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A mangaszerkesztés alapjairól
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vül	 sok	 és	flancos	 kikötés	 van,	 kicsit	 gondolkod-
junk el, hogy minek kell teljesülnie.

									1.,	Legyen	lehetőség	a	rajzolásra,	klónozásra.
	 	 	 	 	 	2.,	Legyen	 lehetőség	a	szövegbehelyezésre,	
betűtípus	választásra	és	a	transzformációkra.
									3.,	Legyen	lehetőség	a	rétegkezelésre.

	 Ha	egy	grafikus	program	ezen	három	felté-
telnek megfelel, akkor használható a mangaszer-
kesztésre.	De	melyik	miért	fontos?
	 A	rajzolás	és	a	klónozás	a	tisztítás	második	
szakasza	miatt	lényeges,	mikor	helyreállítjuk	a	hi-
ányosságokat.	Ezt	sokkal	célszerűbb	egy	dedikált	
eszközzel végezni, amivel egy meghatározott te-
rületet jelölhetünk ki és másolhatunk máshova. 
Sokkal energiatakarékosabb és gyorsabb, bizto-
sabb, mint a kijelölés és bemásolással szórakozni 
Paintben	 (ami	 egyébként	 se	 használható	 erre	 a	
feladatra, miután a kijelölés elvesztésével a mó-
dosítás	állandósul,	a	visszavonás	paranccsal	pedig	
elölről	kezdődik	a	kijelölős-másolós	tortúra).

 Ez viszonylag rövid bejegyzés lesz az eddigi 
epizódok mellett, de ennek megvannak a maga 
okai. Ahelyett, hogy egy konkrét programmal mu-
tatnám be, hogy mit és hogyan lehet csinálni a 
legjobb eredmény érdekében, sokkal inkább fek-
tetem az alapokra a hangsúlyt. Hogy minek kell 
egy grafikus programban meglennie ahhoz, hogy 
szerkesztésre használható legyen, illetve milyen 
beállítási és szerkesztési trükköket, szempontokat 
érdemes magunkévá tenni. Ugyanis ahány hasz-
nálható program, annyi végigvezetést (sőt, dara-
bokba szedve akár többet is) lehetne írni, ami vé-
leményem szerint teljesen felesleges, és megölné 
ezen sorozat lényegét is.

Mik a munkafolyamatok,
hogy különülnek el?

	 Hosszú	 idő	alatt	 sokszor	 találkoztam	azzal	
az	 elképzeléssel,	 hogy	 aki	 szerkeszt,	 az	 egyben	
fordít	 is.	 Bár	 valóban	 vannak	 esetek,	 amikor	 a	
kettő	egybemosódik,	még	munkafolyamat	szem-
pontjából	is,	de	nem	ez	a	jellemző.	Ha	egy	csapat	
embert	keres	mangaszerkesztő	pozícióra,	és	nem	
írja,	 hogy	 a	 fordítás	 is	 a	 feladat	 része,	 akkor	ott	
csak	 a	 lapok	megtisztítása	 (szövegmentesítése),	
a	 visszarajzolás	 és	 képjavítás,	 valamint	 a	 szöveg	
behelyezése	tekinthető	csak	a	folyamat	részeinek	
ebben a sorrendben.
	 A	 tisztítás/szövegmentesítés	 során	 a	 nem	
kívánt	feliratok,	szövegrészek	eltávolítását	kell	ér-
tenünk.	Ez	eddig	tiszta	sor,	de	akkor	mitől	másabb	

a	 visszarajzolás	 és	 a	 képjavítás,	 ha	 elméletben	 a	
tisztítás	része?	Különösebben	semmiben,	hiszen	a	
józan	ész	diktálja,	hogy	a	hiányzó,	kiműtött	részle-
teket	az	ember	visszarajzolja,	pótolja,	helyreállít-
ja,	vagyis	javítja	azokat.	Ezenfelül	még	egy	dolgot	
jelent	javítás	szempontjából,	de	ezt	majd	a	tippek-
nél	fogom	említeni.
 A szöveg behelyezése viszont már a kész és 
ellenőrzött	 fordítás	 bevitelét	 takarja,	 ami	 során	
törekedni	kell	arra,	hogy	egy	olvasható,	illeszkedő	
betűtípussal	 (pl.	AnimeAce)	kerüljenek	 fel	a	pár-
beszédek,	esetleg	a	monológok,	míg	minden	más	
a	szabad	játék	része,	amíg	a	külcsín,	a	megválasz-
tott	 betűtípusaink	 illeszkednek	 a	 műhöz,	 annak	
hangulatához és jellegéhez.

Kiemelten fontos, hogy a szöveg már kész legyen 
és	ellenőrzött,	lehetőség	szerint	lektor	által	látott	
darab. Egyszemélyes munkában könnyen járható 
útnak	tűnik	a	tisztítás-szerkesztés	párossal	egybe	
kötött	 fordítás,	 azonban	ha	végzünk	egy	önelle-
nőrzést,	 hogy	milyen	 is	 a	 szöveg,	 ennyivel	meg-
spóroljuk	a	belenyúlás	szükségét	javítás	okán.

Mit keressünk egy programban?

	 Viszonylag	sok	grafikus	program	van,	amely-
lyel	lehet	képet	javítani,	szerkeszteni,	rajzolni,	de	
ezek kevese felel meg a mangaszerkesztés köve-
telményeinek.	Mielőtt	 azt	 hinnénk,	 hogy	 rendkí-

„Viszonylag sok grafikus prog-
ram van, (...) de ezek kevese 

felel meg a mangaszerkesztés 
követelményeinek. Mielőtt azt 
hinnénk, hogy rendkívül sok és 
flancos kikötés van, kicsit gon-
dolkodjunk el, hogy minek kell 

teljesülnie.”
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gyon	 könnyen	 elsajátítható),	 hanem	webelemek	
tervezésére,	 készítésére,	 illetve	 komplett	 web-
designok	 (ún.	 mockupok)	 könnyű	 kivitelezésére	
használatos.	 	 Emiatt	 is	 célszerűbb	 inkább	 akkor	
használni, amikor nem szükséges egy mangát ko-
molyabb kezelésnek alávetni, vagy a kezünk ügyé-
be	kerül	egy	képileg	javított,	előpucolt	(textless)	
verzió.
	 A	Mac	és	Linux	felhasználóknak	sajnos	nem	
tudok	ajánlani,	lévén	azok	programkínálatát	nem	
ismerem	annyira,	hogy	azokról	akár	tapasztalatból	
is,	de	beszélni	tudjak.	A	Photoshop	ugyan	Mac	OS	
X-re	is	elérhető,	de	nem	kívánom	kizárólagosként	
kezelni, lévén minden bizonnyal van olyan alterna-
tíva,	ami	elsősorban	nem	egy	kiadványszerkesztő	
vagy	kifejezetten	fényképek	szerkesztésére	hasz-
nálatos	program.
	 És	mi	az,	ami	alkalmatlan?	A	már	említett	Pa-
int	például,	illetve	ide	helyezhető	még	a	Gimp	is.	
Ez utóbbi nem használhatatlan olyan szinten, mint 
a	 Windows	 alapfelszereltségét	 képző	 program,	
de	 nem	 is	 a	 legcélravezetőbb.	 A	 Fireworks-höz	
hasonlóan a könnyebb munkák kivitelezésére tö-
kéletesen	megfelel,	a	visszarajzolás	is	egyszerűbb	
vele,	 de	 más	 követelményeknek	 már	 képtelen	
megfelelni.

Mi a szerkesztés ideális menete?

 Tegyük fel, hogy közvetlen a forrásunk, 
vagyis	a	scannelt	 lapok	nem	estek	át	semmilyen	
utómunkán. 

	 A	szövegbehelyezés,	betűtípus	választás	és	
transzformáció	(vagyis	átalakítás,	mint	amilyen	a	
döntés,	hajlítás)	szintén	ilyen	alapvető	felszerelt-
ség kell legyen, viszont ide is áll az a korábbi meg-
állapítás	a	Paintről,	hogy	a	kijelölés	elvesztésével	
rögzül	 a	 változtatás,	 módosításra	 csak	 a	 paran-
cseszközök	használatával	van	lehetőség	a	szenve-
dés újrakezdésével.

	 A	rétegkezelés	pedig	talán	fontosabb,	mint	
az	ember	elsőre	azt	hinné.	Ha	erre	egy	szerkesz-
tőprogram	képes,	akkor	nem	kell	tartani	a	kijelö-
lések	 elvesztésével	 járó	 problémáktól,	 a	 munka	
pár	kattintással	folytatható,	sőt,	javítható,	mivel	a	
program	nem	dobja	el	egyből	a	kijelölésünket,	ha	
kikattintunk	belőle.	De	sokkal	 inkább	vannak	en-
nek	a	követelménynek	 technikai	okai.	A	mangák	

forrása	változhat	idővel,	így	a	minőség	is	sok	eset-
ben	 változékony.	 Egy	 magazinból	 scannelt	 for-
rásanyag	 nemcsak	 gyengébb	 minőségű,	 hanem	
a különféle reklám szövegek is gyakran keresz-
tül-kasul heverészhetnek egyes oldalakon. Bár a 
panelek	mellett	lévő	dobozokat	a	legegyszerűbb	
eltüntetni, hiszen nem igényel újrarajzolást, de a 
kezdőpanelen,	annak	szélén	vagy	közepén	felbuk-
kanó	szöveg	igencsak	nem	kívánatos	elem.	Ilyen-
kor	megvárhatjuk	a	kötetből	(tankoubonból)	szár-
mazó	scant,	ha	ugyan	van	türelmünk	rá,	vagy	neki	
is	eshetünk	magunk,	és	annak	nyomdai	minőségét	
imitálhatjuk.	Valamint,	ha	külön	rétegre	rajzolunk	
újra,	és	ezeken	jelenítjük	meg	a	szövegeket	is,	ak-
kor	egy	későbbi	esetleges	forráscsere	alkalmával	
a	kép	alapját	kicserélhetjük	anélkül,	hogy	az	egé-
szet teljesen a nulláról kelljen újraszerkeszteni.

De akkor mégis mit használjak?

	 Személy	 szerint	 két	 programot	 használok	
felváltva,	nem	keverve,	mivel	a	kettő	közti	konver-
zió	 borzalmas	 annak	 ellenére	 (elemek	 csúsznak	
el,	effektek	mehetnek	szét	stb.),	hogy	ugyanazon	
fejlesztőtől	 származik,	 és	 ugyanúgy	 a	 repertoár-
juk	része:	az	Adobe	Photoshopot	és	az	Adobe	Fi-
reworks-öt	 (ennek	 a	 támogatása	 megszűnt	 egy	
jó ideje, és ki is került a terméklistáról – az utolsó 
verziója	 a	 Creative	 Suite	 6-ban	 szerepelt,	 2012-
ben).
	 A	 Photoshop	maga	 elég	 ismeretes	 a	 kép-
szerkesztők	közt,	a	Fireworks-ről	értelemszerűen	
kevesebb szó szokott esni. Ez utóbbi ugyanis nem 
kifejezetten	egy	kiterjedt	képszerkesztő	program,	
avagy	„Photoshop	kezdőknek”	(bár	tény,	hogy	na-
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Végszavak

	 A	 mangaszerkesztés	 csínját-bínját,	 így	 az	
eszközök használatát és trükkjeit bemutatni a 
fentebb	 írtak	miatt	 is	nehézkes,	hiszen	maguk	a	
lépések	nem	különlegesek,	 viszont	helyzettől	és	
nehézségtől	 függően	monoton	 ismétlődőek.	 In-
kább	 betartandó	 szabályból	 és	 figyelmességre	
igényt	 tartó	 részletekből,	 szempontokból	 van	
több.
	 A	megfelelő	program	kiválasztásával	és	ki-
tanulásával	a	kezdeti	lassúság	szép	lassan	rutinná	
válik.	A	szabályok	és	a	keretek	figyelésével	pedig	
elsősorban	 azt	 érhetjük	 el,	 hogy	minőségibb	 és	
fejlődőképes	 munkát	 adhatunk	 közre	 a	 kezeink	
közül.

Az	elsődleges	dolgunk	 ilyenkor	a	színpaletta	be-
állítása	 legyen:	 a	 fekete-fehér	 oldalak	 esetén	 8	
bites	szürke	(grayscale),	míg	a	színeseknél	RGB.	A	
grayscale-re	azért	van	szükség,	mert	sok	mangá-
nál	nem	könnyű	észrevenni,	 ha	 szürkésebb	vagy	
sárgásabb	a	 lap	 színe	 (mindamellett,	 hogy	 a	 fájl	
méretén	is	csökkenthetünk	vele).	Ha	nagyon	sár-
gás	a	magazinból	szerzett	oldal,	a	grayscale	első-
re	nem	sok	segítséget	nyújt	ezen,	de	a	következő	
lépés	az,	amivel	orvosolni	lehet	ezt.
	 A	második	 lépés	ugyanis	a	szintezés.	Azon	
túl,	hogy	a	sárgás	lap	kiszürkésítését	tudjuk	ezzel	
kifehéríteni,	 a	 nagyobb,	 sérülékeny	 felületeken	
a	 képtömörítések	 közti	minőségromlás	miatt	 je-
lentkező	pixelcsordákat	(az	ún.	artifactokat)	tud-

juk mintegy varázsütésre megszüntetni. Ameny-
nyiben	 Photoshopot	 használ	 az	 ember,	 be	 tud	
helyezni	egy	külön	szintezőréteget,	aminek	a	cél-
ja	 az	az	elsődleges	 szerkesztési	 szabály,	hogy	az	
alaprétegre	(vagyis	a	forrásanyagunkra)	közvetle-
nül	nem	rondítunk.

	 A	korábban	említett	tisztítás	csak	ezt	követ-
heti,	a	harmadik	lépés	formájában.	Ilyenkor	a	kép-
re	 írt	szövegektől	kell	megszabadulnunk,	majd	a	
hiányosságokat visszarajzolni. Már amennyire ez 
utóbbi lehetséges, hiszen a szöveg felvitele so-
rán	ugyanoda	helyezzük	el	a	magunk	 fordítását,	
aminek karakterei és körvonala ki fogja ugyanúgy 
takarni ennek egy részét.
	 A	szövegfelvitel	során	pedig	jönnek	az	ele-
jén	 pedzegetett	 esztétikai	 és	 technikai	 trükkök.	
A	 könnyen	 olvasható	 betűtípusnak	mindenképp	
olyannak	kell	 lennie,	 ami	 illik	egy	képregényhez.	
Vagyis	nem	talpas	(sans),	lehetőleg	kerekített	for-
májú	betűtípust	kell	keresni.	Egy	időben	a	Comic	
Sans-ot	 használták	 erre,	 azóta	 pedig	 megjelent	
több	másik	 ilyen	 font	 is,	mint	 az	elején	említett	
AnimeAce	 is,	 amit	 kifejezetten	 (a	neve	ellenére)	
mangafordításhoz	 dizájnoltak.	 Ezzel	 célszerű	 a	
párbeszédpaneleket	és	a	belső	monológokat	írni,	
míg	a	 körítésnek	használt	 szövegrészeket	 (amik-
re azt szoktuk mondani, hogy akár a narrátor is 
mondhatná,	vagyis	hely,	idő,	körülmény)	már	egy	
másik	betűtípussal,	ami	illeszkedik	az	adott	manga	
hangulatához	és	jellegéhez.	Aki	pedig	nagyon	ko-
molyra	veszi	a	figurát,	és	az	effekteket	(SFX)	is	új-

raírja,	annak	speciális,	alka-
lomhoz	 illő	darabokra	 lesz	
szüksége.
 A szövegbuboréko-
kon és dobozokon belül 
pedig	 a	 középre	 zárt	 sze-
dést	célszerű	az	olvasható-
ság, az olvasmányosság és 
a szemvezetés miatt tarta-
ni. Illetve, ha megnézzük a 
hivatalos kiadásokat, akkor 
azokban is ugyanezt lát-
hatjuk viszont. A szövegre 
ügyeljünk,	hogy	a	100%-os	
nagyításon	jól	olvasható	le-
gyen a méret, ne legyen túl 
sűrűn	szedve,	és	legyen	elegendő	köz	a	buborék	
kerete	és	a	betűk	közt.	Ez	utóbbit	különlegesebb	
esetekben	felül	bírálhatjuk,	de	akkor	célszerű	fe-
hér körvonalat adni a szövegnek, hogy véletlenül 
se keresztezze a buborék keretét. Ilyen különleges 
esetek	a	szedésből,	tördelésből	adódhatnak,	ami-
kor az elválasztást már-már túlzásba esve használ-
juk	(amit	egyébként	ha	muszáj,	használjunk,	de	in-
kább	próbáljunk	meg	elkerülni	lehetőség	szerint).
 A mentésnél elmenthetjük külön a kész 
réteges	 fájlokat,	 de	 célszerűbb	 kizárólag	 abban	
menteni, és majd Irfanview vagy más hasonló 
program	 használatával	 kötegelt	 konverziónak	
alávetni	(batch	conversion)	a	kész	lapokat,	és	úgy	
egy	kiadásra	szánt	verziót	készíteni	JPG-ben	vagy	
egyrétegű	(flattened)	PNG-ben.


