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Képregény

1018. Nagy Franciska: Szenvedő szerkezet. = 
Szépirodalmi Figyelő, 4/80–85. p.

1019. Vincze Ferenc – Csillag István: A kép-
regény története II. = Helikon, július 10. 
22. p.

1020. Vincze Ferenc – Csillag István: A kép-
regény története III. = Helikon, július 25. 
22. p.

1021. Vincze Ferenc – Csillag István: A kép-
regény története IV. = Helikon, augusztus 
10. 22. p.

1022. Vincze Ferenc – Csillag István: A vi-
torlás. = Helikon, augusztus 25. 22. p.

(Összeállította: Zahari István)

SZÁMUNK SZERZŐI

Balajthy Ágnes (1987) irodalomtörténész, kritikus, a Debreceni Egye-
tem oktatója

Csordás László (1988) irodalomkritikus, a II. Rákóczi Ferenc Kárpát-
aljai Magyar Főiskola oktatója

Kész Orsolya (1994) kritikus

Lajtai Mátyás (1986) szociológus 

Makai Máté (1986) újságíró, író, gitáros

Makkai T. Csilla (1994) egyetemi hallgató, a Szépirodalmi Figyelő 
gyakornoka

Novák Anikó (1984) irodalomtörténész, az Újvidéki Egyetem oktatója

N. Pál József (1957) irodalom- és sporttörténész, az ELTE oktatója

Réti O. Zsófia (1986) kultúrakutató, a Debreceni Egyetem oktatója

Sváb József (1963) gra�kus

Vincze Ferenc (1979) író, irodalomtörténész, a Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetem oktatója, a Szépirodalmi Figyelő főszerkesztője

Visy Beatrix (1974) irodalomtörténész, kritikus
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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-, � 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. 

Jelen kötet többek között arra a kérdésre keresi a választ, hogy létezik-e magyar 
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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-, � 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. 

Jelen kötet többek között arra a kérdésre keresi a választ, hogy létezik-e magyar 
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„Amennyiben a romantikával kezdődő irodalom mediális szempontból a tö-
megméretekben terjesztett nyomtatványokból kihallható (kiolvasható) beszéd 
irodalma a néma és magányos olvasásaktusok során, akkor ehhez mindenek-
előtt olvasói imaginációra, a memóriában anyagtalanul tárolt nyelvi-szemantikai 
kapacitások működésére van szükség. A könyv materialitása és a befogadás 
ezen immaterialitása azonban – az »üzenet jelentése« szempontjából – nem 
két eredendően különböző és összekötésre váró entitás. Az olvasásnak az írást 
percipiáló materiális tapasztalata eleve nem más mint a szöveg jelenvaló »ér-
telme«. Valamint az értelmezés »immaterialitása« nem az »anyagtól« független 
fejlemény, hanem »magához a dologhoz« tartozik. Így valóban nem különíthetők 
el egymástól a befogadás materiális észleletei és az interpretáció anyagtalan 
működése, de éppen ezért az előbbi nem lehet sem alá-, sem fölérendeltje az 
utóbbinak, mint ahogy egymás önálló párhuzamainak sem tarthatók. Az »olva-
sás« nem lehet az »interpretáció« alternatívája. Az interpretációval szembeál-
lított olvasásra vonatkoztatott anyagi jelző ekkor nem több paradox – önellent-
mondásos – fogalmakat teremtő fosztóképzőnél. Az anyagi közvetítés, ép-
pen amennyiben közvetítés, nem pusztán »anyagi«. Az anyagi működés – éppen 
amennyiben működés – szintén nem.”

„Amennyiben a romantikával kezdődő irodalom mediális szempontból a tö-
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Biró Annamária (tanulmány), Demus Zsófia (képregény),  Vass Norbert (kritika),  
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Nyomdai előkészítés: Layout Factory Grafikai Stúdió

Megjelenik minden második hónap végén
Előfizetési díj: 3000 Ft

A Szépirodalmi Figyelő által feldolgozott folyóiratok:
Agria, Alföld, Ambroozia, Apokrif, Bárka, Búvópatak, Confessio,  
Credo, Dunatükör, Élet és Irodalom, Életünk, Eső, Ex Symposion,  

Ezredvég, Forrás, Helikon (Kolozsvár), Hévíz, Híd, Hitel, Irodalmi Jelen,  
Irodalmi Szemle, Jelenkor, Kalligram, Kortárs, Korunk, Látó, Liget,  

Lyukasóra, Magyar  Lettre Internationale, Magyar Műhely, Magyar Napló,  
Mozgó Világ, Múlt és Jövő, Műhely, Műút, Napút, Opus, Palócföld,  

Pannonhalmi Szemle, Pannon Tükör, Parnasszus, Partium, Prae, Sikoly,  
Somogy,  Spanyolnátha, Székelyföld, Szőrös Kő, Tekintet, Tempevölgy, Tiszatáj,  

Új Forrás, Vár, Várad, Vár Ucca Műhely, Vigilia, Zempléni Múzsa

Lapunk elő fi zet he tő a szerkesztőségben, 
ter jesz ti a Ma gyar Pos ta Rt. Hír lap Üz let ág. 

Elő fi zet he tő továbbá köz vet lenül a pos tai kéz be sí tők nél, 
az or szág bár mely pos tá ján, a Hír lap Ügy fél szol gá la ti Iro dák ban  

és a Köz pon ti Hír lap Cent rum nál  
(Budapest, VIII. ker. Or czy tér 1., tel.: 06-1/477-6300; pos ta cím: Bp., 1900).

To váb bi in for má ció: 06-80/444-444; e-mail: hirlapelofizetes@posta.hu

Nyomdai munkák: mondAt Kft., www.mondat.hu 

Kiadja a Szépirodalmi Figyelő Alapítvány
Felelős kiadó: a Szépirodalmi Figyelő Alapítvány elnöke
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2018. november 23. péntek 18 óra 
Kastélymesék Zeneközelben
Az Oláh Vilmos, a Magyar Rádió Szimfoni-
kus Zenekara koncertmesterének főszerep-
lésével forgatott � e Violin Alone című doku-
mentum� lm az Egyesült Álla mokban hat 
Emmy-díjat nyert el, köztük a legjobb kultu-
rális do ku men tum� lm címet is. A művész 
mesél életéről, a mu zsika varázslatos erejéről 
és a világhírű alkotás for gatásának részleteiről. 
Az est során megszólal a hegedű is, és részle-
teket mutatunk be a díjnyertes � lmből. 

2018. december 21. péntek 18 óra
Kastélymesék Ünnepközelben
Az adventi időszakban Nádasdy Borbála
gróf nő mesél kalandos életéről, a Nádasdy-
csa ládról, a nádasd la dá nyi kastélyról, vala-
mint gyermekkora legszebb karácsonyáról, 
az ünnepek jelentőségéről.

 KASTÉLYMESÉK
A  kápolnásnyéki Halász-kastélyban

Folytatódnak a KASTÉLYMESÉK a kápolnásnyéki Halász-kastélyban. Havonta 
egy este különleges vendégek különleges helyszínen mesélnek különleges életükről, 
különleges épületekről és személyes történeteik segítségével hívják rendhagyó kalan-
dozásra hallgatóságukat. A vendégekkel Rodics Eszter, a kastély igazgatója beszélget.

Tartson velünk az alábbi alkalmakon, és hallgassa a KASTÉLYMESÉKET egy csésze 
forró tea vagy kávé mellett, zenei aláfestéssel. 
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Ára: 600 Ft
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André Krisztina prózája  |  Demény Péter, Tóth László, 
Turczi István versei |  Kész Orsolya, N. Pál József, Vincze Ferenc
tanulmányai |  Lajtai Mátyás és Sváb József képregénye |  
Kritikák Tolnai Ottó, Benedek Szabolcs, Kálmán Gábor, 
Szvoren Edina, Mészöly Ágnes és Vári Fábián László könyveiről

20
18

/5
.

Puszták aranya
A NAGYSZENTMIKLÓSI KINCS 

HITELES MÁSOLATAI
és

LÁSZLÓ GYULA
A HONFOGLALÁS KORÁT BEMUTATÓ GRAFIKÁI

a kápolnásnyéki Halász-kastélyban.

Halász-kastély
2475 Kápolnásnyék, 
Deák Ferenc u. 10.
+36 21 292 0471
info@halaszkastely.hu

A kiállítás 
2018. OKTÓBER 13-tól 
2018. DECEMBER 31-IG
minden nap 10.00-18.00 
óráig látogatható.
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