
képzőművészet

FELÜDÜLÉS AZ ELMÉNEK Bálint Tamás

– Mátyást édesapja, Sárosi Csa-
ba grafi kus szerint „nem kellett 
megfertőzni, már a vérében volt 
a pirkálás”. Kriszta, te is így 
születtél? 

S. M.: Apámmal együtt táj-
képeztünk Gyergyóban, az er-
dőben, a műtermében linómet-
szetet, rézkarcot készítettem 
már kiskoromban, egyéb nem 
is érdekelt, de emellett gy űj-
töttem a képregényeket, néz-
tem a videóklipeket, fi lmeket, 
a popkultúra is befolyásolta az 
alkotásaimat. Voltak és vannak 
képregényrajzolók Erdélyben, 
csak nem tud róluk a szélesebb 
közönség. Deák Ferenc és Rusz 
Lívia beírták magukat a törté-
nelembe, nagyon komoly kép-
regényes munkásságuk van, 
jelenleg Benczédi Anna készít 
nagyon szép képregényeket Ko-
lozsváron, de még így is ritka a 
képregény Erdélyben. 

Sz. K.: Én nagyon szerettem 
a rajzfi lmeket gyermekkorom-
ban, azért mentem művészeti 
iskolába, hogy ha nagy leszek, 
rajzfi lmes legyek. Tisztessége-
sen rajzolok, közel sem olyan jól, 
mint Matyi, de elvégeztem az 
egyetemet. Így utólag rájöttem, 
jobb lett volna irodalmat tanul-
ni, mert a rajzfi lmkészítésben és 
később a fi lmtervekben jobban 
érdekelt a történetmesélés, mint 
a vizuális rész. A képregényt 
papírmozinak is nevezik, egy 
olcsó, megengedhető variáns a 
fi lmgyártásra, és ugyanazokkal 
az elemekkel operál: képpel és 
történettel. Amikor találkoz-
tunk Matyival, akkor animációs 
fi lmekben gondolkoztam, neki 
meg nagyon jó rajzai voltak a 
mappájában. Mindketten felvil-
lanyozódtunk az ötlettől, hogy 
együtt dolgozzunk, hogy a ket-
tőnk munkájából egy jó dolgot 
lehetne összehozni. 

– És miért éppen a sci-fi ? Hi-
szen a képregényeken belül is ren-
geteg műfaj, irányzat, stílus van. 
Melyek voltak a Fantomatika 
születésének és rövid életének kö-
rülményei, érzékelitek-e még az 
igényt az erdélyi képregényre? 
Mi az oka, hogy a gyerekkorunk-
hoz képest ennyire visszaesett ná-
lunk a népszerűsége?

Sz. K.: Hihetetlenül sokfaj-
ta képregény van, a pár kockás 
karikatúráktól a vaskos képre-
génykönyvekig, melyek felölel-
nek akár komoly fi lozófi ai témá-
kat, vagy lehetnek az aktivizmus 
propagandaeszközei. Sajnos ezt 
a hazai közönség nem ismeri. 
Azért lett sci-fi  az első képregé-
nyünk, mert mindketten szeret-

jük a tudományos fantasztiku-
mot, és nekem már készen volt 
ez a történetem, amikor elkez-
dődött az együttm űködésünk. 
Nem tudom, jó választás volt-e, 
kevés olvasónk volt, s hogy ezt 
a sci-fi  téma vagy általában a 
képregények iránti közömbös-
ség számlájára lehet-e írni, nem 
tudom. Még Magyarországon, 
ahol huszonéve rengeteg képre-

gény jelent meg és nagy közön-
sége volt, ott is megszűntek a 
kiadók. Erdélyben nem létezett 
kiadó, azok a képregények, ame-
lyeken felnőttünk, Magyaror-
szágról szivárogtak be.

S. M.: A nyomtatott média is 
veszített olvasottságából, ezen 
belül is rétegműfaj a képregény. 
Ennek ellenére szükség lenne rá, 
mert sokoldalú művészeti for-
ma, amellyel rengeteg mindent 
el lehet mondani, vizuálisan 
pedig ugyanolyan szép alkotá-
sokat juttat el kevés pénzért az 
olvasókhoz, mint a galériákban 
található nagyon drága magas-
művészet. Nemcsak szuperhősös 
skatulyákban kell gondolkod-
ni, ez egy olyan művészeti ág, 
amelyben képekkel és történet-
tel bármilyen komoly témát elő 
lehet adni.

– A Hősember móka vagy 
munka?

S. M.: Inkább munka, mint 
móka, bohóckodunk, bohócko-
dunk, de belül sírunk. Egyikünk 
sem könnyűszívű egyéniség, 
nem tudunk elsiklani a gondok 
felett. Volt olyan Hősember- rész, 
hogy semmi vicces nem volt ben-
ne, szándékosan volt komoly. Azt 
már kezdettől eldöntöttük, hogy 

nem lesz paródia, nem fogunk 
más írók, történetmesél ők, fi l-
mek hátán élni, csak saját kör-
nyezetünkben hallott, látott, 
lehetőleg mások által fel nem 
dolgozott poénokat közlünk, 
hogy ez egy eredeti erdélyi kép-
regény lesz. Tudatosan vigyá-
zunk, hogy az erdélyi életérzést, 
valóságot tükrözzék a történetek, 
a szereplők megformálásánál 
igazi kisvárosi jellegzetessége-
ket, sztereotipikus karaktereket 
igyekeztünk alkotni. A humoros 
tálalás mellett elkerülhetetlen, 
hogy azokat a témákat is feldol-
gozzuk, amelyek mélyen érinte-
nek minket, amelyek a festmé-
nyeimben is visszatérnek.

Allűrök a fogason

– Hogyan menedzselitek a határ-
időket, az adminisztrációs teen-
dőket? Munkáitokon látszik, nem 
a könnyebbik végén fogjátok meg 
a témákat, aprólékos kimunkált-
ság, részletekben rejlő utalások 
jellemzik a képeket, megdolgoz-
tatva magatok mellett a nézőt/ol-
vasót is. Milyen út vezet az ötlet-
től a kézzelfogható eredményig?

Sz. K.: Amikor saját kezünk-
be vettük a menedzselést, az bi-
zony nehéz volt, ki kellett bújni 
a műteremből, a magányos al-
kotást félre kellett tenni. A hatá-
ridő a legjobb múzsa, azóta van 
határidőnaplónk, amióta képre-
gényezünk, és az időérzékünk is 
azóta fejlődött ki. Az adminiszt-
rációt én végzem, és az a legellen-
szenvesebb része a munkának. 
Emellett a Hősember korlátokat 
állít, csak bizonyos hosszúságú 
történet és rajz fér el egy olda-
lon, nem lehet elkalandozni, el-
engedni a gyeplőt. Ez a három év 
megtanított a rendszeres mun-
kára, a történetírásban vissza-
térő fegyelmezettségre, az előre 
tervezésre. Négyhetente készül 
egy Hősember-történet, egész 
hónapban fi gyelünk az aktuális 

eseményekre, mások nézőpontjá-
ra, beszólásaikra, melye ket fel tu-
dunk használni a tör ténetekhez. 
Aztán a munka legnehezebb része 
következik, amikor a megfogha-
tatlan ötletből, hangulatból konk-
rét sztorit kell formázni. Néha 
napokig agyalunk, vitatkozunk, 
keressük a fordulatokat, dialó-
gusokat. Aztán eljátszom a jele-
neteket Matyinak, aki lekrokiz-
za a mozdulatokat, ez a legjobb 
része a munkának, mert sokat 
szoktunk kacagni a karikatú-
raszerű jeleneteken, mozdu-
latokon. Végül Matyi elkészíti 
a végleges rajzokat, én össze-
rakom a számítógépen, kiegé-
szítem a szövegbuborékokkal. 
Mondanom sem kell, mindig az 
utolsó pillanatban sikerül lead-
nunk az oldalt.

S. M.: A képregénynél letisz-
tult rajzstílust alkalmazok, hogy 
érthető legyen a történet. A fest-
ményeimnél viszont szeretek 
elveszni a részletekben, egy-egy 
munkámon olykor több hónapig 
is dolgozom. Nem volt türelmünk 
megszámolni, hogy a Kontemp-
láció az egocentrizmusról című 
rajzomon hány portré szerepel. 
A világban eluralkodott egoiz-
mus jelenségét próbáltam meg-
cáfolni azzal, hogy az egyént sok 
hasonlóan fontos egyén közé he-
lyeztem, és kiderült, hogy ha elég 
távolról nézzük, akkor az egész 
embertömeg csak egy szürke folt. 
Az ilyen nagy méretű munká-
imhoz viszonyítva a Hősember 
megrajzolása vicces felüdülés az 
elmének.

– Miben tér el vagy hasonlít 
a képregény egyéb képzőmű-
vészeti, irodalmi formákhoz 
képest?

S. M.: Az irodalomhoz képest 
könnyedebb, forgatókönyvsze-
rűbb a formája, a képzőművé-
szethez képest több alázatot 
igényel, mivel sok a karakteris-
métlés, a rajz alá van rendelve a 
történetnek, nem lehet fantáziál-
ni, improvizálni alkotás közben, 
ami elsőre nehéz volt számomra. 
Vitáink is kerekedtek belőle, és 
végül a művészallűröket a műte-
rem fogasára kellett akasztanom.

Sz. K.: A képregény kiváló 
átmenet a képek által dominált 
gyermekkönyvek és a komo-
lyabb irodalom közt. Ha létezne 
képregénykiadás, több fi atal rá-
szokna az olvasásra is. Egyszer 

egy anyuka azzal keresett meg, 
mondjam el, hol talál még más 
képregényeket, mert halleluja, 
a Fantomatikát böngészve a fi a 
rákapott az olvasásra.

– Milyen visszajelzéseket 
kaptok?

Sz. K.: Őszintén? Fogalmunk 
sincs, pedig nagyon szeretnénk 
tudni, mit gondolnak a Hősem-
berről az olvasók. Megkérem, 
írjanak a hosemberkep regeny@
gmail.com e-mail-címre, bár-
milyen véleményük van, akár jó, 
akár rossz, nagy szükségünk van 
útmutatásra.

– Milyen hatással volt rátok 
a karanténhelyzet? Mátyás ta-
valyi virtuális tárlata milyen 
fogadtatásban részesült? 

S. M.: A karantén ideje alatt 
elcsendesedett az élet, próbál-
tam a jó oldalát nézni, volt végre 
időm alkotni, született is jó pár 
munka ez idő alatt, amelyekre 
rányomta bélyegét a járvány. 
Már azelőtt is volt vészjóslat a 
munkáimban, a környezetünk 
rombolása mindig is aggasztott, 
mert minden összefügg, de mi 
egy egyensúlytalan emberi létet 
élünk, ami egyre jobban érz ő-
dik a mindennapokban, ez örök 
téma nálam. A Sonora II. képen 
– amely 2016-ban készült, és 
pont egy jövőbeli leépült társa-
dalom romjait ábrázolja, amely 
visszafordult a primitív, de alá-
zatosabb formájába – egy szű-
rőmaszk is megjelenik az egyik 
fi gurán. Ha az ember fi gyel a vi-
lágra, érzi, hogy baj van, és nem 
éri meglepetésként egy ilyen 
járvány.

A virtuális tárlat tényleg hasz-
nos, szélesebb közönséghez jut 
el, olyan emberekhez is, akiknek 
nincs lehetőségük kiállításra jár-
ni, esetleg nem is tartózkodnak 
az országban. Ehhez képest egy 
kisvárosi kiállítás nézettsége el-
törpül. Kényelmes az ilyen tárlat 
megtekintése, ez sem elhanya-
golható szempont. Jó volt a fo-
gadtatása, sokan megnézték a 
fi lmecskét, lájkolták is, munká-
mat is megvásárolták, és ez nagy 
segítség volt ebben a szűkös idő-
szakban. Csak hogy mondjak 
valami vicceset, Hősemberhez 
méltót: a fi lmhez a hangot lega-
lább tízszer fel kellett vennünk, 
olyan csúnya székely akcentus-
sal beszéltem, és még így sem 
lett tökéletes.

– beszélgetés Sárosi Mátyás és Szabó Kriszta képzőművészekkel, képregényalkotókkal –

SÁROSI MÁTYÁS ZSOLT (1985) és SZABÓ KRISZTA (1977) 
mindketten Kézdivásárhelyen születtek, majd a Plugor Sándor 
Művészeti Líceum elvégzése után a kolozsvári Képzőművészeti 
és Formatervezési Egyetemen folytatták tanulmányaikat. Kézdi-
vásárhelyre hazaköltözve képregénykiadót alapítottak, és rövid 
időn belül hírnevet szereztek maguknak a Fantomatika, majd a 
Hősember című képregények készítői ként. Sárosi Mátyás emel-
lett képzőművészként számos kiállításon szerepelt festményei-
vel és rajzaival, 2015-ben a Székelyföldi Grafi kai Biennálé külön-
díjasa volt, az utóbbi időben akrilfestékkel és vegyes technikával 
készít nagy méretű táblaképeket.
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Vidékünkön ritka madár a képregénykészít ő, ezért is ért 
sokakat meglepetésként, hogy két jó nev ű alkotó, Szabó 
Kriszta és Sárosi Mátyás erre a lenézett m űfajra adta a 
fejét. A lapunkban megjelen ő Hősember alkotói mesélnek 
magukról, a képregények iránti szeretetükr ől, azok ké-
szítéséről, erdélyi fogadtatásáról, egyéb képz őművészeti 
projektjeikről.
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