
Hatások, kínálat
A magyar képregény kiépülõben lévõ intéz-

ményrendszere, terjesztési szokásai, jellemzõ hor-
dozói, a magyar nyelvû fordítások és többnyire az
eredeti alkotások jelentõs része is a világ nagy kép-
regény-kulturális központjainak hatásait mutatják.
Ami a kiadványokat illeti, könnyen belátható ez, ha
az egyik jelentõs budapesti képregénybolt nagy
szakértelemmel összeállított kínálatát és a bolt hon-
lapján1 e kínálat áttekintésére szolgáló képre-
génytípus-elnevezéseket vagy másképpen: mûfaji
értelmezõket vesszük alapul. A hatszáznál is több
magyar nyelvû könyvet és folyóiratszámot huszon-
öt „termékkategóriába” sorolták, melyek között
megtalálhatjuk külön kategóriákként az eltérõ cél-
közönségekhez szóló szeinen, sódzso és sónen
mangákat, külön a „belga és francia képregényeket
(bd)”, külön az olasz fumettit, és több címke utal
észak-amerikai alkotásokra is. A képregényked-
velõk körében nem lehet meglepõ ez utóbbi, hiszen
a magyar nyelvû piacon az 1990-es évektõl jó pozí-
cióban lévõ észak-amerikai comics továbbra is jelen
van, a hagyományos újságterjesztés mellett pár éve
egyre inkább a könyvesboltokban is. És nemcsak
szuperhõsös képregényekkel, amelyekre mostaná-
ban a moziipar is fokozottan épít, hanem a graphic
novel mûfajában alkotó Will Eisner és Art
Spiegelman vagy a képregényrõl szóló képregénye-
ivel híressé vált Scott McCloud mûveivel is. 

Ugyanakkor látványos a magyar nyelvû manga
elõretörése is, a keleti típusú képregények kedvelt-

24

2011/2

Mi módon válik 
izgalmassá a képregény,
melyek azok a kérdések,
területek, amelyeket 
figyelem övez?

MAKSA GYULA

KÖZELÍTÉSEK, ELMOZDULÁSOK,
LEHETÕSÉGEK
Magyar képregény 
a bande dessinée újabb tapasztalatai felõl

A publikáció elkészítését a TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KONV-2010-
0007 számú projekt támogatta.



sége egy felmérés szerint a 18 év alattiak és nõk körében Magyarországon már meg-
haladja mind az európai, mind az észak-amerikai társaikét (Bayer 2008). A keleti
képregény különféle közönségeket célzó többféle mûfajával találkozhatunk immár
magyar nyelven is. Ahogy Európa más helyein, úgy Magyarországon is a japán rajz-
film, az anime segíti a manga népszerûbbé válását. Nem függetlenül attól, hogy a
manga- és animehasználat lehetõsége – e képregény- és rajzfilmtípusok más európai
kultúrákban való megjelenéséhez hasonlóan – egyre inkább egy alternatív globalizá-
ciós életmódajánlat részeként jelenik meg (a franciaországi helyzetrõl ír bõvebben
Rafoni 2008).    

Ami az európai képregényeket illeti, talán kevésbé látványosak, de rendszeresek,
és a magyar képregénykultúra alakulásának szempontjából egyáltalán nem elhanya-
golhatóak a frankofón bande dessinée megkedveltetésére irányuló próbálkozások
sem. Valamennyi olasz, egy-egy finn, román, spanyol és szerb nyelvterületrõl szár-
mazó képregény is eljut a magyarul olvasókhoz, továbbá fõként a „Mozaik-biroda-
lom” révén a német comics is helyet kap a képregénykedvelõk polcain. Az 1990-es
évek elõtt számos lap adott ki magyar nyelvû bande dessinée-fordításokat Jugoszlá-
viában és Magyarországon (a kérdéskörrõl bõvebben ír Bayer 2010). Az utóbbi pár
évben a korábban csak szórványosan elõforduló kötetekben megjelenõ BD-fordítások
terjedtek el: pl. a Lucky Luke, a Tintin- és a XIII-sorozat, Zep Titeufje vagy Marjane
Satrapi, Enki Bilal, Joan Sfar, Ptiluc mûvei említhetõek itt. És az sem lehetetlen,
hogy elsõsorban európai, frankofón mintát követve nõtt meg a könyves hordozó és a
könyvesboltos terjesztés jelentõsége a magyar képregények esetében is. Lakatos Ist-
ván Lencsilánya (2010) vagy Futaki Attila és Nikolényi Gergely Spirálja (2008) fran-
cia-belga típusú albumnak tekinthetõ. A Spirál fordítása egyébként a frankofón pia-
cokon is jelen van, a boltokban a „hazai”, francia-belga albumok közé helyezve. 

Fölvetõdhet a kérdés, hogy európai kontextusa felõl nézve a magyar képregény-
kultúra alakításának, valamint kritikai-tudományos vizsgálatának milyen lehetõségei
adódnak. Tanulságosak lehetnek ebbõl a szempontból az Európában talán a leginkább
kiépült intézményrendszerû francia-belga(-svájci) bande dessinée és kutatásának kor-
társ tapasztalatai. A képregénykutatás és a képregényrõl való gondolkodás a mostani
évtizedfordulóhoz közeledve megélénkült francia és magyar nyelvterületen egyaránt.
Mûvészeti, irodalmi, kommunikáció- és médiatudományos lapok közölnek rendsze-
resen képregényekkel foglalkozó tematikus blokkokat. Mi módon válik izgalmassá a
képregény, melyek azok a kérdések, területek, amelyeket figyelem övez?

Bande dessinée-tapasztalatok

Vannak vissza-visszatérõ kérdések a képregénykutatásban: ilyen a kilencedik és a
hetedik mûvészet, azaz a képregény és a film viszonya (pl. Ciment 1993, Groensteen
1990) vagy a képregény feltalálásának, eredetének problémaköre (pl.
Gaudreault–Marion 2000, Groensteen–Peeters 1994, Dupuis 2005, Ware 2010). No-
ha találkozhatunk más jellegû könyvekkel, tanulmányokkal is, a meghatározó fran-
cia nyelvû szakirodalomban feltûnõ az utóbbi évtizedekben a képregénykutatás
szemiológiai, narratológiai vagy éppen szemio-pragmatikai elméleti hátterû vagy
legalábbis innen inspirálódó, a képregények mint kulturális és/vagy médiaszövegek,
illetve megnyilatkozások megalkotottságát vizsgáló elemzések elterjedtsége. A kép-
regényekrõl való beszéd ilyen irányú elmozdulása kedvezett a bande dessinée
egyenrangúsításának, akár irodalomtípusként (pl. rajzolt irodalomként: Morgan
2003 vagy egy nem pejoratív értelemben vett parairodalomként: Fondanèche 2005),
akár sajátos jelrendszerként (Peeters 1998, Groensteen 1999), illetve ezzel összefüg-
gésben önálló mûvészetként értették azt. 
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Úgy tûnik, a mûvészeti intézményrendszerbe való beágyazódását követõen –
amelyet kiállítások, mûvészeti folyóiratok és szakkönyvek sora jelez – francia
nyelvterületen a kommunikáció- és médiatudomány érdeklõdése is (ismét) fokozó-
dik a bande dessinée-vel kapcsolatban. Elsõsorban az alárendelt társadalmi csopor-
tok kulturális, egyúttal identitáspolitikai megnyilvánulásaira nyitott brit eredetû – ma-
gyarul kissé megtévesztõ módon többnyire kritikai kultúrakutatásnak nevezett – cul-
tural studies némely tapasztalatának beépülése a frankofón médiatudományba von-
ja maga után ezt a kíváncsiságot. Bár vannak a cultural studiesnak francia elméleti
inspirációi, frankofón recepciója a magyarhoz részben hasonló módon (bár eltérõ
okok miatt) megkésett és töredékes. (Az elõbbirõl szól Lits 2009, az utóbbiról
Havasréti 2005.) 2009-ben ugyanakkor legalább két vezetõ francia nyelvû kommu-
nikáció- és médiatudományi folyóiratban írtak a cultural studiesszal összefüggés-
ben a képregényrõl.

A belga Recherches en Communication korábban is közölt képregényekrõl szóló
írásokat, ám ezúttal a Culture et Communication tematikus szám vitaindító tanulmá-
nya teszi ezt. A szerzõ, Jan Baetens számára ezúttal nem a belga képregény koráb-
ban szemiológusok, mûvészetkritikusok és irodalomkutatók által is nagyra értékelt
alkotásai (például a Tintin-sorozat, amelyrõl korábban maga Baetens is írt egy kivá-
ló könyvet – Baetens 2006), hanem az általuk eddig jobbára elhanyagolt flamand
képregény második világháború utáni „aranykoráról” esik szó. Ez a szókimondóbb,
politizálóbb, ugyanakkor egy esztétizáló képregény-kanonizáció számára kevésbé el-
fogadható képregénytípus most a cultural studies távlatában válik izgalmassá, és a
szerzõnek lehetõséget ad a kultúrakutatás kultúrafogalmának és némely módszerta-
ni problémájának bemutatására, újragondolására (Baetens 2009). 

Az Hermès kommunikáció, információ és médiatudományi folyóirat 2009 au-
gusztusában megjelent 54. számának közel negyven cikke foglalkozik képregények-
kel. Itt is jelentõs elmozdulást tapasztalhatunk a társadalmi, gazdasági, politikai kon-
textust nemegyszer ignoráló, más vonatkozásban ugyanakkor aprólékosan kimun-
kált és színvonalas korábbi francia elemzésekhez képest. A folyóiratszám címe (La
bande dessinée. Art reconnu, média méconnu) arra utal, hogy a képregény esetében
elismert mûvészetrõl, ám a szerkesztõk szerint a tudományos közösség által általá-
ban félreismert vagy legalábbis nem eléggé (el)ismert médiáról van szó. Az Hermès
szerzõi a fõként médiaként, illetve társadalmi gyakorlatként értett képregény szem-
pontjából nem elsõsorban egy mûvészképregényes elitkánon alkotásait tüntetik ki fi-
gyelmükkel, hanem például az olyan hibrid médiumokat és médiamûfajokat, mint a
képregényriport (Le Foulgoc 2009, illetve Dabitch 2009), a képregényes videojáték
(Chevaldonné – Lafrance 2009, illetve Fastrez–Campion 2009), a képregényblog
(Rouquette 2009). Vagy e médiának némely afrikai kulturális változatait, melyeknek
sokan még az önálló létezését sem ismerték el (errõl bõvebben Lumbala 2009). To-
vábbá a médiakultúra-kutató nézõpontjából különösen fontossá válnak az ismeret-
terjesztõ, politikai, reklám- és szervezeti kommunikációs dinamikába helyezhetõ
képregények is (errõl pl. Jalenques-Vigouroux–Espuny 2009). Annál is inkább, mert
a cikkgyûjteményben a bande dessinée társadalmi funkcióit tekintve is teljes értékû
médiaként jelenik meg: betölti az informálás, szórakoztatás és ismeretközvetítés há-
rom klasszikus médiafunkcióját. A szerkesztõ, Eric Dacheux ráadásul a
képregénymédiát az azt vizsgálata tárgyává tevõ kommunikáció- és médiatudo-
mánnyal állítja párhuzamba (Dacheux 2009. 13.). Ha ez talán kissé erõltetettnek tû-
nik is, abból a szempontból mindenképpen különös média a képregény, hogy köze-
ge nemegyszer metamédiává válik, színre visz médiahasználatokat és mediatikus
reprezentálásokat, amelyekhez valahogy viszonyul is (Maksa 2010. 113–124.). Ezzel
összefüggésbe hozható Dacheux egy másik gondolata, miszerint a BD tekinthetõ26
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olyan reprezentálási módnak, amely kulcsot ad ahhoz, hogy megértsük világunkat,
amely a reprezentációk világa (Dacheux 2009. 11.). 

Belgiumban, illetve Svájcban izgalmasak azok a mediatikus hibridizációk is,
amelyeket a francia Hermès folyóirat korábban említett száma nem idéz: a képregény
megjelenése az utcán képregényplakátokon (affiche BD) és képregényfreskókon
(fresques BD). A vallon és brüsszeli képregénykultuszok megtestesülései e
képregényfalfestmények, amelyek nagyrészt egy fõsodorbeli belga bande dessinée
kánon alkotásaihoz kapcsolódnak, egyúttal szimbólumai is annak a (franciaajkú)
belga közösségi identitásképzésnek, amely olyan, a magaskulturális intézményrend-
szerek által korábban általában marginalizált alkotásokat használ, mint a fotóregény,
a bûnügyi regény vagy a rajzolt képregény. A cultural studies és egy onnan inspirá-
lódó médiakultúra-kutatás számára talán még érdekesebbek lehetnek a genfi
képregényplakátok, amelyeket a svájci (fél)közvetlen demokratikus politikai beren-
dezkedés gyakori népszavazásainak plakátigénye hívott elõ, ugyanakkor elterjedé-
sükben közrejátszhatott a nagy frankofón képregényes kiadói központoktól való tá-
volság és az ebbõl következõ margóra helyezettség is. (Errõl bõvebben Herbez 1991,
1996, 2005; magyarul Maksa 2010. 95–102.) 

A média kulturális tanulmányozása felé forduló szemléletváltás nyomai a
képregényalapú mediatikus hibridizációkra kevésbé figyelõ irodalmi magazinok és
mûvészeti folyóiratok egy részében is tetten érhetõek. Az utóbbi pár évben érzékel-
hetõen fontosabbakká váltak a társadalmi-politikai kontextusukra reflektáló, az au-
tentifikáló befogadói stratégiára fokozottan építõ képregények: a képregényriport és
az önéletrajzolás. Mindkettõ, de különösen az utóbbi összefügg annak a graphic
novel mûfajnak a sikerével, mely az amerikai egyesült államokbeli képregényben
Will Eisner és Art Spiegelman munkássága nyomán terjedt el. A frankofón képre-
gényben is jelen vannak hasonló törekvések. Magyarul is megjelent Marjane Satrapi
Persepolisa, amely bár nagyrészt iráni tematikájú, bande dessinée-nek tekinthetõ.
Fõként a graphic novel hagyományból építkeznek a legnevesebb képregényriporter,
a máltai származású amerikai egyesült államokbeli Joe Sacco alkotásai is, amelyek
tudósítások a Közel-Keletrõl és a délszláv háborúról. Sacco munkái nagyon elismer-
tek francia nyelvterületen, ahol egyébként az ezredforduló után megjelentek a
képregényriportokra specializált folyóiratok is: La Lunette (2003–2006) és a XXI
(2008-tól). Ugyanitt a képregényriport különös fejleménye az afganisztáni témájú és
a fotó-, valamint rajzolt képregény megoldásait ötvözõ Le Photographe (Emmanuel
Guibert, Didier Lefèvre és Frédéric Lemercier mûve), amelyben a fotóriporter mun-
káit rajzolt irodalmi közeg keretezi. Mind az önéletrajzolással, mind a képregényri-
porttal összefüggésbe hozhatóak a szír származású francia Riad Sattouf munkái (kü-
lönösen a No Sex in New York, Retour au collège, La vie secrète des jeunes). Nem az
én-elbeszélések hitelesítõ eljárásaival, hanem elsõsorban sokféle paratextusával hív-
ja fel olvasóját autentifikáló stratégia szerinti befogadásra Marguerite Abouet és
Clément Oubrerie graphic novelekbõl álló, ám nyitott kérdéseivel serialként szerve-
zõdõ sorozata, amely az 1970-es évek Elefántcsontpartján játszódik (Aya de
Yopougon).

Magyar képregény: következtetések és lehetõségek

A képregény filmhez való viszonyának kérdésköre, illetve a keletkezés/eredet
problematikája megjelenik magyar értekezõ szövegekben is, mint ahogy magyar
nyelven lehet olvasni e mûvészet, illetve médium jellegzetességeirõl, megkülönböz-
tetõ egyediségérõl is (pl. Dunai 2007a, 2007b, Maksa 2010, Peeters 2004, Sváb 1991,
Tóth 1996, Varró 2004). A franciához képest nagyságrendekkel kisebb számú magyar
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nyelvû szakirodalomban nagyobb a képregény történetével foglalkozó munkák ará-
nya, és olvasható több olyan, egy viszonylag széles közönséghez szóló, részben is-
meretterjesztõ funkciójú írás is, amely elsõsorban a magyar képregény történetére fó-
kuszál. (Például Kertész 2007, Kiss 2005, és ide sorolható az a tanulmány is, amely
a magyar képregény 20. századi történetét elsõsorban e kulturális szövegtípussal
kapcsolatos negatív elõítéletek történeteként írja meg: Kiss–Szabó 2005.) A 2000-es
évek magyar szakirodalmában az egyenjogúsításra törekvés jellemzi a médium meg-
nyilatkozás-alakító eljárásaira koncentráló, de a történeti érdekeltségû munkákat is.

Bár voltak elõzményei (fõként Rubovszky 1998, 1989, illetve Kertész 1991), Ma-
gyarországon a képregény önálló mûvészeti ágként való elfogadtatása a francia nyel-
vû közeghez képest jóval gyorsabban, az ezredforduló után mindössze egy bõ fél év-
tized alatt történt meg. A kulturális-közéleti sajtó, valamint az irodalmi, film- és kép-
zõmûvészeti intézményrendszer alakulásának némely fejleménye is segítette a kép-
regény kulturális legitimációját, noha az önállósulásnak ez nem minden esetben
kedvezett. A képregényes filmadaptációk sikere, a könyvesboltos terjesztés elõretö-
rése, képregényes aukciók és kiállítások, publikációk a napi és heti politikai-közéle-
ti sajtóban jelezték a képregények iránti érdeklõdés fokozódását. Az utóbbi pár év-
ben olyan humántudományos, illetve kulturális folyóiratok jelentettek meg cikkeket
képregényekrõl, mint például az Alföld, Beszélõ, Debreceni Disputa, Filmvilág,
Kalligram, Mediárium, Médiakutató, Mozinet, Mûút stb. Az online kulturális sajtó-
nak is egyre inkább részévé válik a képregénykritika és a képregényes vonatkozású
eseményekrõl való tudósítás. Friss példája ennek a pár hónapja indult online kultu-
rális folyóirat, a Kulter.hu, ahol érzékelhetõen más, már korábban is jobban intézmé-
nyesült mûvészetekkel egyenrangúként tekintenek a képregényre. Az utóbbi bõ fél
évtized intézményes önállósulására utalnak specializált folyóiratok (Buborékhámo-
zó, Nero Blanco Comix, Panel, Pinkhell, Roham), kiadók, fesztiválok, képregény-
boltok, honlapok,2 az Alfabéta-díj vagy az olyan szervezõdések, mint a Magyar Kép-
regény Szövetség3 és a Magyar Képregény Akadémia.4

Nem lehetetlen, hogy a Kádár-kori adaptációs képregény jelenségeinek újraérté-
séhez is hozzásegíthet minket a képregénykutatás „kulturális fordulata”. A korszak-
ban meghatározó adaptációs képregény a mûvészképregényekre fókuszáló és a kép-
regényes szövegalakítás sajátosságait szem elõtt tartó megközelítés számára valószí-
nûleg érdektelen vagy értéktelen. Vagy legalábbis túlírt, nem képregényszerû. Annak
következtében, hogy többféle értelemben is függõ helyzetben volt: olyan irodalmi
adaptációkról van szó, amelyek igyekeztek, amennyire lehetséges, kevéssé elszakad-
ni a megképregényesített szövegektõl, és a kultúrpolitika is erõsen megkötötte a
képregénykészítõk kezét. Viszont: médiakulturális szempontból érdekes lehet ez az
alárendelt, kulturálisan marginalizált elõ- vagy peremmédia, amely ugyanakkor szé-
les körben nagy népszerûségnek örvendett (több tíz-, sõt akár százezres példány-
számban jelent meg), és – különösen a nyolcvanas években – jelentõs gazdasági erõ
és érdek állt a hátterében. 

A magyarországi képregény irodalmi adaptációs hagyományának (nem önazonos
módon) továbbélését nemcsak az újrakiadások jelzik (és az, hogy az újabb fordítások
között is szép számmal vannak adaptációk), hanem olykor a hazai új képregények is.
Különleges ebbõl a szempontból a Reneszánsz év – 2008 keretei között meghirdetett
képregénypályázathoz5 kapcsolódó, államilag is támogatott, 2009-es Mátyás, a király
címû antológia. Ebben bár adaptációkat olvashatunk, azok többnyire merészebbek
és képregényszerûbbek, mint a Kádár-kor adaptációi, és a kortárs bande dessinée-
ben is megszokott módon adják meg a tiszteletet a címszereplõnek. Az alkotók sza-
badon, a saját grafikai stílusukkal sokféle viszonyulást és aktualizálást fejeznek ki a
képregényes közegben. Egyúttal jelzik a kortárs magyar képregény sokszínûségét és28
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többfelé tájékozódását is, hiszen a kötetben az észak-amerikai, a keleti és az európai
képregények megoldásaival, mint ahogy populárisabb és kevésbé populáris mûfajok
felidézésével egyaránt találkozhatunk.    

A kortárs magyar képregény nem adaptációs vonulata is élénk, különösen a
„szerzõi”, „mûvész” vagy „underground” jelzõkkel illetett képregény, amely helyet
kap folyóiratokban, de önálló kötetekben is. A mai magyar képregényre tekintve
nagy példányszámú sikerkönyvekrõl nem beszélhetünk, pedig jelen vannak a popu-
láris mûfajok (pl. Bayer Antal – Fazekas Attila: A Gemini-jelentés, Pilcz Roland:
Kalyber Joe), van példa nagy külföldi piacon való megjelenésre (Futaki Attila –
Nikolényi Gergely: Spirál) és a képregényes színtéren kívüli elismerésre is (pl. Laka-
tos István Lencsilánya, Gróf Balázs Marabu alkotásai kapcsán).   

Ahhoz, hogy teljes értékû médiának tekinthessük a magyar kultúrában a képre-
gényt, egyrészt szükség lenne arra is, hogy az ismeretterjesztõ, illetve a reklám- és a
politikai kommunikáció egyik meghatározó közegévé váljon. Másrészt olyan, auten-
tifikáló befogadói stratégiát kívánó mûfajoknak, mint a képregényriport és az önélet-
rajzi képregény, kívánatos volna meghonosodni. A magyar piacon a fentebb már em-
lített Art Spiegelman és Marjane Satrapi könyvein kívül a szerb Alexander Zograf,
valamint a finn Kati Kovács kötetei is önéletrajzolási érdekeltségûek. Képregény-
riport ugyan nincsen, de sikeres közéleti vagy akár a médiakulturális aktualitásokra
reflektáló képregény létezik (ilyenek A fekete macska blogképregény vagy Gróf Ba-
lázs bizonyos sorozatai is). Ráadásul e képregénytípusnak vannak jelentõs magyar
médiatörténeti elõzményei, elég, ha a két világháború közötti idõszakra tekintve
Mühlbeck Károlynak az Új Idõkben megjelent fejléceire gondolunk. A kortárs popu-
láris és médiakultúra, illetve olykor a politikai közélet aktualitásait is ironikus, paro-
disztikus távlatba helyezte a legendássá vált, másfél évtizeden keresztül rendszere-
sen kiadott Kretén magazin, amelynek 2009-es megszûnése nemcsak a lap metame-
diatikus érzékenysége és teljesítménye miatt volt nagy veszteség, hanem azért is,
mert olyan, nagyon fontos magyarországi és külföldi eredetû sorozatok futottak a
lapban, amelyeknek máig nincs magyar nyelvû albumkiadásuk.

Egyáltalán nem lehetetlen, hogy a magyar képregénykultúra számára is fonto-
sabbá válnak majd bizonyos hibrid mediális közegek. Már látszik, hogy a web-
comics például ilyen. Ami azért is izgalmas, mert szemben a nyomtatott bande
dessinée nagy részével, nem ellenõrizheti könnyen sem a nyomtatott sajtó, sem a
befolyásos könyvkiadók és terjesztõk, sem egy államilag finanszírozott kulturális
intézményrendszer.

Ha kulturális gyakorlatként értjük a magyar képregényt, akkor a
(poszt)szubkultúrák szakirodalmi háttere felõl nézve is érdemes volna gondolkodni
róla. Dunai Tamásnak pár éve már volt olyan kezdeményezése, amely ebbe az irány-
ba mutatott (Dunai 2007a). Manapság különösen a keleti típusú képregény magyar
kultúrája lehet ebbõl a szempontból érdekes. Fesztiválokon, blogokban, fórumokon,
egyesületekben mutatkozik a közönségek részérõl olyan kulturális aktivitás, amely
figyelemre méltó. Többek között a magyar nyelvû Boys Love-manga körüli viták vagy
a cosplay-jelenség vizsgálata sem csak a társadalom- és kultúrakutatók érdeklõdésé-
re számíthatna.   

Végül, ha valóban médiaként tekintünk a képregényre, célszerû lenne foglalkoz-
ni a gazdaságtanával is. E tekintetben – legalábbis tudtommal – a francia és a magyar
nyelvû szakirodalom is jórészt adós marad. Pedig éppen a több képregényközpont-
ból érkezõ, akár országhatárokon átívelõ transzkulturális áramlatokat, de akár egy-
egy nyelvi piac többközpontúságát is érdemes lenne kutatni a gazdaságtani és a kul-
turális tanulmányozás szempontjait egyaránt érvényesítve.
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