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. Terék Anna: A vacsoravendég. (Vajdasági 
történet). [Dráma]. = Jelenkor, 6/mellék-
let 1–28. p.

. Tóth-Máthé Miklós: Isten bizalmában. 
Dráma Kálvin Jánosról két részben. II. 
rész. = Confessio, 1/45–69. p.

Átmeneti műfajok

. Bíró József: SUPREMATIST POEM. 
[Képvers]. = Műút, 2/19. p.

. Keszthelyi Rezső: Cím nélkül. [Képvers]. 
= Parnasszus, 1/51. p.

. Keszthelyi Rezső: Cím nélkül. [Képvers]. 
= Parnasszus, 1/52. p.

. Keszthelyi Rezső: Az írás. [Képvers]. = 
Parnasszus, 1/50. p.

. Keszthelyi Rezső: Jelenség. [Képvers]. = 
Parnasszus, 1/50. p.

. Keszthelyi Rezső: Óh! [Képvers]. = Par-
nasszus, 1/49. p.

. Keszthelyi Rezső: Óh! [Képvers]. = Par-
nasszus, 1/49. p.

. Keszthelyi Rezső: Óh, elnézést! [Kép-
vers]. = Parnasszus, 1/49. p.

. Tandori Dezső: Pontos útközben. = Ti sza-
táj, 5/39–46. p.

Kevert műfajok

. Borsodi L. László: Sepulchri proximorum. 
Más öröm. [Sorváltás]. Néma völgy, éj-
szaka. Az utolsó gomblyuk. Angyalok út-
ján. [Prózaversek]. = Látó, 6/36–39. p.

. Böndör Pál: Vásárlási lázgörbe. Verses el-
beszélés. (Részlet). = Híd, 3/17–21. p.

. Onagy Zoltán: Hajnali szövegromok. Hét 
Ladik, három sáska. = Parnasszus, 1/28–
30. p.

. Rakovszky Zsuzsa: Állapotváltozások. 

Egy péntek este. Verses regényrészlet. = 
Irodalmi Jelen, 6/103–120. p.

Képregények

. Márk Károly: A kisfi ú és a szellembohóc. = 
Műút, 2/89–96. p.

. Vincze Ferenc – Csillag István: Az áru. 
= Helikon, május 10. 22. p.

. Vincze Ferenc – Csillag István: A fi atal 

irodalom. = Helikon, május 25. 22. p.
. Vincze Ferenc – Csillag István: Hódin-

vázió. = Helikon, június 10. 22. p.
. Vincze Ferenc – Csillag István: A kép-

regény története 1. = Helikon, június 25. 
22. p.

(Összeállította: Zahari István)

SZÁMUNK SZERZŐI

Bedi Kata (1988) esztéta

Deczki Sarolta (1977) irodalmár, fi lozófus

Gorove Eszter (1988) kritikus, az ELTE doktorandája

Gyöngyösi Lilla (1992) újságíró, kritikus

Hermann Veronika (1986) irodalomtörténész, az ELTE oktatója

Magyar Vivien (1991) újságíró

Mechiat Zina (1991) író, költő, kritikus

Nagy Franciska (1989) képregényrajzoló, illusztrátor

Szilágyi Szilvia (1993) kritikus, a Debreceni Egyetem doktorandája

Zsigmond Andrea (1978) a Játéktér szerkesztője, a Babeș-Bolyai Tudo-

mányegyetem oktatója, színházi szakíró

Zsolnai György (1986) kritikus, kommunikációs szakértő, a Szépiro-

dalmi Figyelő főmunkatársa
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Jelen kötet többek között arra a kérdésre keresi a választ, hogy létezik-e magyar 
képregénytudomány, és mintegy kísérletet tesz arra, hogy felmutassa, ez az új 
diszciplína egyre erőteljesebben van jelen a magyar tudományos diskurzusban. 
Elméleti nyelve és megközelítésmódjai még képlékenyek, minduntalan kimutat-
hatók a szomszédos tudományágak hatásai, azonban azt már nyugodtan kije-
lenthetjük, a jelenség megkerülhetetlen. A különböző tudományok felől érkező 
kutatók, egyetemi oktatók vagy doktoranduszok szövegei világosan mutatják, 
hogy a többek között média-, fi lm-, irodalom- és kultúratudományok szakem-
berei miként kísérelnek meg egy olyan értekezőnyelvet és megközelítésmódot 
találni, melyek immár nem csupán az „indulási oldal” elméleti horizontját és in-
terpretációs modelljeit tükrözik, hanem ettől részben elszakadva egy új tudo-
mányág megteremtésének lehetőségét ígérik. A kötet szövegei a fentebbi célt is 
szem előtt tartó, 2016 májusában Kolozsváron megrendezett Tendenciák a kortárs 

magyar képregényben és képregény-című konferencia elhangzott előadásainak szer-
kesztett írásai, s a képregényről való értekezés számos formáját és lehetőségét 
villantják fel.

A Képregényen innen és túl című kötet első abban a sorozatban (Kép regény-

tudomány), mely azt tűzte célul, hogy rendszeres időközönként számoljon be 
a magyar és külföldi képregénykutatás legújabb eredményeiről és tendenciáiról.

Jelen kötet kísérletet tesz egyrészt az inter- és intrakulturális színház metodológiájá-
nak, másrészt pedig a nemzeti paradigmában gondolkodó színháztörténet-írás 
módszertanának a hazai színház nézőpontjából való újragondolására. Feltétele-
zem, hogy a nemzeti színháztörténet jobban megközelíthetővé válhat, ha úgy ke-
zeljük ezeknek az eseményeit, mint az Európán, illetve az egyes nemzet/államon és 
birodalmon belüli és kívüli, két vagy több kulturális hagyomány közötti találkozáso-
kat. Európában, de Kelet-Európában mindig is különösen élénk kapcsolat létezett a 
különböző régiók, nemzetek, etnikumok és más csoportok, egy adott országon 
belüli és kívüli területek, valamint az elit- és populáris színházi kultúrák között. E 
könyv célja, hogy a hazai színháztörténet-írás nemzeti paradigmáját felnyitva az 
inter- és intrakulturális találkozásokat rögzítse és elemezze. Bár nem nyújt(hat)ja a 
magyar színház teljes (esemény)történetét, talán kijelölheti azokat a perspektívákat 
és módszereket, amelyek mentén a hazai és a nemzetközi színház, illetve a külön-
böző társadalmi csoportok közötti színházi kapcsolatoknak a viszonya megjelenít-
hető és megérthető.

IMRE ZOLTÁN az ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Inté zetének ok-
tatója, számos színházelméleti és színháztörténeti tanulmány és könyv szerzője. 

között arra a kérdésre keresi a választ hogy l
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képregénytudomány, és mintegy kísérletet tesz arra, hogy felmutassa, ez az új 
diszciplína egyre erőteljesebben van jelen a magyar tudományos diskurzusban. 
Elméleti nyelve és megközelítésmódjai még képlékenyek, minduntalan kimutat-
hatók a szomszédos tudományágak hatásai, azonban azt már nyugodtan kije-
lenthetjük, a jelenség megkerülhetetlen. A különböző tudományok felől érkező 
kutatók, egyetemi oktatók vagy doktoranduszok szövegei világosan mutatják, 
hogy a többek között média-, fi lm-, irodalom- és kultúratudományok szakem-
berei miként kísérelnek meg egy olyan értekezőnyelvet és megközelítésmódot 
találni, melyek immár nem csupán az „indulási oldal” elméleti horizontját és in-
terpretációs modelljeit tükrözik, hanem ettől részben elszakadva egy új tudo-
mányág megteremtésének lehetőségét ígérik. A kötet szövegei a fentebbi célt is 
szem előtt tartó, 2016 májusában Kolozsváron megrendezett Tendenciák a kortárs 

magyar képregényben és képregény-című konferencia elhangzott előadásainak szer-
kesztett írásai, s a képregényről való értekezés számos formáját és lehetőségét 
villantják fel.

A Képregényen innen és túl című kötet első abban a sorozatban (Kép regény-

tudomány), mely azt tűzte célul, hogy rendszeres időközönként számoljon be 
a magyar és külföldi képregénykutatás legújabb eredményeiről és tendenciáiról.

Jelen kötet kísérletet tesz egyrészt az inter- és intrakulturális színház metodológiájá-
nak, másrészt pedig a nemzeti paradigmában gondolkodó színháztörténet-írás 
módszertanának a hazai színház nézőpontjából való újragondolására. Feltétele-
zem, hogy a nemzeti színháztörténet jobban megközelíthetővé válhat, ha úgy ke-
zeljük ezeknek az eseményeit, mint az Európán, illetve az egyes nemzet/államon és 
birodalmon belüli és kívüli, két vagy több kulturális hagyomány közötti találkozáso-
kat. Európában, de Kelet-Európában mindig is különösen élénk kapcsolat létezett a 
különböző régiók, nemzetek, etnikumok és más csoportok, egy adott országon 
belüli és kívüli területek, valamint az elit- és populáris színházi kultúrák között. E 
könyv célja, hogy a hazai színháztörténet-írás nemzeti paradigmáját felnyitva az 
inter- és intrakulturális találkozásokat rögzítse és elemezze. Bár nem nyújt(hat)ja a 
magyar színház teljes (esemény)történetét, talán kijelölheti azokat a perspektívákat 
és módszereket, amelyek mentén a hazai és a nemzetközi színház, illetve a külön-
böző társadalmi csoportok közötti színházi kapcsolatoknak a viszonya megjelenít-
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A hazai könyvkiadásban úttörő vállalkozás célja, hogy megismertesse az 
olvasókat a médiaelmélet és a kultúratudomány legfontosabb jelenségeivel, 
fogalmaival, szerzőivel és műveivel. Az egységes szerkezetben megírt szó-
cikkek átfogó áttekintést adnak a humántudományokban (és különösen 
az irodalomtudományban) az ezredforduló óta alapvető kultúra- és mé-
diatudományos paradigmáról. Ennek lényege, hogy (például) egy irodal-
mi szöveg elgondolhatatlan egyfelől az őt is meghatározó és általa is meg-
határozott kulturális összefüggésrendszer nélkül, másfelől anélkül, hogy 
fi gyelembe vennénk azokat a médiumokat, amelyek a szöveghez való hozzá-
férésünket lehetővé teszik, s amelyek minket magunkat is meghatároznak. 
A kézikönyv az Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport gondozásá-
ban készült, szerzői a téma hazai szakértői közül kerültek ki.
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