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A disszertáció célkitűzései 

Disszertációmat Jared Gardner 2011-es Storylines című cikkének egyetlen mondata 

hívta életre: a vonal a képregénynek az a komponense, amellyel a képregénytudomány 

a legkevesebbet foglalkozik, holott a vonalnak nincs megfelelője egyetlen más narratív 

formában (53). Kutatásommal a képregénykutatás jelenleg kiforróban lévő új 

irányzatához kívánok hozzájárulni, amely a képregényt a rajzolás felől közelíti meg (ld. 

időrendben: Nick Sousanis, Unflattening, Harvard University Press, 2015; Hillary Chute, 

Disaster Drawn, Harvard University Press, 2016; Simon Grennan, A Theory of Narrative 

Drawing, Palgrave, Macmillan, 2017). A vonal létrejöttét és narratívaalkotó lehetőségeit 

vizsgálom kortárs nem fikciós, tehát valóságalapú amerikai képregényekben; a vonal 

megrajzolását pedig hangsúlyosan testi folyamatnak tekintem. Az alkotó gesztusaiban 

és vonalaiban materializálódó jelentésszervező és ontológiai munkát (Rawson) egy 

Vivian Sobchackéhoz hasonló fenomenológiai és diszkurzív modellbe illesztem: a 

képregényt tehát úgy fogom fel, mint interakciót az alkotó és az olvasó között, mely a 

képregénytárgyon keresztül valósul meg, és amelyben az alkotó és olvasó nem pusztán 

vizuális képességeikkel, hanem testi megnyilatkozásaikban is részt vesznek.  

A disszertáció célja, hogy a vonal vizsgálatakor a rajzolást mint olyan testi jelentésalkotó 

és értelmező folyamatot pozicionálja, mely egy, az olvasóval folytatott dinamikus és testi 

kommunikációs folyamat része, és ami – nem fikciós kontextusban – a sebezhetőség 

mint etikai tapasztalat kifejezésére alkalmas. A disszertáció első két fejezete önéletrajzi 

képregényekben, a második kettő képregényriportokban társítja a testi sebezhetőség 

fogalmát a rajzolás – hamarosan bemutatásra kerülő -- aspektusaival. A disszertáció 

újdonsága, hogy a nem fikciós képregények narratíváit nem a sokszor tanulmányozott 

hitelesség szempontjából, vizualitásukat pedig nem a szintén többször kutatott 

fotográfiához fűződő kapcsolatuk felől közelíti meg, hanem a rajzolás mechanikus, testi, 

alkotó és interpretáló folyamatai felől. A disszertáció további újdonsága és célja, hogy a 

képregények tanulmányozásába integrálja a művészettörténet és a vizuális 

kultúrakutatás (Norman Bryson, James Elkins, Paul Klee, Karen Kurczynski, W. J. T. 

Mitchell, Philip Rawson) szempontjait, kérdésfeltevéseit és eredményeit. 
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A disszertáció módszertana 

A disszertáció érvelése a testi sebezhetőség (bodily vulnerability) fogalmára épít, és – 

tudomásom szerint – az első értekezés, mely a képregény médiumát a sebezhetőség 

felől közelíti. A testi sebezhetőséget mindenkire jellemző tapasztalatként fogom fel 

(Butler), mely az etikai magatartás előfeltétele (Drichel), és amely dinamikus és 

diszkurzív természetű (Diprose). A sebezhetőség tapasztalatát mindig interakciók során 

éljük át, és felfoghatjuk tulajdonképpen kérdésként is, amely minden esetben az 

interakcióban részt vevő másik fél / felek válaszára vár; ez a válasz pedig lehet elutasító 

vagy támogató. Mind a sebezhetőség tapasztalatának diszkurzivitása és testi jellege 

párhuzamba állítható a képregény diszkurzivitásával és testi jellegével: a disszertációban 

amellett érvelek, hogy a nem fikciós képregények szerzői, akik magukat is beleírják és 

belerajzolják történeteikbe, saját sebezhetőségük tapasztalatát is megfogalmazzák 

rajzaikban.  

 

A disszertáció szerkezete 

A fejezetek a képregényrajzolás által felvetett problémák köré szerveződnek. Az első 

fejezetben a rajzolt vonal áll a középpontban, és Lynda Barry képregényei valamint 

(képregényekben kifejtett) alkotásról vallott nézetei segítségével azt vizsgálom, 

önéletrajzi kontextusban feltételezhetjük-e, hogy már maga a rajzolt vonal kapcsolatot 

teremt a rajzoló személyével. Barry válasza – a többi idézett elméletíróval ellentétben – 

az, hogy képregény esetében lehetséges, hogy ne csak a történet, hanem már a rajzolt 

vonal természete is önéletrajzi motiváltságú legyen. Barry képregényeiből vett oldalakat 

elemezve a fejezetben azt állítom, hogy az énkifejezésre alkalmas vonal mindig a 

sebezhetőség élményének megélésén keresztül születik, és hogy az így létrejött vonal 

valójában önálló entitás, a rajzoló egyenrangú társa. 

A második fejezetben az önéletrajzi képregényeknek azt az alapvető gesztusát kötöm 

össze a sebezhetőség fogalmával, hogy a rajzoló a képregény oldalain és paneleiben 

ismételten portrékat készít saját magáról. Ken Dahl Monsters című memoárjában a 

szerző önéletrajzi avatárjának, tehát a róla mintázott karakternek teste folyamatos 

transzformációkon megy keresztül, olyannyira, hogy egy ponton túl az avatár szörnyként 
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határozza meg önmagát. Margrit Shildrick a szörnységet és a sebezhetőséget 

elválaszthatatlan fogalompárként kezeli, az ő felfogására támaszkodva pedig amellett 

érvelek, hogy az avatár testének átalakulása csak részben tulajdonítható a narratíva 

központi motívumának, a betegségnek, és a betegségben megélt sebezhetőségnek. 

Dahl képregényében a reprezentáció asszociatív és dinamikus lendülete egy másfajta 

kiszolgáltatottság-tapasztalatot is vizualizál: a vonal performatív ereje által előhívott 

sebezhetőséget. 

A további fejezetekben Joe Saccónak a délszláv háborúról készített képregényriportjait 

elemzem: bár ezek középpontjában az interjúszituációkban megjelenített riportalanyok 

és az általuk felidézett háborús és traumatikus emlékek jelenetsorait találjuk, az 

önéletrajzi képregénnyel rokonságot mutat, hogy Sacco önmagát és riporteri 

tevékenységét is belerajzolja képregényriportjaiba. A negyedik fejezetben Sacco stílusát 

igyekszem új nézőpontból megközelíteni. A Saccóval foglalkozó elemzésekben Sacco 

stílusának részletgazdagságát és realizmusát szokták kiemelni. Ezt a tényt elfogadva, de 

a tény mögé nézve én a legszembetűnőbb nem realista stílusjegyre, a szinte 

szövetszerűen megrajzolt, vékony párhuzamos vonalakból álló hátterekre koncentrálok. 

Az elemzésben azt állítom, hogy Sacconak ez az egyedülálló stílusjegye, a munkaigényes, 

lassú, olykor mechanikus, és mindig kézzel készített taktilikus felület felfogható a rajzolás 

alanyainak szenvedésével vállalt szimbolikus etikai közösségként, a sebezhetőség 

megtapasztalásaként és megosztható ábrázolásaként. 

Végül a disszertáció utolsó fejezetében az ábrázolt testek felől közelítek Sacco Boszniáról 

szóló képregényriportjaihoz. Sacco nyíltan ábrázol háborúban megtört élő és holt 

testeket, szenvedést, vért, éppen ezért stílusára, illetve a képregényeinek hatására 

használt egyik legtöbbet ismételt jelző a „zsigeri” (visceral). Ebben a fejezetben azt 

mutatom meg, hogy a zsigeriség és az ezzel párhuzamos sebezhetőség-tapasztalat 

három dologhoz köthető: az emberek és testek ábrázolásakor alkalmazott realista 

stílushoz; a test belsejének ábrázolásához köthető tabuk figyelmen kívül hagyásához; 

valamint azokhoz a különleges oldalszerkesztési eljárásokhoz, amelyekkel Sacco kép és 

szöveg összekapcsolásakor az olvasó fokozott figyelmét provokálja ki, ezáltal közelebb 

hozva az ábrázolt történeteket az olvasóhoz. 

 

 



4 

 

Eredmények és további kutatási irányok  

Disszertációmban a képregények által megvalósuló, testi gyakorlatokban megnyilvánuló 

interakció egyik résztvevőjével, a rajzolóval foglalkozom. Az utolsó fejezet, amelynek az 

olvasó reakciójának vizsgálata is részét képezi, már arra is rámutat, hogy a rajzolás által 

megfogalmazott és vizualizált sebezhetőség-tapasztalat testi reakciókban is 

megnyilvánuló etikai kapcsolatot hoz létre az interakcióban részt vevő felek között. A 

nem fikciós képregények esetében a sebezhetőség fogalmának alkalmazásán keresztül 

árnyalt képet kaphatunk az alkotói folyamatról. A kutatás egyértelműen két további 

irányba mutat. Az egyik irány annak vizsgálata, hogy milyen módokon vesz részt a 

sebezhetőség-diskurzusban a képregény mint materiális tárgy. A másik irány annak 

annak tanulmányozása, hogy az olvasó a képregényértelmezés testileg megnyilvánuló 

gesztusaiban hogyan kapcsolódik be a sebezhetőség-diskurzusba -- amennyiben úgy 

dönt, hogy válaszol a rajzoló által vizualizált sebezhetőség-tapasztalatokra; hiszen a 

sebezhetőség dinamikus és nyitott természeténél fogva lehetővé teszi a válasz 

elkerülését, vagy negatív válasz adását. Feltételezésem szerint a testi reakciókban 

megnyilvánuló sebezhetőség az érintéshez mint kiemelten fontos érzékszervhez való 

viszonyban, és a testtartás tudatos vagy ösztönös megváltozásában érhető a leginkább 

tetten. 
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A disszertáció fejezetei 
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