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Képregény a költészet hatalmáról
CSEPELLA OLIVÉR: NYUGAT + ZOMBIK

A Nyugat + Zombik, bár nem az elsô könyvformátumú képregény (graphic novel)
Ma gyarországon, kétségtelenül az elsô, amelynek elkészültét és megjelenését mé -
dia figyelem kísérte, és amelynek terjesztését a nyomtatásban megjelenô irodalmat
népszerûsítô marketingstratégiák segítették. Csepella Olivér diplomamunkaként in -
 duló, majd közösségi finanszírozásból megvalósuló, végül könyvesbolti terjesztés-
ben elérhetôvé tett munkája a folyamat minden részében indulatok kereszttüzében
állt és áll. A Nyugat + Zombik témája, médiuma és finanszírozása okán híreket és
véleményeket generált a képregényes szubkultúrában és az országos hírportálo-
kon egyaránt. A szubkultúra tagjai, köztük nem csak képregényolvasók, hanem al -
kotók is, azért figyelték a képregény készítésének folyamatát, mert Csepella pél-
dátlan anyagi és szellemi függetlenséget lehetôvé tevô helyzetben dolgozhatott. A
hazai képregények jellemzôen szerzôik szabadidejében készülnek, és ritkán hoz-
nak profitot, ezért a több mint hét millió forintos közösségi támogatást kapó szer-
zôtôl a képregényesek jó része gyorsabb munkatempót és nyíltabb kommunikáci-
ót várt. Elégedetlenségüknek néhány, a szubkultúrában aktív képregényalkotó a
Nyu gat – (mínusz) zombik címû kiadványban adott hangot, amely 200 példány-
ban jelent meg, és egyetlen rendezvényen, a Budapesti Nemzetközi Kép re gény -
fesz tiválon lehetett kapni 2017-ben.

A Nyugat + Zombik iránt azonban nem kizárólag azok érdeklôdnek, akik
egyébként is olvasnak képregényt. Sôt, ez talán az elsô alkotás ebben a médium-
ban, amelyet számottevô „külsôs” figyelem kísér, és ezért a képregényes kifejezé-
si formák kanonizációjának ígéretét hordozza. A Nyugat + Zombik aktuálisként, kí -
sérletezôként és szuperhôsöktôl mentesként mutatja a képregényes ábrázolást, az
irodalmi érdeklôdésû közönséget sem hidegen hagyva – és ez, véleményem sze-
rint, óriási teljesítmény. Art Spiegelman kétrészes Maus címû képregényéhez (1986,
1991) hasonlóan, a téma aktualitása (ott a holokauszt és az emlékezet, itt a nyu -
gatos költôk és a múlthoz való viszony) iránti, nem a képregényesek felôl ér kezô
érdeklôdés lehetôvé teszi, hogy egy alkotó, egy mû és (esetleg) egy médium a
kul turális perifériáról a középpont felé mozduljon (Bart Beaty és Benjamin Woo:
The Greatest Comic Book of All Time, Palgrave Macmillan, 2016, 18.). A kánonba
ke rülés ígérete nagyban függ a kulturális kapuôrök nyitottságától is: a pozitív at -
titûdöt mutatja például a Nyugat + Zombiknak szentelt kiállítás a három éves pro -
jektum elsô évében, a Corvina Kiadó részvétele, valamint a bemutató Nyáry Krisz -
tiánnal a Magvetô Caféban. A Nyugat + Zombikról szinte az összes kulturális por-
tál vagy nyomtatott folyóirat közölt kritikát vagy ismertetôt, amelyek sokszor a lel -
kesedés hangján beszélnek a képregény létezésérôl, de nem elemzik azt. 
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A Nyugat + Zombik posztmodern gegre emlékeztetô alapötletre épül: magasan
kanonizált irodalmi alakok és a populáris kultúra népszerû élôhalottai találkoznak
a rajzasztalon. Csepella ezzel egyrészt magyar kulturális közegbe ülteti át azt a pél-
dául Quentin Tarantino Becstelen brigantik (2009) címû filmjében is bemutatott já -
tékot, mely szerint a történelem kreatívan alakítható történetként és bizarr ötletek
díszleteként is felfogható. Másrészt Ady, Babits, Kosztolányi, Karinthy, Móricz,
Csáth és Tóth Árpád képregényhôsökké alakítása az irodalmi kánonnal és ma gas -
mûvészettel párbeszédet folytató nemzetközi képregényhagyomány magyar foly-
tatójának tekinthetô. (Hasonlót hajtott végre a 2015-ös Kittenberger címû képre-
gény is, melynek szerzôi, Somogyi György, Dobó István és Tebeli Szabolcs ka -
land hôst faragtak a címszereplô vadászból, segítôtársainak pedig Ács Ferit és Ba -
kát tették meg.) A kanonizált irodalom bajszát leglátványosabban a brit képregényí-
ró Alan Moore és rajzolótársa Kevin O’Neill cibálta meg a The League of Extra or di -
nary Gentlemen címû, 1999-ben kezdett sorozatukban: itt tizenkilencedik századi
irodalmi mûvekbôl vett karakterek (Nemo kapitány, Dr Jekyll/Mr Hyde, valamint a
Bram Stroker vámpírregényébôl ismert Ms Murray) hoznak létre egy bármikor be -
vethetô, megoldhatatlan ügyekre specializálódott elitalakulatot. Csepella, akárcsak
Moore, nem idézi fel az általa referált kor vizuális esztétikáját – e tekintetben pél -
daértékû az Andy Warhol karakterének ismétlôdô dilemmáit a pop-art szerialitás-
alapú vizualitását felhasználva bemutató Neil Gaiman (író) és Mark Buckingham
(rajzoló) vállalkozása a Miracleman 1990 novemberi számában. Csepella (és Moore)
a karakterekre és a nyelvi megjelenítésre koncentrálnak, a huszadik század elejé-
nek vizualitását a Nyugat + Zombikban a színhelyül választott szórakozóhely orna-
mentikája, a fejezetzáró szöveges betétek míves kerete (Nádi Boglárka munkája),
va lamint a hátlapon megjelenô Beck Ö. Fülöp-logó felidézése jelenti.

(A szavak + a dolgok) A képregénynek értelmezésemben két tétje van: a frap-
páns alapötletet az olvasóközönség érdeklôdését fenntartva végigvezetni kétszáz-
hatvan oldalon, valamint a megidézett nyugatosok nyelvi és kulturális örökségét a
21. század kultúrafogyasztói számára aktualizálni. Kezdjük a második téttel. Cse -
pella nagy fantáziával mozgósítja a nyugatos szerzôkrôl az olvasókban élô képet,
a karakterek jellemét pedig a tényleges nyugatos költeményekbôl vett idézetekkel
és a zombivadászat embert próbáló kihívásaira adott válaszreakciók skálájával ár -
nyalja. A fejezetek elején csepegtetett, vendégrajzolók (László Márk és Felvidéki
Mik  lós) által rajzolt, más idôsíkon, de azonos helyszínen játszódó jelenetek nem
csu  pán a képregény fejezeteinek folytonosságához járulnak hozzá, hanem a jelen
zom biinváziójára is magyarázatot szolgáltatnak. Az ôsmagyar táltos mesterkedése-
it és vízióit bemutató részek egyfajta kulturális emlékezet és történelemszemlélet
pa  ródiáját adják, valamint emlékeztetnek arra, hogy a képregényben ábrázolt üt -
kö zetek metaforikusan, kultúraértelmezések harcaiként is felfoghatók. Az értelme-
zést, mely szerint a zombik elleni harc az irodalom képviseletének lehetôségéért
ví vott harcnak is tekinthetô, erôsíti, hogy minden fejezetcím egy-egy nyugatos al -
kotó novellájának vagy versének a címe. A megidézett címek egyként értelmezhe-
tôk az adott, zombi-elözönlötte helyzetben, valamint mozgósítják a nyugatos köl-
tôk által reprezentált kulturális hagyományt. A képregény elsô felében (elsôsor-
ban) Karinthy és Kosztolányi piszkálódása, egymás poénjaira történô végszavazá-
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sa, a feladott verses feladványok a nyugatosok mint csoport gondolkodásbeli egy-
ségét érzékeltetik. Az irodalomnak, illetve, mivel több karakter énekel, mondhat-
juk, hogy tágabb értelemben a mûvészetnek fokozatosan megnô a jelentôsége, és
a versek és dalok eszközök lesznek az agyatlan zombitömeg elleni harcban. A
zom biirtás tárgyi eszközei, a (táltos szerint) haldokló nyugati kultúra tárgyaiból
frappánsan összeválogatott cigaretta–kóla kombináció mellé társul a mûvészet is:
valamikor a történet közepén a túlélôk felfedezik, hogy az áldozatul esett Tóth Ár -
pád szelleme átjárja azokat az élôhalottakat, akik ettek belôle. Ezek a mûvészetnek
kitett, „átkulturált” zombik már nem tudnak ártani a költôknek. Késôbb már egye-
nesen az lesz az ütközet tétje, hogy az egyik önfeláldozó nyugatos és a maroknyi
tú lélô minél több zombit tegyen ki esztétikai élménynek, és ekképp hatástalanítsa
ôket: ezt a célt szolgálja Karinthy egy szál gitárral kísért éneke (egy tortából átala-
kított ravatalon rögtönzött performansz), vagy Kata, a pincérnô táltosparódiája
(mez   telenül rögtönzött performansz).

(A pillanat + a tér) A képregény kihagyásokra és felismerésekre épülô vizuális
történetmesélô médium: a panelek és a köztük lévô csatornák, az oldalak közötti
lapozás tere, a fejezetek közötti oldalak mind megannyi alkalmai a kihagyásnak és
az ábrázolt elemek összekötésének, értelmezésének. A képregényalkotóknak egy-
szerre kell jó ritmusérzékkel adagolniuk történetük vizuális és verbális elemeit, és
kell megpihenési lehetôséget biztosítaniuk olvasóik számára. A Nyugat + Zombik
eb bôl a szempontból nem nyújt egyenletes teljesítményt: körülbelül a kötet elsô
fele bemutatja az olvasónak, hogy Csepella Olivér biztos kézzel bánik az oldalakat
al kotó rácsszerkezetek variálhatóságával, és kihasználja az ebbôl eredô játékossá-
got, a történet második felében azonban a képregény veszít ebbôl a szerzôi tuda-
tosságból és szerkesztôi fegyelembôl. Az oldalszerkezetek kreatív felépítése a kép-
regény második felében már kevésbé átgondolt, és ezzel párhuzamosan a párhu-
zamos történetszálak egyre nehezebben elkülöníthetôk. A jelenetek ábrázolása
egy  re esetlegesebb, a történet többször megakad.

Ezek a megakadások, például hogy nem lehet azonnal azonosítani, ki beszél,
melyik karaktert látjuk, vagy hogy olykor túl nagyot ugrik a cselekmény két panel-
ban ábrázolt moz zanat között, kizökkentik az olvasót. A képregény második részét
olvasva az az ember érzése, hogy a szerzô túl sok ötletét igyekezett belezsúfolni a
képregény oldalaiba, és nem szánt elegendô helyet ahhoz, hogy ötletei érvénye-
sülhessenek. Emiatt a zsúfoltság miatt a vizuális poénok, átkötések és viccek egy
része elsô ol vasáskor sajnos szintén elsikkad, hiszen az olvasó nem ezek észrevé-
telére, hanem a cselekmény fonalának megtalálására fordítja energiáit. A kötet má -
sodik felének szer zôi tagolását és olvasói befogadását segítenék a vizuális szüne-
tek, mint például a 161. oldal képileg elnyújtott jobb felsô panelja: a téglalap alakú
panel az idô mú lásának egyik képregényes jelölôje, a teljesen üres (fehér) panel
jobb alsó sar kába komponálva a saját faviccén megrökönyödô Karinthy arcának
egy részletét láthatjuk. A történet ritmusában beálló szünet után folytatódik az áru-
lót keresô nyu gatosok láncfûrésszel elôadott belsô konfliktusa. Meggyôzôdé sem,
hogy a történetmesélés hibái abból fakadnak, hogy Csepella elsô képregényes szer -
zô, akinek egy képregényes szerkesztô sokat segíthetett volna, hogy kellô távolsá-
got tudjon tartani ötleteitôl, és kordában tartsa azokat. Az igazsághoz hozzátarto-
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zik, hogy azok az alkotók, akik az amerikai graphic novel meghonosítására vállal-
koztak, nem készítettek további nagy lélegzetû mûveket: Felvidéki Miklós: Né ma -
játék (2011), Hegedûs Márton: Slussz kulcs klán (2012). A (Jan Baetens és Hugo
Frey által a graphic novel egyik jellegzetes ismertetôjegyeként definiált) narrátor
szó lamának megjelenése, eltûnése, majd újbóli felbukkanása is mutatja, hogyan
alakul a képregényben az ábrázoltakhoz való viszony dinamikája, hogy mikor hasz -
nálja a szerzô a képregény eszközeit kevésbé tudatosan, és mikor válik emiatt az
olvasó számára nehezebben követhetôvé a történet. Csepella narrátorának hu mo -
ros és iro nikus hozzászólásai a nézôvel összekacsintva kommentálják a történetet,
például: „’Babits nem lángol, Babits izzik.’ Nemes Nagy Ágnes” (94.), vagy segíte-
nek an nak rendezésében, például: „nahát, ez csakugyan az a kard” (128.). Egyedi
módon a narrátor nem csupán verbálisan van jelen, hanem a vastag fekete kere-
tekkel ellátott vizuális reflexiókban is. Ezek az egy-egy panelos inzertek látszólag
ugyanazon a síkon mozognak, mint a történet megjelenítésére használt többi pa -
nel, hiszen ré szei az oldalszerkezeteknek, valójában azonban egy metasíkot kép-
viselnek: panelként, nem pedig képaláírásként jelenítik meg a tudálékosnak, de
legalábbis mindentudónak feltüntetett narrátor szólamát. Ilyenek például a 31.
oldalon a Karinthy pisztolyát és pisztolytáskáját felvillantó panelek, vagy a Krúdy
Gyulát ábrázoló mo ziplakát-paródia (120). A képregény második felében csak
elvétve jut hely a nar rátor szólamának. Mivel az olvasó megszokta, hogy a narrá-
tor, bár ritkán szólal meg, de segít neki eligazodni, hiánya feltûnô. Ugyanakkor
ma ga a képregény is ro han, fontos mozzanatok megjelenítése marad ki, vagy lesz
túl jelentéktelen. Míg a Babits születésnapját ünneplô nyugatosok elsô szétválása
és párokba rendezésének be mu tatására jut elég tér és idô, a továbbiakban a csa-
patok átrendezôdése és a motivációk változása nem eléggé jelzett.

Scott McCloud A képregény mestersége címû könyvében kifejti, hogy egy cse-
lekménysor megjelenítésekor az ábrázolt pillanatok kiválasztása befolyásolja, hogy
milyen történetet mutat be az alkotó az olvasónak (14–15.). A pillanatok közül né -
hány mozzanat szerepeltetése szükséges a történet koherenciájának megôrzéséhez
és ahhoz, hogy az olvasó mentálisan megalkothassa a történetet; míg más pillana-
tok megléte vagy elhagyása az események sebességét és hangulatát befolyásolja,
tar talmát kevésbé. A képregény médiuma pontosan a nagyfokú olvasói aktivitás
miatt keltette fel sok elemzô érdeklôdését: a panelokban ábrázolt mozzanatok kö -
zötti ûrt (szakszóval csatornát), az oldalak közötti lapozás idejét és mentális terét
az olvasó tölti ki képzeletével. Ehhez azonban arra van szükség, hogy a megjelení -
tett mozzanatok vagy egyértelmûen vezessenek, vagy szándékolt többértelmû sé -
get, esetleg félrevezetést eredményezzenek. Csepella sokszor találékonyan játszik
rá arra, hogy az olvasó a panelközi szünetekben is a történettel foglalkozik, ennek
egyik módja a verbális bajuszviccek vizuális átértelmezése a történet végén. A kép-
regény elejétôl kezdve a nyugatosok a bajuszával szekálják Babitsot, és rosszabbnál
rosszabb vicceket találnak ki róla. Mint a történet végén kiderül, ennek sorsfor dító je -
lentôsége lesz, és ezzel a sorsfordítással párhuzamosan a képregény vizuális elrende-
zése kezd el viccelôdni Babits bajszával: a narrátor tôszónyi szövege kerül a helyére
(234.), vagy egy három panelra feldarabolt, ámde összefüggô tablószerû je lenetben a
Ba bits fejét kettészelô csatorna, tehát üres tér miatt nem jelenítôdik meg (237.).
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A Nyugat + Zombik második felében érezhetô sietséget az ötletek zabolátlansá-
ga mellett az események pillanatainak esetleges fázisokra bontása okozza. Egy
ilyen, több lépcsôbeli kibontást kívánó szakasz a zombik nôi vezérének nem kel-
lôképpen kibontott halála (206–207.). Míg a megelôzô oldalon gyönyörû példáját
látjuk annak, hogy Csepella mennyire magabiztosan és kreatívan használja a kép-
regényoldalt átfogó, a panelek tabuláris összjátékát hangsúlyozó kompozíciókat a
figyelem irányítására és a cselekménytér érzékeltetésére (205.), addig a zombinô
ha  lálának oka és körülményei a paneleken bemutatott események nézôpontváltá-
sai miatt nehezen értelmezhetôk. Az alábbiakban az oldal (206.) szoros olvasásá-
val a máshol is fellelhetô vizuális kapkodás keltette értelmezési nehézségekre sze-
retnék példát hozni.  

A megelôzô oldalon (205.) dúlt a harc a zombik és a nyugatosok között, alulról
tekintettünk fel a New York Kávéház homlokzatára, amelynek emeletérôl Ady
End re zuhant a mélybe. A mozgásirány tehát fentrôl lefelé mutatott, és ezt erôsíti a
vizsgált oldal (206.) elsô paneljében a vizuális poén síkján megjelenô apró zuhanó
alak, valamint a szöveg orientációjának egyedinek mondható elforgatása: a szöveg
is fentrôl lefelé olvasandó. Az oldal elsô sorában három panelt látunk, az elsôn be -
mutatott fô eseményben Kosztolányi a kezében tartott nagycsövû fegyverrel lô a
zombikra, a második, aprócska panelen nem kivehetô esemény szuperközelijét
lát juk, a harmadik panel pedig a több oldal óta a New York Kávéház emeletén
harcoló zombinôt ábrázolja. És itt máris megakad az olvasás: pár oldallal ezelôtt
Kosz tolányi egy bevásárlókocsiban gurult le a lépcsôn, így az események idôpont-
jában a földszinten tartózkodik. Mégis, az elôzô, erkélyre komponált oldal, vala-
mint az apró zuhanó figura kontextusában a 206. oldal elsô panelén megjelenô
Koszto lá nyit az emeletre helyeznénk. Valami azonban nem stimmel, hiszen hiába
irtja Kosz tolányi nagy lendülettel és pontosnak mondható célzással a zombikat,
lövéseinek hatását a további panelek nem érzékeltetik. Kosztolányi nem találja el
a vele szembe nézô, de másik panelba rajzolt zombinôt, aki azonban az oldal
alján, tehát a további három panel valamelyikén mégis meghal. Kosztolányi tehát
nem ab ban a térben tartózkodik, ahol a zombinô, hiába sugallta ezt a panelelren-
dezés.

Az oldal a második sorban két nagyméretû panellal folytatódik, az elsôn Ady
End re földet ér, a másodikon a fôellenség ugrik. Nem eldönthetô, hogy mi az ug -
rás iránya. A kontextusból eredô értelmezés szerint leugrik, hiszen a környezô
moz gások (leginkább zuhanások) ezt az asszociációt erôsítik, ám az oldal alsó ne -
gyedét elfoglaló egyetlen, keskeny, téglalap alakú panelen már a fôellenség (aki-
nek kilétét most nem árulhatom el) a halott zombinôt tartja a karjában. Az ellenség
tehát mégis felfelé mozdult, és felugrott a haldokló zombinôhöz az emeletre. Úgy
gondolom, ebben az esetben a más helyszínen tartózkodó Kosztolányit ábrázoló
pa nel elhagyása lehetôséget teremt arra, hogy a zombinô halálának oka (a kezé-
ben felrobban egy kólásüveg), valamint az érte aggódó ellenséges vezér mozgásá-
nak további pillanatai ábrázolódjanak.

Az elemzett hangsúlyozási hibákért kárpótol azonban a történet végének meg-
jelenítése: a narrátor szólamával együtt a grafiátor, a képi világ megteremtéséért fe -
lelôs ágens is újra erôre kap: igen látványos a 240. oldal háromszög-kompozíciója,
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a 244–245. oldal képszövege, valamint a kávéház tágas belsô terét felosztó olda-
lak. A Nyugat + Zombik egyenetlenségeivel együtt is egy kreatív vizuális gondol-
kodó és nagykedvû történetmesélô szórakoztató munkája, ami sok kultúrafogyasz-
tónak mutathatja meg a képregényes kifejezésmódban rejlô lehetôségeket és a
kép regény olva sás örömét, ezzel segítve a képregény médiumának értôbb elfoga-
dását. (Corvina)

SZÉP ESZTER

A változatoktól a szövegkörnyezetig
SZILÁGYI ZSÓFIA: AZ ÉRETLEN KOSZTOLÁNYI

Ahogy Szilágyi Zsófia is írja könyve utószavában, az abban olvasható tanulmányok
sokat köszönhetnek annak a munkának, amely Kosztolányi elsô két novellásköte-
tének, a Boszorkányos estéknek és a Bolondoknak a kritikai kiadását készítette-ké -
szíti elô. Aki azonban ennek alapján száraz adathalmozásra, nehézkesen követhe-
tô okfejtésekre számít, annak – jó értelemben – csalódnia kell. A kötet tanulmányai
megannyi érdekes kísérletként sorakoznak az olvasók elôtt, és új szempontok fe -
lôl, váratlan összefüggésekbe állítva tekintenek a fiatal – avagy a cím némiképp
talán pikírt szavával: éretlen – Kosztolányi novelláira.

A könyv kettôs ajánlása Esterházy Pétert és Szegedy-Maszák Mihályt szólítja
meg, akik egyes tanulmányoknak még igen, de az összerendezett kötetnek már
nem lehettek olvasói. Ez a körülmény szinte önmagában is jelképes lehet – a részt
is merhették, de úgymond az egészet nem –, mint ahogy az is, hogy az emlékezés
gesztusa egymással párbeszédet folytató írót és irodalomtörténészt idéz föl. Szi -
lágyi Zsófia tanulmányaira jól érezhetôen mindkettejük mûvei/mûértelmezései
ösz tönzôen hatottak: nemcsak magának Kosztolányinak, de az ôt eredeti módon
új raolvasó-újraíró Szegedy-Maszák Mihálynak és Esterházy Péternek is szerepe le -
hetett abban, hogy Az éretlen Kosztolányi afféle szerkezeti és szemléleti elôképként,
mintegy mûfaji mintaként hivatkozik az Esti Kornélra (264.). A kötet tanulmányai épp-
annyira olvashatók külön-külön, önálló gondolatmenetként, mint olyan egy üttesként,
amelynek darabjai egymást is megvilágítják, értelmezik és továbbgondolják.

Szilágyi Zsófia Kosztolányi-írásaiban nem csupán a korai novellásköteteket ma -
gá ba foglaló kritikai kiadás sajtó alá rendezésének tapasztalata és szempontja tér
rendre vissza, hanem számos további összefüggés is átszövi, szöveghatárokon át -
íve lô egységbe forrasztja a könyvet. Elôfordul, hogy a figyelmes olvasó számára
va lamely új távlatot nyitó meglátás földobott labdának bizonyul a kötet egészén
belül, amennyiben a kérdésre egy másik írás, más összefüggésben újfent visszatér.
Ilyesféle egymásra felelô párt alkot például az a fölvetés, amely Havas Gyula és
He kerle László irodalmi életben betöltött helyének lehetséges analógiáját, a két
sors helyzet rokoníthatóságát mérlegeli (44. és 63.). A telefon váratlan párhuzamba
ke rül Kosztolányi A vonat megáll címû novellájával (108.), amelyet késôbb – más
szem szögbôl – részletesebben is górcsô alá vesz a kötet egyik tanulmánya.
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