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Mangaszerkesztés GIMP 2-vel

Igény az igényességre van! Legyen ez a mottód, ha dolgozni kezdesz egy-

egy mangán! Ha van egy japán képregény, amire magyar feliratot biggyesz-

tett valaki és el is tudjuk olvasni, akkor az a manga lényegében le van fordítva 

(most tök mindegy, hogy végig-e vagy sem). De a fordítás mellett milyen a 

szerkesztése? Olvasás közben elég zavaró tud lenni, hogy a háttéren látszódik 

a visszarajzolás, különböző csíkok, tehát a munka jele. A közepes nehézségű 

mangák már követelik az odafigyelést, a több órás civakodást a hátterekkel, 

visszarajzolásokkal. Cikksorozatomban most leírom nektek a közepes nehéz-

ségű mangákhoz szükséges tippjeimet!

Írta: Daisetsu

A közepes nehézségű 
mangák szerkesztése



klikk-> Réteg-> Átlátszóság-> hozzáadás a 
kijelöléshez.

4. Negyedik lépésként ki kell bővíte-
nünk a szöveg körüli kijelölést akkorára 
amekkora keretre szükségünk van. Jobb 
klikk-> Kijelölés-> Növelés… Itt felfog 
ugrani egy kis ablak, ahova beírhatjuk a 
növelés értékét. Fontos figyelni erre a 
számra, mivel minél nagyobb betűtípust 
használunk, ennek az értéknek arányo-
san nagyobbnak kell lennie!

5. Miután ez is megtör-
tént el kell választanunk 
a kijelölésből az eredeti 
szövegünket. Miért? Azért, 
mert a kijelölés egy bónusz 
teret, illetve a szövegünket 
is egyaránt kijelöli. Nekünk 
arra van szükségünk, hogy 
ne a szöveget, hanem csak a 
körülötte levő részt színez-
zük ki fehérrel (vagy amivel 
akarod). Ez úgy valósítható 
meg, hogy: Jobb klikk-> 
Réteg-> Átlátszóság-> Kivo-
nás a kijelölésből. Így tudjuk 
elérni a célunkat. (FONTOS: 
NE mozdítsd el a kijelölés 
alatt levő szöveget, mert a 
kijelölés nem mozdul el és 
ha nem így teszel elölről 
kell kezdened az egészet!)

6. Utolsó lépésként 
(már) csak ki kell színeznünk 

a szöveg körüli részt, majd Jobb klikk-> 
Kijelölés-> Semmit (Shift+Ctrl+A) pontot 
választani és már készen is vagyunk!

Tudom, hogy ez most bonyolultnak 
hangzott, de komolyan mondom: miután 
ezt a hat lépést megszokjátok a szöveg 
keretének létrehozása csak egy pár má-
sodperces akció lesz!
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Körvonal a szövegre

A GIMP 2-nek van egy nagyon 
rossz tulajdonsága. Nincs olyan 
funkciója, ami automatikusan ke-
retet adna a szövegeinknek. Ezt 
mindig, külön-külön és egyenként 
kell megcsinálnunk. Tudom, ezt 
elég rossz lehet elsőre így olvasni, 
de higgyétek el: meg lehet szokni és 
egy idő után már rutinból fog menni 
az egész! A beillesztett képen lát-
hatjátok, hogy ennek milyen lépései 
vannak. Az egyszerűség kedvéért 
most ide is leírom nektek ennek a 
menetét!

1. Először gépeljük be (vagy 
másoljuk) a szövegünket és iga-
zítsuk azt középre (ez nem min-
dig szükséges!)

2. Fontos tudni, hogy MINDEN 
szöveg a GIMP-ben egy új réteg is 
egyben. Ekkor nem tudjuk a hátteret mó-
dosítani, csakis kizárólag a szöveget. Rossz 
sajátossága a dolognak, hogy kicsi illetve 
vékony betűtípusok áthelyezésénél ek-
kor szoktuk (véletlenül) odébb helyezni a 
manga oldalt (háttér), ha nem közvetlenül 
a szövegre kattintunk. (Erre figyelj oda!) 
Amikor be szeretnél gépelni egy szöveget 
a munkalapra, akkor a GIMP mindig felnyit 
egy ablakot, ahova bepötyögheted a szö-
veget (a Paint esetében ilyen nem létezik, 

csak egy külön eszköztár ugrik fel). Sajnos a 
szöveg begépelése után a szövegréteg pont 
akkora, hogy nem tudsz keretet adni a szavak-
nak, ezért bónusz space és enterek lenyomásá-
val bővítenünk kell a réteget. Fontos, hogy a 
harmadik lépés előtt adjuk meg a betűtípus 
végleges méretét, mert kerettel a szöveg 
csak akkor módosítható, ha az elveszik!

3. Miután végeztünk a második lépéssel ki 
kell jelölnünk a szöveget. Ennek a lépései: Jobb 

Körvonal készítése a szöveg köré



Hogyan ússzuk meg a 
visszarajzolást?

Mi az egyik legnagyobb különbsé-
ge a közepes és a nehéz visszarajzolású 
mangáknak? Míg a nehéz visszarajzolású 
mangáknál általában nem lehet elkerülni 
a visszarajzolást, addig a közepes nehéz-
ségűeknél tudunk valamennyit cselezni, 
hogy ne kelljen a manga hátterét, vagy 
bizonyos pontját 100%-ban újra megraj-
zolnunk. 

Ahogyan az a kiseijuus példán látszó-
dik, a lány mellett kinyílt ajtónál nem sike-
rült túl jól a visszarajzolás. Ha a visszaraj-
zolt vonalak nem passzolnak az eredetivel, 
akkor trükközhetünk egyet, ami abból áll, 
hogy a sikertelen visszarajzolás pontjára 
helyezzük a szövegünket. Ezzel meg is van 
oldva a problémánk! 

De milyen problémák fordulhatnak 
még elő? Legutóbb a Minamoto-kun 
monogatari manga szerkesztése közben 
ütötte fel a fejét az alábbi nyűg, miszerint 
az angol fordítás szövege belelógott a hát-
térbe és a nagynéni hajába. Mi a teendő? 
A szürke részt kijelölések és másolások 
tömkelegével pótolhattam. De mi lesz 
a hajjal, ahol ott van a csíkok sokasága? 

Először is előnyös az, ha egy 
olyan betűtípust használunk, 
ami kövérebb. (A GIMP-ben 
nincsen félkövér, dőlt, alá-
húzott opció! Ezeket egyen-
ként kell feltelepíteni, külön 
betűtípusban.) Ez logikus, hi-
szen minél nagyobb a betűtí-
pus, annál többet tud takarni. 
Miután megtaláltuk a célnak 
megfelelő betűtípust, állítsuk 
be a GIMP szöveg eszközé-
nél a kellő méretet, térközt, 
majd a Forgatás eszközzel 
állítsd be a szöveg pozícióját, 

majd illeszd egyszerűen 
oda a szöveget, aho-
va kell. (Ha a méretet 
nem találod el elsőre, 
de már beállítottad a 
kellő döntést, akkor az 
Átméretezés eszközzel 
korrigálhatsz egy kicsit, 
de csak óvatosan(!), 
mert a túl sok vagy túl 
nagymértékű módosít-

gatás torzít a szövegen!) (Kép a következő 
oldalon!!!)
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„Ha a visszarajzolt vonalak 
nem passzolnak az eredetivel, 

akkor trükközhetünk egyet, 
ami abból áll, hogy a sikertelen 
visszarajzolás pontjára helyez-

zük a szövegünket.” 

A háttér hibáinak kitakarása



A rettegett visszarajzolás

   A visszarajzolás, a legidőigényesebb ré-
sze a mangaszerkesztésnek. De mégis mi 
az a visszarajzolás? A visszarajzolás az, ami-
kor kitöröljük az alapanyagunkon szereplő 
szöveget, majd a helyére a magyart illeszt-
jük. Igen ám! De az angol szöveg terjedel-
me nem minden esetben egyezik meg a 
magyaréval (a japánról nem is beszélve!). 
Akkor mi a teendő? Hát vissza kell rajzol-
nunk a hátterünket, a rajzokat úgy, aho-
gyan azok – feltételezhetően – eredetileg 

és ,,szerkesztési maradékokat” nem hagy-
hatunk magunk után.

Közepes visszarajzolás: 
Olykor akadnak olyan szövegek, amiket 

nem tudunk négyzet alakú kijelöléssel el-
tüntetni. Ez esetben a Szabadkézi kijelölés 
eszközét kell használni, amivel pont akkora 
területet tudunk kijelölni, amekkorát tény-
leg módosítani óhajtunk. A szabálytalan 
kijelölésnél (de a szabályosnál se mindig) 
nem célszerű lemásolni a hátteret és sok-
szor egymás mellé beilleszteni. Valamikor 

ez működik, mint a képen látható vissza-
rajzolásnál. (lásd lent) De ez nem mindig 
van így!

A szabályos alakú kijelöléseknél nem 
muszáj, de a szabadkézinél szinte kötelező 
alkalmazni a mintával való kitöltést. Ennek 
mi a menete? Jelöljünk ki területet, aminek 
a mintáját alkalmazni szeretnénk (majd 
kattintsunk a másolásra: Ctrl+C), majd a 
kijelölést módosítsuk arra a pontra, amit 
meg szeretnénk változtatni. A korábban 
másolt mintánk automatikusan bekerül a 
Kitöltés menüjébe. Ezt láthatjuk, ha a Ki-
töltés menü alatt kiválasztjuk a mintával 
való kitöltést (Kitöltés mintával). A minták 
listájában rögtön az elsőként fog szerepel-
ni a korábban bemásolt minta. 
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kinéztek. Na és EZ nem könnyű feladat!
    A visszarajzolásoknak is különböző szint-
jeik vannak. Van itt is könnyű, közepes, 
nehéz és nagyon nehéz. Vegyük ezeket is 
sorra!

Könnyű visszarajzolás: 
Itt egyszínű hátterekre vagy minták-

ra kell gondolni, amik az ecset eszközzel 
vagy egy puszta másolás és beillesztéssel 
korrigálhatóak. Itt nem kell semmi komoly 
műveletre gondolni, mert az amivel dolgo-
zunk csak egyetlen színből áll, így csíkokat 

„...vissza kell rajzolnunk 
a hátterünket, a rajzokat 

úgy, ahogyan azok – felté-
telezhetően – eredetileg 

kinéztek.”

Csalás a visszarajzolásban

Csíkos háttér visszarajzolása beillesztéssel



Ezután csupán annyi a teen-
dőnk, hogy a rajzolat kiválasztá-
sa után eldöntjük, hogy nekünk 
csak egy színt kell visszarajzolni 
vagy a rajzfelületen kijelölt 
minta egészét (Teljes kijelölés 
kitöltése, Hasonló színűek ki-
töltése).

Ezen lépésekről példát a Ki-
seijuu szerkesztése közben ké-
szített kép mutat. (lásd balra!)

Nehéz visszarajzolás: 
A nehéz visszarajzolás any-

nyiban nehezebb a közepesnél, 
hogy itt már a színátmenetekre 
is oda kell figyelni. (pl.: fokozatos halvá-
nyulás) Ez kétféleképpen is orvosolható 
probléma. 

Az A megoldás: Másold rá a visszarajzolt 
területre a szöveg körüli részeket, majd a 
fényerő és a kontraszt beállításait állítsd 
úgy, hogy a színek passzoljanak. (Ez a 
megoldás gyakran ronda eredményt hoz, 
végső esetben szokás ezt használni, mivel 
nehéz eltalálni a kellő beállításokat.)

A B megoldás: Ez annyiból áll, hogy a szö-
veg körüli hátteret kis részekben kimáso-
lod és beilleszted a mondatokra. Ez kicsit 
aprólékos munka, de hatásos és alig fog 
látszani a ,,szerkesztési maradék”, ha még 
erre a saját szövegedet is rápakolod. 
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„A nehéz visszarajzolás annyiban nehezebb a közepesnél, 
hogy itt már a színátmenetekre is oda kell figyelni. 

(pl.: fokozatos halványulás)”

Azonos háttérben levő szöveg eltüntetése

A háttér pótlása



Tipp:

A beilleszteni kívánt mintákat vég-
legesítened kell. Ezt akkor tudod elérni, 
ha elhelyezed a mintát a végső helyére, 
majd rákattintasz a háttérre. Amíg ezt 
nem teszed meg a mintadarabod egy 
külön rétegként funkcionál. Ha – pél-
dául – négyzet alakban illeszted be a 
mintát, de a négyzet belelóg, mondjuk 
egy karakterbe és nem fog kelleni az 
egész minta, akkor egyszerűen kira-
dírozhatod azokat a részeket, amik nem 
kellenek! Itt se felejtsd el az átlátszósá-
got átállítani míg szerkeszted az adott 
pontot, hiszen ez nagyban megkönnyíti 
a munkád! 
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Példa nagyon nehéz visszarajzolású szerkesztésre

Talán még az első mangaszerkesztős cikkemben írtam le, hogy a Watamote manga 
a nehéz visszarajzolású mangához tartozik. Itt a bizonyíték! A manga 12. fejezetében 
egy elég komplikált szerkesztéssel találkoztam. A napnyugtára illesztett kanjikat és 
hiraganákat (amik ráadásul függőlegesen, fentről lefele sorakoztak) kellett kicserél-
nem magyar feliratra. Ha megnézitek ezt a panelt, akkor a szürke ötven árnyalatát 
láthatjátok, aminek a visszarajzolása talán egy óráig is eltartott. Bár szépnek tűnik a 
munka, de egy alapos ráközelítéssel láthatóak lennének „szerkesztési maradékok”, 
tehát a tökéletes visszarajzolás itt sem sikerült.

Nagyon nehéz visszarajzolás: 
A nagyon nehéz visszarajzolás már nem 

a közepes nehézségű mangákhoz tartozó 
szerkesztés. Erről a következő számban 
fogok írni, de a felsorolás miatt most leírok 
néhány példát ehhez a kategóriához is. 
A szerkesztés e része azért olyan bonyo-
lult, mert itt kell a legtöbb szempontot 
figyelembe venni a szerkesztés közben: 
karakterekbe belelógó szöveg, többszörös 
színátmenet, visszarajzolhatatlan pontok 
megoldása, az angol szöveg kitakarása, 
korábbi szerkesztők hibáinak kijavítása stb. 
Ezen problémák javítása külön-külön nem 
nagydolog, de itt ezek egyszerre jelennek 
meg, s ez adja a dolog komplexitását.
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Végszó és az utolsó tipp!

Most láthattátok, hogy mangát szer-
keszteni bonyolult munka is lehet. Az 
apró részletek javítása olykor időigényes 
feladat, de bízzatok bennem: Az ember az 
ilyen aprólékosan megszerkesztett man-
gákat olvassa el szívesen! 

A cikk befejezésére még az utolsó tipp-
jeimet is meg szeretném veletek osztani 
a közepes szerkesztésű mangához (ami a 
nagyon nehéz visszarajzolású mangához 
is igaz egyébként). A szerkesztés köz-
ben gyakorta elő fog fordulni, hogy akár 
200%-os nagyításban is dolgozni fogsz. 
Ne feledd, hogy bizonyos hibákat csak te 
látsz! S itt mire gondolok? Arra, hogy bár-
mit is csinálsz, néha elő fog fordulni egy-
egy „szerkesztési maradék” a mangádban 
(csak a legnagyobb profiknál nincs ilyen). 
Ekkor ne bánkódj, hogy nem sikerült a visz-
szarajzolásod, mert az aki olvasni fogja a 
mangát – és egy oldal elolvasása nem nagy 
cucc – valószínűleg olyan gyorsan lapozza 
át azt oldalt, hogy biztosan nem fog neki 
feltűnni a szerkesztési baki.

Valamint egy jogos érv arra, hogy NE 
add fel a szerkesztést; Hidd el, az utolsó, 
legismeretlenebb mangának is akad olva-
sója. Így még ha nagyon sokat is vesződsz 
egy mangával a visszarajzolások terén, 
sose add fel, mert valaki biztosan várja a 
manga folytatását. Tiszteljük meg ennyivel 
az olvasókat!

Egy kihagyott tipp az előző 
cikkhez

Az előző számban elmondtam, hogy 
mire kell odafigyelni a szövegbuborékoknál, 
ha szöveget akarunk beilleszteni. Sajnos el-
felejtettem leírni az előző számban, hogy mi 
a teendő az összeolvadt szövegbuborékok-
kal. Ezt most pótolnám! 

   A mangáknál előszokott fordulni, hogy 
a szövegbuborékok összeérnek. Itt két cso-
portot különítünk el: részleges érintkezést, 
teljes érintkezést. A különbség a kettő kö-
zött az összeolvadás mértéke. Míg a részle-
ges érintkezésnél a szövegbuborékok fele 
sem ér össze, addig a teljes érintkezésnél 
a szövegbuborékba a másik akár 60-70%-
ka is egymásba lóghat. Miért fontos ez? 
Azért, mert a teljes érintkezésű szövegbu-
borékoknál a szövegek ,,összeütközhetnek”. 
Ekkor kezdhetünk filózni azon, hogy hogyan 
illesszük be a szöveget, ami abszolút nem 
fér el (persze ez a szöveg mennyiségétől is 
függ) egymás mellett. Személy szerint én 
ekkor felrúgom a ,,Mindig igazíts középre!” 
törvényt. Ilyen kivételes esetekben a szöveg 
elhelyezésének helyes módja igen egyszerű: 
a két érintkező szöveg közül az egyiket fel-
jebb, a másikat lejjebb helyezd a szövegbu-
borékban úgy, hogy azok egyenlő távolsá-
gokra legyenek a szövegbuborék széleitől. 
Erre ez a megoldás!

Remélem elnyerte a tetszésedet ez a 
cikkem is! A következő – és valószínűleg 
utolsó – részben a nehéz szerkesztésű 
mangákról lesz szó, amik a legtöbb sza-
badidőt emésztik fel. Szerkesztésre fel, 
hiszen ezen cikkem segítségével már a 
mangák többségét szerkeszteni tudjátok! 
Jó munkát!


