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Mit olvassunk, ha még csak 
ismerkedünk a műfajjal?
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BEVEZETÉS A 
KÉPREGÉNYEK 
VILÁGÁBA



Kázmér, a kis bajkeverő és képzeletében megelevenedő 
játéktigrise, Huba kalandjait sokan ismerik. Napilapok, 
magazinok utolsó lapjain gyakran találkozunk a két örök 
kíváncsiskodóval, most pedig itt vannak nagy adagban, kötetbe 
rendezve. Végre hosszan elmerülhetünk Kázmér történeteiben és 
csendben együttérezhetünk a szülőkkel, hiszen Kázmér igazi 
férfiember módjára állandó küzdelemben áll, hol az alattomosan 
támadó űrlények, hol maga a szerelem ellen. De melyikünk nem 
emlékszik a tökfőzelékkel vívott ádáz csatákra? És ki hitte el 
valaha is, hogy nincsenek szörnyek az ágy alatt? Na ugye! 
Szóval Kázmért mindannyian ismerjük egy kicsit.

Kalandra fel!

BILL WATTERSON: 
KÁZMÉR ÉS 
HUBA
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Lakatos István első önálló kötetének főhőse a szerző 
legnépszerűbb karaktere, Lencsilány. Az egyszerre kísérteties és 
gyermekien bájos történetek egy furcsa, álomszerű világba 
repítik el az olvasót.

Végre egy magyar képregény, amelyet a gyerekek és a felnőttek 
egyaránt élvezhetnek: előbbiek a szeretnivaló figurák, utóbbiak 
pedig a borzongató hangulat miatt. A szerző képi világa a 
zaklatottság és a harmónia tökéletes egyensúlyáról árulkodik.

A kötet minden egyes képkockája önálló képzőművészeti 
alkotás. Az ezeken keresztül életre kelő mesék nem egy esetben 
klasszikus irodalmi művek egyedi feldolgozásai.

LAKATOS 
ISTVÁN: 
LENCSILÁNY
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A KUTYAFÁJÁT! Charlie Brown élete nem könnyű. Sőt egyenesen 
kétségbeejtő: az undok sárkányzabáló fa felfalja kedvenc játékát, 
Valentin-napon üres a postaládája és ráadásul még a baseballal 
is folyton problémái adódnak. Ettől bárki elcsüggedne, de 
szerencsére mellette van Snoopy, Linus, Peppermint Patty és az 
egész Peanuts csapat, akikkel rögtön szebbnek tűnik a világ. A 
Nagy ez a világ, Charlie Brown fergeteges humorral és a 
világhírű Charles M. Schulz rajzaival mutatja be a régi kedvencek 
kalandjait.

CHARLES M. 
SCHULZ: CHARLIE 
BROWN
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A történetek központi szereplője. Garfield cinikus, lusta, 
narancssárga színű macska, aki folyton az evésre gondol. Egy 
olasz étteremben született, innen az ételek, különösen az olasz 
ételek iránti szeretete. Kedvenc étele a lasagna. Reggelenként 
az ő szemében a kávé igazi kincs. Utálja a hétfőket, a februári 
hónapot, a postásokat, a kutyákat, a pókokat, a vekkerét és a 
mazsolát. Kedvenc időtöltése az evésen kívül az alvás és a 
tévénézés. A hétfőket legszívesebben átalussza. Gazdája, Jon 
rendszeresen fogyókúrára fogja, ilyenkor gyakori az 
éhséglátomás Garfieldnál és ez néha bonyodalmat okoz, pl. 
nyalogatja a szomszéd szobrát, amiről azt hiszi, hogy fagyi. A 
mindenféle étel mellett Jon páfrányát is meg szokta enni. Garfield 
és Ubul közt nem éppen felhőtlen a kapcsolat, Garfield borsónyi 
agyúnak találja Ubult, mindig lelöki és kigúnyolja hosszú nyelve 
és mindenhova odanyáladzása miatt. Gazdája Jon Arbuckle.

JIM DAVIS: 
GARFIELD
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Julius Caesar meghódította Galliát, ám egyetlen egy kis falu még 
mindig ellenáll a megszállóknak, hála egy különleges erőt 
kölcsönző varázsitalnak. Asterix, Obelix és barátaik napjai 
békésen telnek egészen addig, amíg a rómaiak el nem rabolják 
Panoramixot, a druidát, hogy megtudják tőle a főzet titkát. A 
légionáriusok látszólag túlerőben vannak, de amikor Asterix 
beveti legfőbb fegyverét, a csavaros eszét, mégis az ő hajuk áll 
égnek…

RENÉ 
GOSCINNY: 
ASTERIX, A GALL
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Képregények, amikkel tele van a 
mozi.
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SZUPERHŐS 
RAJONGÓKNAK



Az óceán alján Batman felfedez egy űrhajót, amely valószínűleg 
a Kripton bolygóról érkezett. Utasa egy fiatal lány, aki Superman 
unokatestvérének mondja magát, és szuperképességei valóban 
meg is egyeznek az övéivel. A mindig óvatos Batman számára 
gyanús ez a váratlan érkezés, Superman ellenben boldog, hogy 
nincs többé egyedül a Földön. Amíg ki nem derül az igazság, 
Wonder Woman befogadja a jövevényt az amazonok közé, ám 
Darkseid, a Sötétség Ura is szemet vetett rá.

SUPERMAN ÉS 
BATMAN: EGY 
LÁNY A KRIPTON 
BOLYGÓRÓL
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A hihetetlen Hulk (The Incredible Hulk) egy 2008-as amerikai 
szuperhős-film a Marvel Comics Hulk-képregényei alapján, 
melynek bemutatója számos országban egyazon időben, a 2008. 
június 12-i hétvégén volt, így Magyarországon és 
Észak-Amerikában is. Bruce Banner szerepében Edward Norton 
látható, Liv Tyler játssza Betty Rosst, apját, Ross tábornokot 
pedig William Hurt. Tim Roth alakítja Emil Blonskyt, akiből a 
képregényben a Förtelemnek nevezett gonosztevő válik. A 
történet szerint Banner Ross tábornok elől menekül, miközben 
igyekszik megtalálni a gyógyírt tomboló alteregójára. Mikor a 
Ross segítségére érkező Blonsky maga vállalkozik rá, hogy 
Banner gamma sugarait testébe juttassák, s ezáltal méltó 
ellenfele legyen a Hulknak, a katona egy még fenyegetőbb 
szörnyeteggé mutálódik. Legyőzéséhez Bannernek felül kell 
kerekednie belső démonán.

HIHETETLEN HULK
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Peter Parker átlagos New York-i srác, az a fajta, akit csak 
született vesztesként szokások emlegetni: imád tanulni, halk 
szavú, és csak titokban mer rajongani a szomszéd lányért. 
Nyugodt, szürke élete azonban egy csapásra megváltozik, 
amikor megcsípi egy génmanipulált pók. Döbbenten és rémülten 
kénytelen tudomásul venni, hogy fantasztikus képességekre tett 
szert, olyan erőre, amelynek birtokában többé nem egyszerő 
ember, sokkal inkább Pókember. Peter nehezen tudja feldolgozni 
a váratlanul ráruházott hatalmat. Igyekszik tovább élni 
megszokott életét, ám hamarosan azon veszi észre magát, hogy 
rablókat fékez meg, embereket ment ki égő házakból, miközben 
vékony pókfonálon függeszkedve lendül át a felhőkarcolók között 
tátongó, szédítő mélység felett. 

New York városa sem tud megbarátkozni a különös lénnyel. és 
hiába Peter minden igyekezete, a média mégis félelemmel és 
gyűlölettel kezeli. Ám amikor felbukkan egy könyörtelen őrült, akit 
csak a hatalom megszerzése érdekel, többé már az újságírók 
sem dughatják a fejüket a homokba. Be kell látniuk, hogy a két 
emberfeletti lény között folyó küzdelem tétje nem kevesebb, mint 
hogy a jó vagy a gonosz fog uralkodni a világváros felett.

PÓKEMBER
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A különleges erőknél szolgált Wade Wilson kiváló katonáról 
megállapítják, hogy többszörös rákos. Barátnője bízik a 
gyógyíthatóságban, Wade azonban nem hisz a színes 
prospektusoknak, amik csodás gyógyulást ígérnek. Mivel nem 
akarja, hogy barátnője lássa a leépülését, ezért inkább elhagyja. 
Ráveszik, hogy vegyen részt egy kísérleti gyógymódban, 
melynek következtében különleges képességet kap: 
sebezhetetlenné válik, minden sebe begyógyul. Wade a 
barátnője miatt életben akar maradni, ezért belemegy a 
kísérletbe, aminek során először mutáns géneket fecskendeznek 
a testébe, majd hogy a hatómechanizmus beinduljon, válogatott 
kínzásoknak vetik alá. Az utolsó módszer egy átlátszó kamra, 
amiből fokozatosan kiszivattyúzzák a levegőt, majd amikor 
majdnem meghal, újból oxigénhez juttatják. A folyamat végén 
egész teste átalakul, gyakorlatilag halhatatlanná válik. A kísérlet 
mellékhatásaként azonban testének egész külseje, arca eltorzul, 
ami miatt a férfi szégyell visszamenni kedveséhez. A kegyetlen 
kísérlet helyszínéről robbanást előidézve menekül el. 
Elhatározza, hogy megkeresi a kísérlet vezetőjét, Ajaxot (valódi 
neve Francis), aki azt mondta neki, hogy helyre tudná hozni a 
külsejét.

DEADPOOL
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TUDOMÁNYOS NEVÜK: HOMO SAPIENS SuPERIOR – A 
MUTÁNSOK 

Vannak, akik szerint a mutáns fenyegetés oly méreteket öltött, 
hogy a Föld kormányainak tehetetlensége következtében az 
átlagpolgároknak kell felvenniük ellene a harcot. Történetünk 
elején egy evolúciókutató biológus és egy fogorvos 
Dél-Amerikába utaznak, és ott egy gépek által benépesített 
világra lelnek, melyhez foghatót még senki sem látott… ezek a 
robotok, vagyis az Őrök, készen állnak arra, hogy halálos 
csapást mérjenek a gyanútlan mutáns népességre. Persze e 
veszély elhárítása az X-ek számára csak gyerekjáték, nem? Nos, 
nem egészen!

X-MEN
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Klasszikusok.

3

GYAKORLOTT 
KÉPREGÉNYESEKNEK



A mai amerikai valóságnak elengedhetetlen kelléke a képregény. 
És már ennek a műfajnak is vannak klasszikusai. Az egyiket épp 
a kezében tartja az olvasó. Art Spiegelman „nagyja” a 
képregénynek, a Mausszal Pulitzer-díjat is nyert, nem véletlenül. 
Komoly bátorságra és nagy tehetségre volt szükség ahhoz, hogy 
valaki Auschwitz borzalmait képregényre vigye, ráadásul úgy, 
hogy nemhogy nem sért kegyeletet, de még örök emléket is állít 
holtaknak és túlélőknek, mely utóbbiak sok bosszantó, 
elviselhetetlennek érzett tulajdonsága, lelki torzulása a tények 
ismeretében egyszeriben kedves, bocsánatos rigolyává szelídül. 

Art Spiegelman a New Yorker munkatársa, az avantgárd Raw 
magazin alapító tagja. Rajzait és metszeteit múzeumokban és 
galériákban állították ki Amerika szerte és külföldön egyaránt. A 
művész New Yorkban él.

ART 
SPIEGELMAN: 
MAUS
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A Watchmen tizenkét részes képregénysorozat, melynek írója 
Alan Moore, rajzolója Dave Gibbons.

Moore a kor szorongásait és a szuperhősökről kialakult 
hagyományos elképzelés pusztulását jelenítette meg 
történetében. A Watchmen cselekménye egy alternatív idősíkon 
játszódik, ahol az Egyesült Államokban a szuperhősök valóban 
jelen voltak az 1940-es és 1960-as évek között, és közülük 
többen még a vietnami háborúban is részt vettek. Az 1980-as 
évek közepére az Egyesült Államok és a Szovjetunió a nukleáris 
háború szélére sodródik, az álarcos igazságtevőket a kormány 
törvényen kívülieknek nyilvánította, így azok vagy visszavonultak 
vagy a kormánynak dolgoznak. Az 1985-ben játszódó történet 
eseményeinek sorozatát egy rejtélyes gyilkosság indítja el, 
melynek áldozata egyike volt a kormány által támogatott álarcos 
igazságtevőknek. A gyilkosság hatására több visszavonult hős is 
kénytelen ismét magára ölteni régi egyenruháját, hogy kiderítsék 
az igazságot és egykori társuk halála mögött megbúvó rejtélyt.

ALAN MOORE: 
WATCHMEN, AZ 
ŐRZŐK
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A mágus és okkultista Roderick Burgess 1916-ban, Angliában, 
különös szertartásra készül. Célja, hogy megidézze és csapdába 
ejtse a halált…

Ám a kísérlet balul üt ki, és Halál helyett testvére, az Álmok 
Fejedelme, Sandman esik a mágus fogságába; így indul az 
utóbbi idők legnépszerűbb, többszörösen díjnyertes 
képregénysorozata. A SANDMAN borongós hangulatú, zseniális 
eposz, Neil Gaiman választékos prózájában és a 
képregényszakma legkeresettebb rajzolóinak értő 
tolmácsolásában tálalva, a modern mítoszok és a baljós 
hangulatú fantasy keveréke, amelyben a kortárs irodalom, a 
történelmi dráma és az ősi legendák szinte észrevétlenül 
fonódnak össze.

A PRELŰDÖK ÉS NOKTÜRNÖK a mítosz, a varázslat és a fekete 
humor páratlan elegyével mutatja be a főbb szereplőket, és 
indítja útjára ezt az egyedülálló, a képregények világában 
semmihez sem hasonlítható történetfolyamot, amelyet sosem fog 
elfelejteni az, aki egyszer olvasta.

NEIL GAIMAN: 
SANDMAN
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Az utóbbi évtizedek legnagyobb hatású és legsikeresebb felnőtt 
képregénye egyszerű, mégis szívhez szóló képi és nyelvi 
világgal mutatja be az iszlám forradalom sújtotta Iránt egy kislány 
szemszögéből. Azt a kort, amikor a fejkendőt kötelezővé tették az 
országban, és a diktatúra átvette a hatalmat. Satrapi a 
legtermészetesebb módon ábrázolja az iráni mindennapokat, 
saját családját és gyermekkori önmagát.

PERSEPOLIS I-II.
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Sin City egy képregénysorozat, melynek írója és rajzolója Frank 
Miller. A cím jelentése magyarul „Bűnváros”; a sorozat jellemzője 
a film noir-szerű stílus, a komor történetek és a kontrasztos 
fekete-fehér képi világ.

A történet először a Dark Horse Presents képregény 
kiadványban jelent meg Sin City címmel, 13 részben, 1991 
áprilisa és 1992 júniusa között. Ezt számos különböző 
hosszúságú képregény követte. Mindegyik Basin Cityben (kb. „ 
Árok város”) játszódik, gyakran visszatérő szereplőkkel és 
találkozó történésekkel. Magyarországon a Fumax adja ki a 
gyűjteményes köteteket 2005-től.

A Sin City filmadaptációját Robert Rodriguez és Frank Miller 
közösen rendezte, Quentin Tarantino „különleges 
társrendezésével”, 2005. április 1-jén került a mozikba.

Sajátossága a sorozatnak, hogy az egyes történeteknek több 
különböző főszereplője van, a köteteket nem a főszereplő, 
hanem színhely és a stílus azonossága kapcsolja össze.

FRANK MILLER: 
SIN CITY
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Online könnyen elérhetőek, 
használtan olcsón 
beszerezhetőek.
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NYELVGYAKORLÓKNAK 
- EREDETIBEN



Mi történne velünk nőkkel, ha egyik pillanatról a másikra az 
összes férfi meghalna a bolygón? Kipusztulna az összes Y 
kromoszómával rendelkező emlős. Mi lenne a világgal? Többek 
közt ezekkel a gondolatokkal játszik el Brian K. Vaughan és Pia 
Guerra.

A 2002 és 2008 között megjelenő 60 füzetes Y: The last man 
képregény egy olyan posztapokaliptikus világot mutat be 
nekünk, amiben egy (biológiai?) fertőzés következtében az 
összes férfi kihal a Földön – azonban valami rejtélyes oknál fogva 
Yorik Brown és hím majma, Amperstand túlélik.

Vaughan a miért és hogyan kérdésekkel folyamatosan átszövi a 
köteteket, szépen lassan csöpögteti a lehetséges 
magyarázatokat, ami fokozza az amúgy is izgalmas és drámai 
történéseket. Főhősünk Yorick Brown, egy teljesen átlagos fickó, 
amatőr szabadulóművészként és bűvészmutatványokkal keresi a 
kenyerét, Amperstandot is csak azért veszi magához, hogy 
érezze, valami fontosat tesz a világban. Erre egyszercsak 
nyakába szakad az egész emberiség fennmaradásának a 
felelőssége.

BRIAN K. 
VAUGHAN: Y: 
THE LAST MAN
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A Preacher-sorozat Jesse Custer történetét mondja el, aki egy 
texasi kisváros, Annville egykori prédikátora. Custert egy 
természetfeletti lény, a Genezis vette birtokba, miután megölte a 
prédikátor teljes gyülekezetét és lerombolta templomát. A 
Genezis egy angyal és egy démon természetfeletti 
párosodásából származik. Azonban mivel a jóságból és bűnből 
született, elég hatalma van, hogy magával az Istennel is 
versenyre keljen. A Genezishez kötött Jesse Custer tehát minden 
élőlény leghatalmasabbjává is válhat.

Custer útnak indul az Egyesült Államokon át, hogy megtalálja 
Istent, aki a Genezis születésekor elhagyta a mennyországot. 
Közben kezdi felfedezni új képességét, bárkire rá tudja 
kényszeríteni akaratát. Régi barátnője, Tulip O'Hare, illetve az 
alkoholista ír vámpír, Cassidy is csatlakozik hozzá.

Útjuk során találkoznak ellenségekkel, akadályok kerülnek 
útjukba, melyek között szent és szentségtörő egyaránt előfordul.

GARTH ENNIS: 
PREACHER
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Naponta hány olyan óra van, amit nem a tévé előtt töltünk? 

Mikor tettünk utoljára valódi erőfeszítéseket azért, hogy elérjük, 
amit akarunk? 

És tényleg szükségünk is van mindarra, amire vágyunk? 

Most minden megváltozott. Az anyagias, léha fogyasztói lét 
helyébe a túlélés és a felelősség lépett. Rettenetes járvány 
söpört végig a bolygón. 

Visszatértek a holtak, és az élőkre vadásznak. Hónapok alatt 
összeomlott az emberi civilizáció. 

A társadalomnak vége. Kihaltak a boltok. Nem hoz levelet a 
postás, üresen sistereg a tévé. 

Meg kell próbálnunk végre tényleg élni – egy halottak által uralt 
világban.

A képregény néhány része magyarul is olvasható, ez alapján 
készült a nagysikerű filmsorozat is.

ROBERT 
KIRKMAN - TONY 
MOORE: 
WALKING DEAD
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