
Transzkulturalitás és képregény

A képregénymédia kulturális változatokban és
transzkulturális szóródásban létezik. Azt láthat-
juk, hogy a médiaszöveg-termelés, -terjesztés és
-használat társadalmi gyakorlatai nemegyszer elté-
rõek a különbözõ kultúrákban, és joggal beszélhe-
tünk a képregénymédia kulturális változatairól. A
képregényes szakirodalom hagyományosan meg-
különböztet három változatot, a világtermelés há-
rom nagy központjára tekintve: a japán mangát
vagy egyre inkább tágabban: a keleti képregényt,
az észak-amerikai comicsot és a francia-belga
(-svájci) bande dessinée-t vagy tágabban: az euró-
pai képregényt. E három hagyomány egymástól el-
térõ grafikai stílusokat, részben különbözõ medi-
atikus elrendezéseket, diszpozitívokat és különfé-
le médiagazdaságtani modelleket is jelent. A glo-
balizáció transznacionális és transzkulturális fo-
lyamatainak köszönhetõen ezek az önmagukban
sem homogén nagyobb változatok egyre gyakrab-
ban egymástól nem függetlenül alakulnak, sõt:
egymást egyre inkább át- meg átszövik. 

Éppen ezért a kortárs kultúra- és médiatudo-
mány olyan fogalmai, mint a transzkulturalitás, a
hibridizáció, a dekulturalizáció, a rekulturalizá-
ció, az egyezkedés, különösen használhatónak
tûnnek a kortárs képregény médiakulturális jelen-
ségeinek vizsgálatakor. Elõször a latin-amerikai
kultúraelméletekben (Fernando Ortízt és Angel
Ramát idézi Encarnación Gutiérrez Rodríguez
2008), majd máshol, például a német szakiroda-
lomban (Welsch 1999) és különösen a brit eredetû
cultural studies tapasztalatait a globalizáció kon- 2012/8
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textusában továbbgondoló médiatudós, Andreas Hepp könyvei nyomán (Hepp –
Löffelholz 2002, Hepp 2006) kezdték el használni a transzkulturalizáció, transzkul-
turális, valamint a hozzájuk kötõdõ transzkulturalitás fogalmakat. A kultúraköziség
elgondolásakor a még mindig talán elterjedtebb inter- és multikulturalitáshoz képest
ezek kevésbé feltételeznek önmagukban homogénnek és viszonylag állandónak te-
kinthetõ, egymástól jól elhatárolható kultúrákat. Inkább a kultúrák alakulásának fo-
lyamatára és dinamikus identitására hívhatják fel a figyelmünket, így alkalmasabb-
nak mutatkoznak a nem kizárólag homogenizációként és kulturális imperializmus-
ként felfogott kulturális globalizációs áramlatok megértésére.

A társadalom- és kultúratudományokban manapság sokan szívesen használják a
hibridizáció metaforáját is számos késõ modern jelenségkör bemutatásakor az
újtelevíziózástól a nemzetközi menedzsmentig és a transzkulturalitás kapcsán is. A
transzkulturális jelenségek esetében a hibridizáció megvalósulása gyakran delokali-
záció vagy dekulturalizáció, illetve relokalizáció vagy rekulturalizáció során megy
végbe. A médiakultúraként értett képregény történetét nemcsak az ezredfordulótól
jellemzik, hanem a kezdetektõl végigkísérik a hibridizációk, egyezkedések, transz-
kulturális folyamatok, nagy saját kulturális teljesítményeket eredményezõ hatásszo-
rongásos állapotok. Komoly tizenkilencedik századi, jórészt európai elõzmények, ko-
rai képregények után az elõzõ századfordulón a nagy példányszámú nyomtatott saj-
tóban jön létre az az észak-amerikai comics, amelynek nemzetközi sikere nagyban
hozzájárul a két háború között a francia-belga, a második világháború után pedig a
japán saját hagyomány intézményesüléséhez, amelyek késõbb vissza is hatnak az
észak-amerikai képregényre.

Már az 1920-as évek legvégétõl, de fõként az 1930-as évek közepétõl részben az
ifjúságnak szánt észak-amerikai képregények „ellenhatására” jelennek meg a belga
katolikus sajtóban a késõbb brüsszeli és charleroi-i iskoláknak nevezett irányzatok
képregényfigurái, köztük a Brüsszel környéki katolikus cserkészkultúrából érkezõ
Tintin, aki késõbb a frankofón, majd sokak szemében általában az európai populáris
képregény emblematikus alakjává válik (Grossman 2011). A francia ajkú belga kö-
zösség gazdasági, társadalmi és kulturális viszonyai kedveztek a képregénynek.
Nyomdaipari nagyvállalkozók és a katolikus értelmiség egy része felismerte az üzle-
ti és a közösségi identitásalakító lehetõséget a huszadik század közepén, késõbb a
szélesedõ belga középosztály is egyre inkább saját kulturális hagyományként tudta
továbbéltetni a képregényt. A képregény-sorozatokból persze idõvel kikoptak a bel-
gaságra tett utalások, vagy legalábbis rejtettebbekké váltak, mert a sikeres alkotások-
nak egy nagyobb piacon is helyt kellett állniuk. Elõször más frankofón országokban,
majd a fordítások által más helyeken is. A népszerû képregényekben, köztük a
Tintin-sorozatban is végbemegy egy delokalizációs/dekulturalizációs folyamat azért,
hogy sikeres lehessen a nemzetközi piacon is. (Egy döntõen epizodikus kalandsoro-
zatról van szó, ahol az elsõ albumnál még konkrétan Brüsszelbe tér haza a fõhõs, ké-
sõbb viszont általában Európába.) Viszont a belga és belgiumi francia ajkú közösség
számára némely más képregényhez hasonlóan a Tintin is a saját közösségi identitás-
konstrukció számára lesz fontos, amit különösen az utóbbi bõ két évtizedben számos
relokalizációs eljárás és gesztus jelez a belga nyomtatott sajtóban, a múzeumokban,
az oktatásban, a turizmusban, de a brüsszeli mindennapi életben, az utcák
képregényfreskóin is. És ezt éppen a nemzetközi elismertség is ösztönzi. Megmutat-
kozott ez a legutóbbi, hollywoodi filmes adaptáció kapcsán is. Tavaly október végén
a Time magazin ázsiai, európai és csendes-óceáni kiadása is a címlapképét adta a té-
mának, és az ehhez kapcsolódó, eredetileg az ázsiai kiadásban megjelent cikk „par
excellence páneurópai hõsnek” tartja Tintint, miközben nem hallgatja el brüsszeli
eredetét sem (Grossman 2011). Bizonyára újabb lendületet ad Tintin nemzetközi és66
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nemzeti-közösségi hõssé válásának is a 2011-es film. A hollywoodi alkotás premier-
je mégiscsak Brüsszelben volt, amelyen – ahogy a belga híradásokból is látszik – a
helyi politikai és kulturális elit fontosnak tartotta a részvételt, majd a belgiumi
frankofón közösség közszolgálati híradója különkiadásban, a Le Soir napilap pedig
ahogy kell: képregényben számolt be az eseményrõl. Sejthetõ, hogy a keleti képre-
gény esetében is zajlottak hasonló de- és rekulturalizációs, illetve de- és relokalizá-
ciós folyamatok. Miközben a japán populáris kultúra kutatója, Koichi Iwabuchi a ja-
pán kulturális termékek transznacionális keretek közötti forgalmazásával kapcsolat-
ban még egy évtizeddel ezelõtt is arra hívta fel a figyelmet, hogy sikerük éppen a „ja-
pánság” vagy a nemzeti kulturális kontextus és utalások hiányával függ össze (idézi
Wang – Yeh 2010. 42–43.) – a belga képregény sikerével kapcsolatban hasonlóról szá-
molt be korábban Jan Baetens (2006) is –, addig az utóbbi években mintha egyre fon-
tosabbá válna a japán nyelvi-kulturális beágyazottság jelzése.1

Marguerite Abouet munkái

A továbbiakban a transzkulturalitással összefüggésben fõként olyan afrikai-euró-
pai képregényekre szeretném irányítani a figyelmet, amelyekhez konkrét olvasáskul-
túra-fejlesztõ projekt kapcsolódik. Marguerite Abouet Elefántcsontparton játszódó
képregényeit eddig tizenöt nyelvre fordították le (Kwami 2012), és sikerük segíti a
szerzõ által alapított Könyvet mindenkinek (Des livres pour tous) nevû szervezet
munkáját is. 2005 és 2010 között hat kötetben jelent meg az írónõ és Clément
Oubrerie rajzoló közös sorozata, az Aya de Yopougon. Egy olyan könyvsorozatról van
szó, amely érdekes kulturális közvetítésre vállalkozik. A szerzõi és kiadói paratextu-
sok egy része szerint az afrikaiakról a kortárs európai médiában bevett kliséktõl men-
tesen szeretne szólni. Ez nem könnyû feladat azért sem, mert – ahogy a kameruni
születésû filozófus Achille Mbembe felhívja rá a figyelmet – Afrika a nyugati diskur-
zusban „hiányt,” „negativitást”, „nemlétezést” jelöl (idézi Fistetti 2009. 32–26.).
Marguerite Abouet máshol érzékelt hiányosságot. Könyvének keletkezésében szerin-
te az is közrejátszott, hogy úgy látta, „gyakran mesélik el, hogy az afrikaiak hogyan
halnak meg, de azt soha, hogyan élnek”.2

Úgy szándékozik betölteni ezt a hiányt, úgy próbál eltávolodni a nyugati médiá-
ban bevett Afrika-képtõl, úgy tesz kísérletet a közvetítésre, hogy az elbeszélés a min-
dennapi élet azon problémáira, örömeire, nehézségeire, reménykedéseire fókuszál,
amelyek hasonlóan jelennek meg a világban máshol is a párkapcsolatokban, a szü-
lõ-gyerekek viszonyban stb. A magánéleti tematika dominál tehát az elbeszélésben,
olyan közéleti problémák, mint a korrupció vagy a poligámia megítélésének kérdése
is csak a konkrét szereplõk magánéletén keresztül villannak fel. Mondhatjuk azt,
hogy az elbeszélés tehát egyfelõl delokalizál, dekulturalizál, a nem elefántcsontpar-
ti vagy nem afrikai olvasóval való közös tapasztalatokra épít tematikájával, de oly-
kor elbeszéléstechnikájával, továbbá a hordozóval is. Nemcsak a narratív tartalmak,
de az elbeszélésalakító eljárások, például a cliffhanger gyakori alkalmazása is bizo-
nyos televíziós mûfajokat idéz, elsõsorban az észak-amerikai day time, valamint
prime time szappanoperát, és fõként az egyébként izgalmas transzkulturális folya-
matok révén kialakult latin-amerikai telenovellát vagy magyarul: tévéregényt. A Dal-
lasra és konkrét tévéregényekre tett tematikus utalások is vannak a kötetekben. A te-
levíziós utalásrend fontosságát jelzi, hogy az Aya indítása, azaz elsõ, egyoldalas pa-
nelje is egy televíziót mutat.

A népszerû televíziós alkotásokat idézõ tematika és elbeszéléstechnika az
Ayában szerzõi vagy másképpen: mûvészképregényes közeggel találkozik. A nem el-
sõsorban képregényekkel foglalkozó Gallimard kiadó szerzõi képregényes sorozatá-
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nak darabjai a frankofón populáris képregény szokásaitól eltérõen kötetenként több
mint száz oldalon és 175 × 247 mm-es formátumban jelentek meg. Az Aya hordozó-
jával és grafikai stílusával is megfelel a frankofón képregényes intézményrendszer
elvárásainak. Igazolta ezt az elsõ kötet díjazása is a talán legtekintélyesebb, a fran-
ciaországi Angoulême-ben megrendezett fesztiválon 2006-ban. 

Az Aya úgy próbál az európai média fõsodrához képest másfajta képet adni afri-
kai emberek életérõl, hogy közben kedvelt kortárs európai képregénytípusok megol-
dásait alkalmazza. A 2000-es évek a frankofón képregényben hoztak változásokat.
Például egyre fontosabbá vált a nõi alkotók és olvasók szerepe a képregény-
kultúrában. Nem lehetetlen, hogy elõször a keleti képregény hatására, de mintha egy-
re inkább bevonódnának az európai képregénykultúrákba is a nõk (ez Magyarorszá-
gon is megfigyelhetõ). Az Aya de Yopougon is a hagyományosan nõi célközönségre
számító kortárs populáris érzelmes irodalmi és televíziós fikciók tematikáját, mûfaja-
it és szövegalakító eljárásait idézi. Továbbá egy nõi címszereplõ, Aya alakja köré szer-
vezi az egymással különféle, szövevényes viszonylatokban lévõ szereplõk hálóját.

Egy másik izgalmas fejlemény az utóbbi bõ évtizedben az autentifikáló eljárások-
kal dolgozó képregényes megnyilatkozások iránti igény növekedése, amely megmu-
tatkozik például abban is, hogy elõtérbe került az önéletrajzolás és a képregényriport
mûfaja is mind az észak-amerikai, mind az európai képregények esetében. Gondol-
hatunk itt mások mellett például Marjane Satrapi, Art Spiegelman, Joe Sacco, Riad
Sattouf, Alexandar Zograf mûveire. Nem képregényriport és nem önéletrajzolás az
Aya, mégis e szerzõk mûveivel együtt szokás emlegetni. Éppen a képregényes elbe-
szélés, de a paratextusok és a kritikai recepció autentifikáló gesztusai miatt. Az
1970-es/80-as évek fordulójának Yopougonjáról, Elefántcsontpartjáról, Afrikájáról
szóló tudósításként is olvassák sokan e képregényt, vagy legalábbis annak minden-
napjairól, kultúrájáról való beszámolóként. Egy autentifikáló olvasásra lehetõséget
adhat már az Aya elsõ mondata is, amely magyar fordításban így hangzik: „1978-ban
Elefántcsontpart, az én szép országom, megismerte elsõ reklámkampányát.”3 Az au-
tentifikáló befogadói stratégiának kedveznek a kötetek végén olvasható „elefánt-
csontparti bónuszok”: azok a kulturális ismeretterjesztõ magyarázatok, amelyek el-
választottak ugyan a képregényfolyamtól, de szorosan kapcsolódnak hozzá: szóma-
gyarázatok, receptek, az elbeszélésben elõkerülõ, de bõvebben nem tárgyalt helyi
szokások és jelenségek hátterének megvilágítása. (Ekkor egyébként úgy járnak el az
Aya alkotói, ahogyan tették azt már némely más képregényes ismeretterjesztõ kiad-
vány készítõi is: a függelékben helyeznek el olyan kiegészítéseket, amelyek másképp
szétfeszítenék a képregényes elbeszélés kereteit.)

Már a címben is szerepel Yopougon (Abidjan külvárosa), és a szereplõk párbeszé-
dei a helyi területi és társadalmi nyelvváltozatokból is építkeznek. Az autentifikáló
stratégia együtt jár tehát a lokalizálással, bizonyos távlatból nézve rekulturalizáció-
val, pontosabban az Aya esetében a delokalizálás és lokalizálás folyamatai egyszerre
zajlanak, a képregényes megnyilatkozás sajátos hibridizáció, olyan egyezkedés ered-
ményének tekinthetõ, amelyben afrikai kulturális tapasztalatok, amerikai eredetû te-
levíziós, illetve európai (közvetve keleti és amerikai) képregényes mûfaji hagyomá-
nyok is részt vesznek. (Részben az Ayához hasonló eljárásokkal dolgozik a szerzõ
újabb, 2010-ben indult sorozata, a gyermekolvasóknak szóló Akissi, amely viszont a
frankofón populáris képregény kívánalmainak megfelelõ 48 oldalas, keményborítós
színes albumokból áll, és az egyik legnépszerûbb kortárs mûfaj, a kölyökképregény
elõírásait követi. Igaz, címszereplõje nem egy európai kisfiú, hanem egy elefánt-
csontparti kislány, és itt sem maradnak el a kötetek végérõl az elefántcsontparti is-
meretterjesztõ bónuszok.)
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Tintinnek, Gaston Lagaffe-nak, Spirounak és a többieknek elõször el kellett ve-
szíteniük belgaságukat és vallonságukat ahhoz, hogy nemzetközileg is ismertek le-
gyenek, késõbb viszont a nemzetközi elismertség tükre irányította ismét a figyelmet
belga „eredetükre”. Az utóbbi bõ évtizedben viszont többször is megfigyelhetõ volt,
például Marjane Satrapi Persepolisa vagy éppen az Aya de Yopougon esetében, hogy
valamiféle helyi kulturális utalásrendszer („irániság”, illetve „afrikaiság”) játékba ho-
zása is hozzájárult a sikerhez. Marguerite Abouet könyvei, fõként az Aya-sorozat
azért is különleges, mert annak kapcsán a „relokalizáció” különbözõ szinteken megy
végbe, nemcsak a képregényes megnyilatkozásén. Látva, hogy Abidjanban a ke-
ményborítós kiadás sokakhoz az ára miatt nem tud eljutni, az írónõ közbenjárt a ki-
adónál egy afrikai piacra szánt puha fedeles változatért, amely a keményborítós ki-
adás árának nagyjából harmadáért kapható (Abouet 2010). De ami talán ennél jelen-
tõsebb: a „másfajta” Afrika-képet mutatni szándékozó szerzõ képregényeinek euró-
pai sikere tette lehetõvé, hogy megvalósuljon afrikai olvasáskultúra-fejlesztõ projekt-
je, a Könyvet mindenkinek (Des livres pour tous). A szervezet webhelyének nyitó-
lapja egy Afrika térképére helyezett olvasó lányt mutat. A honlap szerint a projekt
egyrészt annak fontosságát kívánja érzékeltetni, hogy olyan afrikai gyerekek is hoz-
záférjenek könyvekhez, akiknek erre még nincs lehetõségük, illetve ezzel összefüg-
gésben kerületi könyvtárakat is létre kíván hozni.4 Médiaszerepléseit és az író-olva-
só találkozókat is felhasználja projektje népszerûsítésére Marguerite Abouet, aki vég-
sõ soron a kulturális közvetítést végrehajtó képregényei sikerének köszönheti azt az
(el)ismertséget, amely lehetõvé tette franciaországi, tehát európai minisztériumok és
magánvállalkozások, köztük fõként könyvkiadók támogatásának megszerzését is.
Olyan találkozási helyek kialakításáról van szó, ahol azok számára is lehetõség nyíl-
na az olvasás örömének megtapasztalására, akik attól eddig meg voltak fosztva. Már
meg is nyílt az elsõ ilyen könyvtár Abidjanban.

JEGYZETEK
1. Talán azzal is összefüggésben, hogy Európában ezek a termékek mintha egy a gasztronómiától az öltözkö-
désen át a szabadidõ eltöltéséig sok mindent érintõ életstílus-ajánlat részeként jelennének meg (Rafoni 2008).
Az ázsiai, amerikai és európai képregény-hagyományok egy idõben és egy földrajzi-kulturális térben való je-
lenléte, gyakran ötvözõdése számos képregénykultúrát, köztük a magyar képregényt is jellemzi. A kortárs ma-
gyar képregény is transzkulturális folyamatok összjátékában alakul: kiépülõben lévõ intézményrendszere, ter-
jesztési szokásai, jellemzõ hordozói, a magyar nyelvû fordítások és többnyire az eredeti alkotások jelentõs ré-
sze is a világ nagy képregény-kulturális központjainak hatásait is mutatják. A transzkulturalitás kérdéskörével
kapcsolatban érdemes volna azt is megvizsgálni, hogy az internet hogyan alakította át a képregénytermelés,
-terjesztés és -használat szokásait. Például miképpen vesznek részt magyarországi alkotók transznacionális ke-
retek között szervezõdõ képregényalkotásban, vagy az olvasók hogyan hoznak létre és tartanak fenn transz-
lokális (poszt)szubkultúrákat különösen azon képregénytípusok (például a yaoi) kapcsán, amelyek döntõen az
interneten hozzáférhetõek.
2. „À l’origine du livre, il y avait aussi ce constat: on raconte souvant comment meurent les Africains, mais
jamais comment ils vivent.” (Abouet 2010), illetve ezzel összefüggésben az, hogy „Nyugaton tudják, hogyan
halnak meg az afrikaiak, de azt nem, hogyan élnek”. („En Occident, on sait comment meurent les Africains
mais pas comment ils vivent.” Abouet 2011.)
3. „En 1978, La Côte d’Ivoire, mon beau pays, connut sa première campagne publicitaire.”
4. http://www.deslivrespourtous.org/accueil.php (letöltve: 2012. június 10.)
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