vét és személyét fedje titoktartás, hm. Mun-
kája és szerénysége azokra az ortodox szer-
zetesekre emlékeztet, akik végtelen türelem-
mel másolták az imádságos- és zsoltáros-
könyveket, a szentek életét megörökítő hagio-
gráfiákat, és hivatásuknak érezték, hogy sza-
bad idejükben hitelesen lejegyezzék a törté-
nelem eseményeit.

Zograf avantgárd rajzoló, aki Messages from 
Serbia (Üzenetek Szerbiából) címen megírta az 
1999-es NATO-bombázás privát történelmét. 
Nem futott szenzációs látványok, hidak, ka-
szárnyák, repülőterek romjai után: saját vá-
rosa-kerülete-háztömbje-lakása-nappalija 
volt az „eredeti helyszín”. A betört ablaksze-
mek és a mögöttük lángoló olajfinomító, a 
megtört tekintetek és a mögöttük parázsló fé-
lelem. Naponta küldte ki az ismeretlenbe in-
ternetes naplójegyzeteit, tudósítva a világot 
az egyedüli valóságos igazságról: Az  ország 
meztelen! Már csak a bőre nyúzható le.

Zograf ellenzéki újságíró, aki Život pod sank-
cijama (Élet a szankciók alatt) címen több képre-

génysorozatban megrajzolta a délszláv hábo-
rú háttérvidékét. Nem az exkommunista ve-
zetők által irányított „néphadsereg” és a neo-
fasiszta szabadcsapatok vérengzései, az etni-
kai tisztogatásokat kísérő politikai hazudozá-
sok vagy az emigránsok és a menekülttáborok 
érdekelték, hanem a hivatalosan nem háború-
zó Szerbia lakosainak sanyarú élete. Az egy-
kori Jugó területén elkövetett atrocitások jogos 
győzelmekké avanzsálódtak, a védekező és/
vagy menekülő horvátok, bosnyákok és szki-
petárok pedig „genocid népfajzattá” degradá-
lódtak az állami tévéadók napi műsoraiban. 
Zografot azok a polgártársai érdekelték, akik 
mindezt elhitték, vértelen arccal vagy véresz-
szájúan támogatták. A megfélemlítettek, a 
megalkuvók, a meghülyültek sorsa, akik nem 
engedték gyermekeiknek többé, hogy Tom és 
Jerry, a macska és az egér történetét olvassák, 
mert a képregény kiadója horvát nemzeti-
ségű; akik bevették, hogy az egyik bivalybasz-
nádi faluban talált óriási kecskebéka nem más, 
mint az elveszett szerb mitologikus állat, a dre-
kavac; akik tapsoltak, amikor ideje volt, és 
éheztek, amikor ideje lett...

Huszonöt nagy méretű tábla látható róluk 
1992-ből, a nemzetközi közösség első bünte-
tőintézkedésének, a diplomáciai, kereskedel-
mi és kulturális kapcsolatok megszakításá-
nak évéből, amikor még félmillióan éltek, 
akik azóta meghaltak, tetőtől talpig vérben. 
Fekete-fehérek ezek a képek: képtelen törté-
netek szívszorítóan „múlatságos” jelenetei, 
talpig gyászban állsz, mire végignézed őket. 
Ideális hely ez a pincegaléria a balkáni pokol 
bemutatására: a termeket mindkét világhá-
borúban óvóhelynek használták a lakók, be-
leivódott az öles falakba az időtlen rettegés. 
Közvetlenül a megnyitó előtt, a tavaszi esőzé-
sek átszakítottak egy rég befalazott átjárót, és 
a termet elöntötte a törmelék meg a sár. Tég-
lákból és sóskúti kövekből járdát építettünk a 
padlóra. Az Elektromos Művek meg váratla-
nul kikapcsolta a galériában az áramot. Olaj- 
és bányászlámpákat gyűjtöttünk össze, azok-
kal világítottunk. Nyomasztó légkörű en-
teriőr jött így, szándéktalanul létre: romok, 
latyakban ázó képek és zongora, jeges huzat, 
sötétség, kilátástalanság. Gyertyával a kéz-

ben, téglaszigetről téglaszigetre lépegetve le-
hetett végignézni a kiállítást. Amit elnökünk, 
Slobodan Milošević bukásáig nem szedtük 
le: 549 napig tartott, a képek megpenészed-
tek. A finisszázsra küldtünk neki egy hivata-

los meghívót a belgrádi szkupstinába, és elő-
készítettünk neki egy bal oldalon kiült vörös 
fotelt. Nem jött el. Az Opál Színház rituális 
dobszóval előadta Sziveri János Bábel című 
versét, Ladik Katalin és Paizs Miklós a Balkán 
Expresszt zakatolta: Kelebija, granica! És vége 
lett, valaminek, vége.
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Zograf avantgárd rajzoló, aki Messages from 
Serbia (Üzenetek Szerbiából) címen megírta az 
1999-es NATO-bombázás privát történelmét. 
Nem futott szenzációs látványok, hidak, ka-
szárnyák, repülőterek romjai után: saját vá-
rosa-kerülete-háztömbje-lakása-nappalija 
volt az „eredeti helyszín”. A betört ablaksze-
mek és a mögöttük lángoló olajfinomító, a 
megtört tekintetek és a mögöttük parázsló fé-
lelem. Naponta küldte ki az ismeretlenbe in-
ternetes naplójegyzeteit, tudósítva a világot 
az egyedüli valóságos igazságról: Az  ország 
meztelen! Már csak a bőre nyúzható le.

Zograf ellenzéki újságíró, aki Život pod sank-
cijama (Élet a szankciók alatt) címen több képre-

génysorozatban megrajzolta a délszláv hábo-
rú háttérvidékét. Nem az exkommunista ve-
zetők által irányított „néphadsereg” és a neo-
fasiszta szabadcsapatok vérengzései, az etni-
kai tisztogatásokat kísérő politikai hazudozá-
sok vagy az emigránsok és a menekülttáborok 
érdekelték, hanem a hivatalosan nem háború-
zó Szerbia lakosainak sanyarú élete. Az egy-
kori Jugó területén elkövetett atrocitások jogos 
győzelmekké avanzsálódtak, a védekező és/
vagy menekülő horvátok, bosnyákok és szki-
petárok pedig „genocid népfajzattá” degradá-
lódtak az állami tévéadók napi műsoraiban. 
Zografot azok a polgártársai érdekelték, akik 
mindezt elhitték, vértelen arccal vagy véresz-
szájúan támogatták. A megfélemlítettek, a 
megalkuvók, a meghülyültek sorsa, akik nem 
engedték gyermekeiknek többé, hogy Tom és 
Jerry, a macska és az egér történetét olvassák, 
mert a képregény kiadója horvát nemzeti-
ségű; akik bevették, hogy az egyik bivalybasz-
nádi faluban talált óriási kecskebéka nem más, 
mint az elveszett szerb mitologikus állat, a dre-
kavac; akik tapsoltak, amikor ideje volt, és 
éheztek, amikor ideje lett...

Huszonöt nagy méretű tábla látható róluk 
1992-ből, a nemzetközi közösség első bünte-
tőintézkedésének, a diplomáciai, kereskedel-
mi és kulturális kapcsolatok megszakításá-
nak évéből, amikor még félmillióan éltek, 
akik azóta meghaltak, tetőtől talpig vérben. 
Fekete-fehérek ezek a képek: képtelen törté-
netek szívszorítóan „múlatságos” jelenetei, 
talpig gyászban állsz, mire végignézed őket. 
Ideális hely ez a pincegaléria a balkáni pokol 
bemutatására: a termeket mindkét világhá-
borúban óvóhelynek használták a lakók, be-
leivódott az öles falakba az időtlen rettegés. 
Közvetlenül a megnyitó előtt, a tavaszi esőzé-
sek átszakítottak egy rég befalazott átjárót, és 
a termet elöntötte a törmelék meg a sár. Tég-
lákból és sóskúti kövekből járdát építettünk a 
padlóra. Az Elektromos Művek meg váratla-
nul kikapcsolta a galériában az áramot. Olaj- 
és bányászlámpákat gyűjtöttünk össze, azok-
kal világítottunk. Nyomasztó légkörű en-
teriőr jött így, szándéktalanul létre: romok, 
latyakban ázó képek és zongora, jeges huzat, 
sötétség, kilátástalanság. Gyertyával a kéz-

ben, téglaszigetről téglaszigetre lépegetve le-
hetett végignézni a kiállítást. Amit elnökünk, 
Slobodan Milošević bukásáig nem szedtük 
le: 549 napig tartott, a képek megpenészed-
tek. A finisszázsra küldtünk neki egy hivata-

los meghívót a belgrádi szkupstinába, és elő-
készítettünk neki egy bal oldalon kiült vörös 
fotelt. Nem jött el. Az Opál Színház rituális 
dobszóval előadta Sziveri János Bábel című 
versét, Ladik Katalin és Paizs Miklós a Balkán 
Expresszt zakatolta: Kelebija, granica! És vége 
lett, valaminek, vége.
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