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Frank Capra, ott volt a Pulitzer-díjas Theodor 
Seuss Geisel (1904–1991), a német származá-
sú amerikai író és karikaturista – ismertebb 
művészi álnevén: Dr. Seuss –, továbbá a főleg 
rövid történeteiről, elbeszéléseiről ismert no-
vellista, író és drámaíró, az ugyancsak Pu-
litzer-díjas William Saroyan (1908–1981), va-
lamint egy pelyhes állú, alig tizenkilenc esz-
tendős kissrác, egy bizonyos Stanley Martin 
Lieber. Ő akkoriban épp a Captain America 
Comics főszerkesztői posztját hagyta ott a 
hadseregért, a haza védelméért és szolgálatá-
ért. Ne tévesszük azonban szem elől, hogy 
1941 volt Pearl Harbor esztendeje, és decem-
berben, amikor a támadás történt, a második 
világháború csak eggyel magasabb fokozat-
ba kapcsolt, még semmi jelét nem adta an-
nak, hogy belátható időn belül esetleg be is 
fejeződhetne. Akármennyire is megmoso-
lyogtató tehát mai szemmel nézve Amerika 
kapitány gyermetegen naiv hazafiassága – és 
az erre épülő figurája –, s akármennyire is 
blődök legyenek a szuperhős plakátszerű, 
hazafias képregénydumái, az adott helyzet-
ben ez igencsak nehezen alakulhatott volna 
másképp.

Meg hát egyébként is a szuperhősök arany-
kora volt ez, Amerika kapitány felemelkedé-
sével a Timely Comicsnál – a mai Marvel Co-
mics kiadóház elődjénél – és Supemannel 
meg Batmannel a National Periodicsnál – a 
mai DC Comics elődjénél.

A főhős már a Captain America Comics 
című képregénymagazin első számának cím-
lapján azzal mutatkozott be, hogy bemosott 
egyet Hitlernek, bár az adott epizódban a ná-
cik Führere egyáltalán nem tűnt fel a kiad-
vány oldalain. A főgonoszt, aki azóta a főhős 
egyik legnagyobb ellenségévé vált – mint Tal-
paesett Tomnak a Dalton fivérek –, Vörös Ko-
ponyának hívták. Az adott pillanatban meré-
szen felvállalt politikai húzás nagyon is bejött 
az alkotóknak: az Amerika kapitány első szá-
mából, amely 1940 decemberében jelent meg, 
rekordidő alatt csaknem egymillió példány 
kelt el.

Teljes volt a felbolydulás: a kiadó vezetőit, a 
képregény szerzőit többször életveszélyesen 
megfenyegették, s a pszichózis oly mérték-

ben elhatalmasodott, hogy az alkalmazottak 
munkájuk végeztével nem mertek kilépni az 
épületből, New York akkori polgármesteré-
nek, Fiorello Henry La Guardiának szemé-
lyesen kellett garantálnia a munkatársak biz-
tonságát. A szerkesztőség előtt rendőrkocsik 
járőröztek.

Egy évvel Pearl Harbor előtt – tehát amikor 
az Egyesült Államok még nem lépett be a má-
sodik világháborúba, s igyekezett semleges 
államként viselkedni – a tengerentúlon vi-
szonylag népszerű volt a náci ideológia: 1939 
februárjában például még húszezres tömeg 
hirdette a Madison Square Gardenen a fehér 
faj felsőbbrendűségét – kedvelt fajelméletük 
szerint ugyanis a különféle rasszok hierarchi-
kus viszonyban állnak egymással – és a nem-
zetiszocialista eszme csalhatatlanságát.

A képregény markáns politikai állásfogla-
lása pedig teljesen szándékos volt Amerika 
kapitány figurájának két megalkotója, Joseph 
H. Simon, vagyis a képregénykiadványok-
ban használt névváltozatában Joe Simon 
(1913–2011) forgatókönyvíró és Jack Kirby 
(1917–1994) rajzoló részéről. Azt a bizonyos fi-
atal srácot pedig, aki 1942-ben már ott dolgo-
zott az amerikai hadsereg „drámaírói szak-
osztályán”, vagyis Stanley Martin Liebert ők 
szerződtették a Timely Comics kiadóhoz. 
Szükségük volt egy asszisztensre, aki szend-
vicset és kávét hoz, feltölti a tintatartókat és 
így tovább… 

„Ha elég ügyes leszel, akár még írhatsz is 
néha.”

Stanley Martin Lieber korábban már publi-
kált a Magpie című gimnáziumi lapban, és 
részt vett az International Herald Tribune A hét 
legnagyobb híre címmel meghirdetett verse-
nyén. Most pedig hirtelen heti nyolc dollár 
lett a bére ezért a munkáért. A kissrác ekkor 
még komoly írói pályára készült, ezért az iga-
zi nevét nem akarta elkoptatni egy képre-
génykiadványban (azt a feltételezett későbbi 
szépirodalmi sikereire tartalékolta), hiszen a 
műfaj akkoriban még a tengerentúlon is meg-
lehetősen lenézett és marginális volt. Ez pe-
dig megnyilvánult a kiadók magatartásában, 
viselkedésében is: egy kaptafára készült tu-
catmunkákat rendeltek a munkatársaiktól; s 
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NEM SZERETJÜK 
A SZUPER- 
HŐSÖKET?

Temetni jöttem a képregényt, nem dicsér-
ni – ezzel a mondattal nyitotta a Beszélő 

című folyóirat 2005-ös januári számában meg-
jelent dolgozatát Kiss Ferenc, a kortárs ma-
gyar képregényes közélet egyik szervező egyé-
nisége, aki „polgári foglalkozása” mellett 
képregényes forgatókönyvek írójaként is jegy-
zett alkotó. Összefoglaló célzatú szövegének 
témája természetesen a magyar képregény 
volt – mi más is lehetett volna egy ilyen fel-
ütéssel? –, részben annak története, másfelől 
pedig a rendszerváltás utáni helyzete.

A magyar képregényt persze nem kell ma 
sem, és nem kellett temetni 2005-ben sem – 
sokkal fontosabb értékeket képvisel annál, 
mint amennyi felszínesen, első ránézésre ki-
tűnik belőle –, még ha a helyzete valóban fe-
lettébb áldatlan is. Izgalmas párhuzam lehet 
azonban, hogy mások szerint épp a dolgozat 
megjelenésének esztendeje volt a magyar 
képregény újjászületésének éve.

Ha számtalan ok mutatkozik is a panaszra –  
illetve a búcsúztatás Kiss Ferenc által kezde-
ményezett szertartására –, a legfontosabb 
problémát nem az alkotók és a kiadók oldalán 
kell keresni. A kiadók megerősödése minden-
képp az egyik legfontosabb előfeltétele lenne 
annak, hogy fontos, eredeti alkotói vállalko-
zásokat is felkarolhassanak. Amíg ugyanis 
egy-egy művésznek potenciális szponzorok-
nál kell támogatásokért kuncsorognia annak 
érdekében, hogy a friss szellemiségű képre-

gényének gondozását egyébként szívesen fel-
vállaló, de anyagi nehézségekkel küszködő 
kiadó nyomdába adhassa, addig kibontako-
zásra nehezen számíthatunk.

A magyar képregénykiadás megerősödését 
több évtizedes lemaradás hátráltatja, ugyanis 
nincs az országban olyan szintű olvasói ér-
deklődésre és vásárlóerőre alapozott képre-
génykultúra, amely képes lenne hosszú távon 
fenntartani és megerősödéshez segíteni a ki-
adókat. Kivételek és pozitív példaként említ-
hető szerencsés esetek vannak, de egységesen 
megnyilvánuló érdeklődésről nem beszélhe-
tünk. Némileg árnyalják ezt a képet a leg-
utóbbi évek eseményei, amikor több új kiad-
vány jelent meg a kínálatban, és egyelőre úgy 
tűnhet, hogy hosszabb távon is kitarthatnak.

Sokszor említik minderre válaszul a múlt 
század ötvenes éveinek második felétől meg-
erősödő vajdasági magyar képregénykiadást, 
ami ugyan valóban szép emlék, a történet tel-
jességének egy ragyogó szegmentuma, de 
ma már végérvényesen lezárt történet. Hiába 
kelnek el még mindig az újvidéki kiadású 
képregények, elsősorban Asterixek és Talpra-
esett Tomok a különböző internetes portálo-
kon több tízezer forintos áron, ez már a múlt, 
a példányokat épp a régiségük értékeli fel. 
Az újvidéki magyar képregénykiadást a ki-
lencvenes évek délszláv polgárháborúinak 
sorozata gyakorlatilag teljesen felszámolta, a 
vajdasági magyarság egyre gyorsuló népes-
ségfogyása pedig reménytelenné teszi, hogy 
valaha is újrainduljon. Ma már nincs a tarto-
mányban akkora lélekszámú potenciális ma-
gyar vásárlóközönség, amely lehetővé tenné, 
hogy egy kiadó a bukás veszélye nélkül, leg-
alább pozitív nullára hozzon ki egy ilyen 
kezdeményezést. Ha valaminek, hát ennek 
az egykor ragyogó szegmensnek joggal le-
hetne búcsúszertartást celebrálni.

Katonai drámaírói szakosztály

Jó kis társaság verődött össze az amerikai 
hadsereg „drámaírói szakosztályában” 1942-
ben. A híradós alakulatnál ugyanis akkori-
ban épp együtt szolgált az addigra már há-
rom Oscar-díjjal kitüntetett filmrendező, 
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Amíg Amerika kapitány a nácik ellen har-
colt, addig a nemzetiszocialista Németország 
az egyik legfontosabb szövetséges volt; ami-
kor pedig az említett képregénysorozatok fő-
hősei a második világháború után immár a 
kommunizmus ellen vették fel a globális 
küzdelmet, akkor az ország a szovjet tömb-
höz tartozott. Superman kalandjainak példá-
ul megjelent egy ötvenhatos forradalmi, ma-
gyar vonatkozású egyoldalas epizódja is…

De ne feledjük azt sem, hogy a második vi-
lágháború idején az Amerika kapitány-füze-
tek bekerültek a közé a száznyolcvankilenc 
rendszeresen megjelenő tengerentúli perio-
dika közé, amelyet az amerikai hadügymi-
nisztérium kivont a cenzúra hatásköre alól, 
vagyis előzetes kontroll nélkül kerülhettek a 
harcoló amerikai katonák kezébe, akik Stan 
Leevel ellentétben tényleg láttak valós és vé-
res harctereket, sőt, sokan ott is maradtak.

Az ellenséges propagandát pedig egyik 
magyar hatalmi szisztéma sem engedte be az 
országba. Ezen azért tényleg nem kell na-
gyon meglepődnünk.

Pedig amerikai képregények – a King Fea-
tures Syndicate kiadó jóvoltából – már 1935 
óta rendszeresen jelentek meg Magyarorszá-
gon. Sőt, ennek a kiadóháznak köszönhetjük 
a képregény kifejezés megalkotását is: az 
1938-ban indult, mindössze hat számot megé-
lő Képes Regények könyvsorozatban használ-
ták ezt a szót ebben a formában először, „bár 
a kiadványnak ehhez a műfajhoz van talán a 
legkevesebb köze” – értékelte Kiss Ferenc.

Hatás és ellenhatás természetesen a képre-
gény történetében is megnyilvánult, s így az 
egyes kiadványok propagandajellegéhez 
visszakanyarodva idézhetjük akár Goebbels 
náci propagandaminiszter szavait is, aki a 
tengerentúli szuperhősök náciellenességét 
azzal intézte el, hogy „Superman zsidó”, pe-
dig hol volt akkor még Quentin Tarantino és 
a Becstelen brigantik…

Végül is, mit tudhatjuk mi innen, hogy a 
Kripton bolygón milyen izraelita kultúra lé-
tezhetett az égitest megsemmisülése előtt.

Ha Superman száját nem is tudták befogni, 
a Magyarországon meghozott zsidótörvé-
nyek 1938-ban gyakorlatilag teljesen eltüntet-

ték a magyar sajtóból a képregényeket, ami 
pedig mégis maradt – a Harc című lapban a 
szélsőségesen antiszemita, az Egyedül  va-
gyunk című kiadványban pedig a jellemzően 
vehemens kommunistaellenes rajzos történe-
tek –, az értékelhetetlen.

Viszont a propaganda később felettébb ér-
dekes módon találkozott és (ki)segítette egy-
mást az időközben leereszkedett vasfüggöny 
két ellentétes oldalán. Történt pedig, hogy a 
szovjet Konsztantyin Ivanovics Finogenov 
elvtárs, a Sztálin-díjas grafikus – aki festő-
ként többek közt Alekszej Grigorjevics Szta-
hanovot, vagyis a sztahanovizmus világhí-
res fogalmának névadóját, a szovjet ikonná 
emelt bányászt is megörökítette munka köz-
ben – a Magyar–Szovjet Baráti Társaság által 
szervezett „tapasztalatcserék” sorozatában 
1949-ben Budapestre látogatott. Két hetet töl-
tött Magyarországon, tapasztalatairól pedig 
egy tizenkét oldalas összesítést készített, 
amelynek – minden bizonnyal gyorsfordítás-
ban készült – magyar szövegét levéltári kuta-
tásai során Standeisky Éva történész találta 
meg 2009-ben, és a HVG-ben tette közzé. 
A jelentés „nemcsak a szovjet, hanem a ma-
gyar pártvezetés asztalán is landolt, s az 
utóbbiak számára intézkedési tervként is 
szolgált” („Testvéri”  tanácsadó  jelentése  a  ma-
gyar  képzőművészetről, Hvg.hu, 2009. október 
7.). Finogenov olyan kérdéseket feszegetett, 
mint: „1.) Hogy lehet az, hogy a Magyar Köz-
társaság fennállásának három és fél éve alatt 
olyan lassan megy a képzőművészet frontjá-
nak a szocialista realizmus alapján való át-
csoportosítása? 2.) Mivel magyarázható, 
hogy oly kevéssé érvényesítik és népszerűsí-
tik a Szovjetuniónak és a szovjet művészet-
nek a szocialista realizmusért folytatott harc-
ban szerzett tapasztalatait?” Finogenov eb-
ben a két hétben a budapesti Fészek Klubba 
is ellátogatott, és ott hangzott el az a Kiss Fe-
renc által is idézett mondata, miszerint „a 
képregény imperialista csökevény”, s amivel 
tulajdonképpen a következő évtizedekre 
tetszhalott állapotba kényszerítette az akko-
riban már épp magára találó magyar képre-
gényt. Rákosi Mátyás ugyanis azonnali ha-
tállyal kitiltotta az újságok oldalairól ezt a 

mást nem is szívesen fogadtak el. Így – az első 
keresztnevéből, a Stanley-ből képzett – Stan 
Lee (1922–2018) álnéven jelent meg a „kissrác” 
első írása már a Captain America Comics 
harmadik számában. Joe Simon rendelt tőle 
egy kétoldalas szöveges történetet, így ké-
szült el az Amerika kapitány meghiúsítja az áruló 
bosszúját című novella. Afféle „oldalkitöltő” 
történetek voltak ezek, és nyilvánvalóan tud-
ta mindenki, maga a szerző is, hogy senki 
nem olvassa el őket, a kiadónak is csak azért 
volt szüksége a hozzáadott oldalakra, hogy a 
postai díjszabások követelményrendszerében 
az újság elérje az „olcsó kiadvány” kritérium-
küszöbét. Senkit nem érdekeltek tehát igazá-
ból. A fiatalemberből mégis publikált szerzőt 
csináltak, aki végre joggal érezhette magát 
igazi profinak. Stan Lee forgatókönyvíróként 
jegyzett első képregénye a Captain  America 
Comics ötödik számában jelent meg.

Stan Leenek vélhetően hosszú távon is 
megfelelt volna ez az élethelyzet, amelyben 
számról számra egyre több lehetőséget ka-
pott a lapnál, amelynél kifutófiúként alkal-
mazták. Viszont Martin Goodman, a Timely 
Comics tulajdonosa 1941-ben kirúgta Joe Si-
mont és Jack Kirbyt, elvileg azért, mert titok-
ban a konkurens National Periodicsnak is 
dolgoztak. A történethez tartozik, hogy 
Goodman felesége Stan Lee unokatestvére 
volt, így hát valamilyen szinten ő maga is a 
belső körökhöz, a retyerutyához tartozott. 
Minden valószínűség szerint ezért nevezte ki 
hirtelen az akkor még csak tizenkilenc éves 
kissrácot a Captain America Comics főszer-
kesztőjévé. „Bizonyára nem volt más válasz-
tása, csak én voltam kéznél” – mesélte ké-
sőbb Stan Lee, aki azonban nem érezhette 
magát túl jól a hirtelen nyakába szakadt új 
szerepkörében. „Innentől kezdve én csinál-
tam a képregényeket!”

Megtörtént hát Pearl Harbor 1941 decembe-
rében, és a következő évben Stan Lee – fris-
sen megkapott funkcióját hátrahagyva – már 
az amerikai hadseregben szolgált, távollété-
ben Vincenzo Francisco Gennaro Di Fago, 
vagyis a közismert névváltozatában Vince 
Fago (1914–2002) képregényrajzoló helyettesí-
tette. Stan Lee állítólag valós harctéri tapasz-

talatokat akart szerezni, hogy hiteles Ameri-
ka kapitány-forgatókönyveket írhasson, de ez 
nekem – bármennyire is szubjektív legyen ez 
a vélemény – kifejezetten átlátszó dumának 
tűnik. Tény azonban, hogy igazi, éles harci 
helyzetet soha nem volt alkalma megtapasz-
talni, ugyanis a híradós alakulathoz sorozták 
be, és New Jersey-ben, Fort Monmouth kato-
nai bázisán leshette, hogy mikor tűnnek fel 
az Atlanti-óceánon a nácik. Mindhiába. A ná-
cik odáig sohasem jutottak el. Napközben pe-
dig távírópóznákat és más kommunikációs 
eszközöket kellett bütykölnie, javítgatnia.

Ebben a helyzetben szerencsés körülmény-
nek tekinthetjük, hogy hamarosan áthelyez-
ték New Yorkba, az Astoria nevű speciális 
egységhez. Itt lett „drámaíró” a hivatalos 
harci besorolása, ez volt az úgynevezett hír-
adós különítmény. S itt verődött össze az a 
rangos társaság, amelynek vele együtt része 
volt Frank Capra, Theodor Seuss Geisel, Wil-
liam Saroyan és még egy minden tekintetben 
hozzájuk mérhető alkotó, Charles Samuel 
Addams (1912–1988), az elsősorban a fekete 
humoráról ismert amerikai képregényes mű-
vész, aki Chas Addams néven jegyezte alko-
tásait. Ez a remek stáb a hadsereg irányítása 
mellett olyan emlékezetes filmalkotásokat 
készített, mint Az M–10-es puska szakkifeje-
zései és használata bevetés közben, valamint 
A katonai láda rendszerezésének G. I. mód-
szere – mind-mind teljességgel feledhetetle-
nek. S eleve Oscar-esélyesek… 

Superman, a zsidó

Az ekkoriban készült képregények aligha 
juthattak el hozzánk „valós időben”. Magyar-
országon nemcsak azért maradtak még évti-
zedeken át gyökértelenek a szuperhősök, 
mert a közeg – úgy nagy általánosságban – 
képtelen volt befogadni a képregény műfaját, 
hanem azért is, mert politikailag például 
Amerika kapitány figurája és az 1940 decem-
berétől számított kiadványok szellemisége 
egészen a rendszerváltásig gyakorlatilag min-
dig is szemben állt az épp fennálló társadalmi 
renddel, az államvezetés szellemiségével. Ma-
gyarán: mindig is ellenség volt!
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Amíg Amerika kapitány a nácik ellen har-
colt, addig a nemzetiszocialista Németország 
az egyik legfontosabb szövetséges volt; ami-
kor pedig az említett képregénysorozatok fő-
hősei a második világháború után immár a 
kommunizmus ellen vették fel a globális 
küzdelmet, akkor az ország a szovjet tömb-
höz tartozott. Superman kalandjainak példá-
ul megjelent egy ötvenhatos forradalmi, ma-
gyar vonatkozású egyoldalas epizódja is…

De ne feledjük azt sem, hogy a második vi-
lágháború idején az Amerika kapitány-füze-
tek bekerültek a közé a száznyolcvankilenc 
rendszeresen megjelenő tengerentúli perio-
dika közé, amelyet az amerikai hadügymi-
nisztérium kivont a cenzúra hatásköre alól, 
vagyis előzetes kontroll nélkül kerülhettek a 
harcoló amerikai katonák kezébe, akik Stan 
Leevel ellentétben tényleg láttak valós és vé-
res harctereket, sőt, sokan ott is maradtak.

Az ellenséges propagandát pedig egyik 
magyar hatalmi szisztéma sem engedte be az 
országba. Ezen azért tényleg nem kell na-
gyon meglepődnünk.

Pedig amerikai képregények – a King Fea-
tures Syndicate kiadó jóvoltából – már 1935 
óta rendszeresen jelentek meg Magyarorszá-
gon. Sőt, ennek a kiadóháznak köszönhetjük 
a képregény kifejezés megalkotását is: az 
1938-ban indult, mindössze hat számot megé-
lő Képes Regények könyvsorozatban használ-
ták ezt a szót ebben a formában először, „bár 
a kiadványnak ehhez a műfajhoz van talán a 
legkevesebb köze” – értékelte Kiss Ferenc.

Hatás és ellenhatás természetesen a képre-
gény történetében is megnyilvánult, s így az 
egyes kiadványok propagandajellegéhez 
visszakanyarodva idézhetjük akár Goebbels 
náci propagandaminiszter szavait is, aki a 
tengerentúli szuperhősök náciellenességét 
azzal intézte el, hogy „Superman zsidó”, pe-
dig hol volt akkor még Quentin Tarantino és 
a Becstelen brigantik…

Végül is, mit tudhatjuk mi innen, hogy a 
Kripton bolygón milyen izraelita kultúra lé-
tezhetett az égitest megsemmisülése előtt.

Ha Superman száját nem is tudták befogni, 
a Magyarországon meghozott zsidótörvé-
nyek 1938-ban gyakorlatilag teljesen eltüntet-

ték a magyar sajtóból a képregényeket, ami 
pedig mégis maradt – a Harc című lapban a 
szélsőségesen antiszemita, az Egyedül  va-
gyunk című kiadványban pedig a jellemzően 
vehemens kommunistaellenes rajzos történe-
tek –, az értékelhetetlen.

Viszont a propaganda később felettébb ér-
dekes módon találkozott és (ki)segítette egy-
mást az időközben leereszkedett vasfüggöny 
két ellentétes oldalán. Történt pedig, hogy a 
szovjet Konsztantyin Ivanovics Finogenov 
elvtárs, a Sztálin-díjas grafikus – aki festő-
ként többek közt Alekszej Grigorjevics Szta-
hanovot, vagyis a sztahanovizmus világhí-
res fogalmának névadóját, a szovjet ikonná 
emelt bányászt is megörökítette munka köz-
ben – a Magyar–Szovjet Baráti Társaság által 
szervezett „tapasztalatcserék” sorozatában 
1949-ben Budapestre látogatott. Két hetet töl-
tött Magyarországon, tapasztalatairól pedig 
egy tizenkét oldalas összesítést készített, 
amelynek – minden bizonnyal gyorsfordítás-
ban készült – magyar szövegét levéltári kuta-
tásai során Standeisky Éva történész találta 
meg 2009-ben, és a HVG-ben tette közzé. 
A jelentés „nemcsak a szovjet, hanem a ma-
gyar pártvezetés asztalán is landolt, s az 
utóbbiak számára intézkedési tervként is 
szolgált” („Testvéri”  tanácsadó  jelentése  a  ma-
gyar  képzőművészetről, Hvg.hu, 2009. október 
7.). Finogenov olyan kérdéseket feszegetett, 
mint: „1.) Hogy lehet az, hogy a Magyar Köz-
társaság fennállásának három és fél éve alatt 
olyan lassan megy a képzőművészet frontjá-
nak a szocialista realizmus alapján való át-
csoportosítása? 2.) Mivel magyarázható, 
hogy oly kevéssé érvényesítik és népszerűsí-
tik a Szovjetuniónak és a szovjet művészet-
nek a szocialista realizmusért folytatott harc-
ban szerzett tapasztalatait?” Finogenov eb-
ben a két hétben a budapesti Fészek Klubba 
is ellátogatott, és ott hangzott el az a Kiss Fe-
renc által is idézett mondata, miszerint „a 
képregény imperialista csökevény”, s amivel 
tulajdonképpen a következő évtizedekre 
tetszhalott állapotba kényszerítette az akko-
riban már épp magára találó magyar képre-
gényt. Rákosi Mátyás ugyanis azonnali ha-
tállyal kitiltotta az újságok oldalairól ezt a 

mást nem is szívesen fogadtak el. Így – az első 
keresztnevéből, a Stanley-ből képzett – Stan 
Lee (1922–2018) álnéven jelent meg a „kissrác” 
első írása már a Captain America Comics 
harmadik számában. Joe Simon rendelt tőle 
egy kétoldalas szöveges történetet, így ké-
szült el az Amerika kapitány meghiúsítja az áruló 
bosszúját című novella. Afféle „oldalkitöltő” 
történetek voltak ezek, és nyilvánvalóan tud-
ta mindenki, maga a szerző is, hogy senki 
nem olvassa el őket, a kiadónak is csak azért 
volt szüksége a hozzáadott oldalakra, hogy a 
postai díjszabások követelményrendszerében 
az újság elérje az „olcsó kiadvány” kritérium-
küszöbét. Senkit nem érdekeltek tehát igazá-
ból. A fiatalemberből mégis publikált szerzőt 
csináltak, aki végre joggal érezhette magát 
igazi profinak. Stan Lee forgatókönyvíróként 
jegyzett első képregénye a Captain  America 
Comics ötödik számában jelent meg.

Stan Leenek vélhetően hosszú távon is 
megfelelt volna ez az élethelyzet, amelyben 
számról számra egyre több lehetőséget ka-
pott a lapnál, amelynél kifutófiúként alkal-
mazták. Viszont Martin Goodman, a Timely 
Comics tulajdonosa 1941-ben kirúgta Joe Si-
mont és Jack Kirbyt, elvileg azért, mert titok-
ban a konkurens National Periodicsnak is 
dolgoztak. A történethez tartozik, hogy 
Goodman felesége Stan Lee unokatestvére 
volt, így hát valamilyen szinten ő maga is a 
belső körökhöz, a retyerutyához tartozott. 
Minden valószínűség szerint ezért nevezte ki 
hirtelen az akkor még csak tizenkilenc éves 
kissrácot a Captain America Comics főszer-
kesztőjévé. „Bizonyára nem volt más válasz-
tása, csak én voltam kéznél” – mesélte ké-
sőbb Stan Lee, aki azonban nem érezhette 
magát túl jól a hirtelen nyakába szakadt új 
szerepkörében. „Innentől kezdve én csinál-
tam a képregényeket!”

Megtörtént hát Pearl Harbor 1941 decembe-
rében, és a következő évben Stan Lee – fris-
sen megkapott funkcióját hátrahagyva – már 
az amerikai hadseregben szolgált, távollété-
ben Vincenzo Francisco Gennaro Di Fago, 
vagyis a közismert névváltozatában Vince 
Fago (1914–2002) képregényrajzoló helyettesí-
tette. Stan Lee állítólag valós harctéri tapasz-

talatokat akart szerezni, hogy hiteles Ameri-
ka kapitány-forgatókönyveket írhasson, de ez 
nekem – bármennyire is szubjektív legyen ez 
a vélemény – kifejezetten átlátszó dumának 
tűnik. Tény azonban, hogy igazi, éles harci 
helyzetet soha nem volt alkalma megtapasz-
talni, ugyanis a híradós alakulathoz sorozták 
be, és New Jersey-ben, Fort Monmouth kato-
nai bázisán leshette, hogy mikor tűnnek fel 
az Atlanti-óceánon a nácik. Mindhiába. A ná-
cik odáig sohasem jutottak el. Napközben pe-
dig távírópóznákat és más kommunikációs 
eszközöket kellett bütykölnie, javítgatnia.

Ebben a helyzetben szerencsés körülmény-
nek tekinthetjük, hogy hamarosan áthelyez-
ték New Yorkba, az Astoria nevű speciális 
egységhez. Itt lett „drámaíró” a hivatalos 
harci besorolása, ez volt az úgynevezett hír-
adós különítmény. S itt verődött össze az a 
rangos társaság, amelynek vele együtt része 
volt Frank Capra, Theodor Seuss Geisel, Wil-
liam Saroyan és még egy minden tekintetben 
hozzájuk mérhető alkotó, Charles Samuel 
Addams (1912–1988), az elsősorban a fekete 
humoráról ismert amerikai képregényes mű-
vész, aki Chas Addams néven jegyezte alko-
tásait. Ez a remek stáb a hadsereg irányítása 
mellett olyan emlékezetes filmalkotásokat 
készített, mint Az M–10-es puska szakkifeje-
zései és használata bevetés közben, valamint 
A katonai láda rendszerezésének G. I. mód-
szere – mind-mind teljességgel feledhetetle-
nek. S eleve Oscar-esélyesek… 

Superman, a zsidó

Az ekkoriban készült képregények aligha 
juthattak el hozzánk „valós időben”. Magyar-
országon nemcsak azért maradtak még évti-
zedeken át gyökértelenek a szuperhősök, 
mert a közeg – úgy nagy általánosságban – 
képtelen volt befogadni a képregény műfaját, 
hanem azért is, mert politikailag például 
Amerika kapitány figurája és az 1940 decem-
berétől számított kiadványok szellemisége 
egészen a rendszerváltásig gyakorlatilag min-
dig is szemben állt az épp fennálló társadalmi 
renddel, az államvezetés szellemiségével. Ma-
gyarán: mindig is ellenség volt!
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igen nagy tekintélye volt, s az őt 1954-ben fi-
gyelmesen végighallgató szenátorok sem 
tudhatták, hogy a szemükbe hazudik. Köny-
ve, Az ártatlanok elcsábítása az egész társada-
lomra igen nagy hatással volt. Különös egy-
beesés hát, hogy épp ennek a könyvnek a kö-
vetkeztetéseit idézte aztán a vasfüggöny in-
nenső oldalán Bányász Rezső a Világ Ifjúsága 
című lapban.

A Wertham-veszélyt az amerikai képregé-
nyes alkotók szerencsére sikeresen elhárítot-
ták egy kiváló húzással: 1954-ben létrehoz-
ták a Comics Code Authority nevű testületet. 
Ez egy önszabályzó rendszer volt, amely 
meghatározta, hogy milyen kritériumoknak 
kell megfelelniük a kiadványoknak. A ható-
ság pecsétje a címlapon garantálta, hogy az 
újság szigorú irányelvek szerint készül, tehát 
biztonságosnak tekinthető. Lényegében csak 
a valóban durva horrorképregényeket, a sze-
xuális tartalmakat és a brutális erőszakot 
zárták ki a piacról, a már ismert sorozatok és 
a kedvelt főhősök zavartalanul folytathatták 
„küldetésüket”.

Az ellenséges helyzet tehát a Comics Code- 
nak és az öncenzúrának köszönhetően lecsil-
lapodott, és a képregénymáglyák a tengeren-
túlon kialudtak.

A jó ötletek tragikus következményei

A korabeli Jugoszláviában némileg más-
ként – a képregények iránti érdeklődés máso-
dik világháború utáni felpezsdülése szem-
pontjából sokkal kedvezőbben – alakult a 
helyzet, mint a többi szocialista államban. 
A királyság romjain, a háborús években 
egyetlen olyan kiadvány maradt talpon, 
amely a képregényeiről volt ismert: a belgrá-
di Mali zabavnikot Dragoljub Prljinčević (1913–
1991) szerkesztette, rajta kívül egyetlen nevet 
sem találhatunk az impresszumban. Kötele-
ző elemként mindössze a szerkesztőség Dosi-
tej utcai címe és a nyomda adatai szerepel-
nek, így azt sem tudhatjuk, hogy kik voltak 
az itt közölt képregények alkotói. Vélhetően a 
bizonytalanság és az egzisztenciális veszé-
lyek miatt dolgoztak a munkatársak anonim 
módon. A háborús Mali zabavnikban felváltva 

jelentek meg az egész oldalas, folytatásos 
képregények és a szerző megjelölése nélküli 
cikkek. Az azonban, hogy a németek ellenőr-
zése és a Milan Nedić bábkormányának irá-
nyítása alatt álló szerb területeken készült az 
újság, nem jelenti azt, hogy a lap szerzői ná-
cik vagy kollaboránsok lettek volna: nem él-
tették a nemzetiszocialista eszméket, és nem 
támogatták a megszállókat. Fontos azonban 
hangsúlyoznunk, hogy nem mindig és nem 
mindenki gondolta ezt így, s ez is veszélyessé 
tette a szerzők munkáját, sőt, tragédiához is 
vezetett. Annak ellenére is, hogy a lap anya-
gai nem foglalkoztak politikával, az írások 
javarészt magazin jellegűek voltak.

A Mali  zabavnik tehát nem volt náci újság. 
Közölte azonban a német Nibelung-énekből 
Sieg fried történetének képregényváltozatát, s 
igaz ugyan, hogy ezt is a szerző nevének fel-
tüntetése nélkül tette, mégis végzetes követ-
kezményekkel járt. A Siegfriedet ugyanis 
még a háború előtt a német származású eszé-
ki Sebastijan Lechner (1921–1945) rajzolta 
meg három részben, összesen negyvennégy 
oldalon, és 1939. augusztus 3-tól 1940. január 
17-ig számonként egy oldala kerülhetett a 
Milutin S. Ignjačević (1899–1949) gondozásá-
ban megjelent, ugyancsak belgrádi Mikijevo 
carstvo című képregényújság olvasói elé. Ez a 
lap 1939 februárjában indult, és az 1941. ápri-
lisi megszűnéséig kétszáztizenhét száma je-
lent meg. Egyik érdekessége pedig, hogy eb-
ben a kiadványban teremtették meg – tenge-
rentúli minta nyomán – az első eredeti dél-
szláv szuperhőst, a testre simuló szűk jel-
mezbe bújtatott, álarcos Zigomart. A képre-
gény két szerzője Branko Vidić (1904–1967) 
forgatókönyvíró és az orosz származású Ni-
kola Navojev (1913–1940) rajzoló volt.

Zigomar kalandjai hat epizódot éltek meg, 
és az egyik történetben a főhős találkozott az 
ismert tengerentúli szuperhőssel, a Fantom-
mal (The Phantom) is, akit Lee Falk (1911–
1999) amerikai író teremtett meg, s akinek 
kalandjai 1936 óta töretlenül megjelennek 
még ma is. Ez is volt az epizód címe: Zigomar 
a Fantom ellen (Zigomar protiv Fantoma). Azt so-
hasem titkolták, hogy Zigomart a Fantomról 
mintázták – még ha a nevét a francia pony-

„nyugati kultúrmocskot”. Tegyük hozzá, 
hogy a zenésztársadalom képviselői sem 
úszták meg sokkal jobban a szovjet látoga-
tást, ugyanis őket meg a Szovjet Zeneművé-
szek Szövetségének főtitkára, a gyakran csak 
a „moszkvai Sosztakovicsként” emlegetett 
Tyihon Hrennyikov slágerszerző és harmoni-
kaművész stafírozta ki szocreál eszmeiséggel, 
az elsők között bélyegezve „életidegennek” 
Bartók Béla munkásságát. Ennek nyomán pe-
dig a zeneszerző művei hamarosan le is ke-
rültek a magyar koncerttermek műsoráról.

„A tréfás könyvek túlnyomó többségükben 
szadista bűnügyi regények, melyek kegyet-
lenkedésre, fajgyűlöletre, szexuális perverzi-
tásra, a fasizmus dicsőítésére tanítanak” – 
írta nem sokkal később a Világ Ifjúsága című 
lapban Bányász Rezső újságíró, így érvelve a 
kártékony képregények ellen. E sorait vi-
szont már a német származású amerikai 
Fredric Wertham pszichológus – a tengeren-
túli Housewifes Magazine rendszeres szerzője 
– nézeteire alapozta, az érvrendszert tehát a 
vasfüggöny túlsó oldaláról vette át. Az Egye-
sült Államokban ugyanis a második világhá-
ború után, amikor már kevésbé volt jelentő-
sége annak a propagandaértéknek, amelyet a 
képregényes szuperhősök is képviseltek, 
szinte pillanatok alatt teljesen megváltozott a 
helyzet. Ez vezetett többek között Wertham 
felemelkedéséhez, aminek igen nagy hasznát 
vette a szovjet kultúrpolitika, vagyis egy má-
sik nagyhatalom propagandagépezete.

Képregényégetések

Az Egyesült Államokban 1948-ban már a 
nyilvános képregényégetésig is eljutottak. 
Állítsuk most ezt párhuzamba azzal, hogy 
alig tíz évvel korábban Berlinben, de Buda-
pesten is zsidó szerzők műveit vetették mág-
lyára vagy könyvzúzdába, manapság pedig 
lengyel papok égetnek vagy égettetnek el 
szülőkkel és nebulókkal Harry Potter-kötete-
ket. Az emberiségnek az elvakultság jegyé-
ben való pusztítás iránti igénye tehát töretlen 
maradt… A kérdés csak az, hogy melyik idő-
szakban, melyik földrajzi koordinátákon és 
mi kerül a társadalmi feszültségek levezeté-

sének célkeresztjébe. A nyugat-virginiai 
Spencer városában – ahol 1948-ban először 
égettek képregényeket –, majd a New York ál-
lambeli Binghamtonban a rajzos történetek 
kerültek sorra.

Az amerikai közhangulat ilyen mértékű 
megváltozásában részben közrejátszott a 
kommunizmus miatti egyre növekvő para-
noia, a második világháború utáni újbóli 
gazdasági megerősödés útkeresése és a fia-
talkori bűnözés hirtelen megugró statisztiká-
ja is. Az illetékesek pedig fejvesztve keresték 
ez utóbbi okait… de nem találták.

És a képregény – amely a világégés hábo-
rús pszichózisának elmúltával időközben 
propagandaérték nélkül maradt – lett a bűn-
bak. Szülők, tanárok, papok és politikusok 
egyre többször, egyre gyakrabban beszéltek 
róla ellenérzéseket keltő gyanakvással. Nyil-
vánosan. Mígnem végül – természetesen a 
kiadványokat továbbra is rendszeresen meg-
vásárló rajongókat leszámítva – egészen szé-
les körűvé vált a képregényellenesség.

Ezt a helyzetet használta ki Fredric Wer-
tham professzor, aki akkoriban egy kispénzű 
klinikát működtetett a harlemi Szent Fü-
löp-templom alagsorában, főleg hátrányos 
helyzetű fiataloknak, és aki azt állította, hogy 
több ezer kiskorúval folytatott beszélgetést, 
végzett vizsgálatot, és ennek alapján jutott 
arra a következtetésre, hogy a képregények 
felelősek a fiatalok megrontásáért, vagyis a 
viselkedészavarokért, a devianciáért, a pszi-
chiátriai betegségekért, de még a homosze-
xualitásért is. Olvassuk végig figyelmesen 
ezeket a szavakat: a kor ismert toposzait, köz-
helyeit láthatjuk bennük – semmi megalapo-
zottabbat vagy mélyebbet. Fredric Wertham-
ról utóbb kiderült, távolról sem látott több 
ezer fiatal pácienst, legfeljebb néhány százat, 
és elhallgatta róluk, hogy – a családon belüli 
erőszak következtében – szinte mind súlyos 
traumákkal küszködtek, különféle zaklatá-
sok áldozatai voltak a gyermekveréstől a sze-
xuális abúzusig.

Wertham afféle keresztes hadjáratot folyta-
tott az általa főgonoszként megjelölt képregé-
nyek ellen, és végül még egy szenátusi meg-
hallgatásra is beküzdötte magát. Akkoriban 
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igen nagy tekintélye volt, s az őt 1954-ben fi-
gyelmesen végighallgató szenátorok sem 
tudhatták, hogy a szemükbe hazudik. Köny-
ve, Az ártatlanok elcsábítása az egész társada-
lomra igen nagy hatással volt. Különös egy-
beesés hát, hogy épp ennek a könyvnek a kö-
vetkeztetéseit idézte aztán a vasfüggöny in-
nenső oldalán Bányász Rezső a Világ Ifjúsága 
című lapban.

A Wertham-veszélyt az amerikai képregé-
nyes alkotók szerencsére sikeresen elhárítot-
ták egy kiváló húzással: 1954-ben létrehoz-
ták a Comics Code Authority nevű testületet. 
Ez egy önszabályzó rendszer volt, amely 
meghatározta, hogy milyen kritériumoknak 
kell megfelelniük a kiadványoknak. A ható-
ság pecsétje a címlapon garantálta, hogy az 
újság szigorú irányelvek szerint készül, tehát 
biztonságosnak tekinthető. Lényegében csak 
a valóban durva horrorképregényeket, a sze-
xuális tartalmakat és a brutális erőszakot 
zárták ki a piacról, a már ismert sorozatok és 
a kedvelt főhősök zavartalanul folytathatták 
„küldetésüket”.

Az ellenséges helyzet tehát a Comics Code- 
nak és az öncenzúrának köszönhetően lecsil-
lapodott, és a képregénymáglyák a tengeren-
túlon kialudtak.

A jó ötletek tragikus következményei

A korabeli Jugoszláviában némileg más-
ként – a képregények iránti érdeklődés máso-
dik világháború utáni felpezsdülése szem-
pontjából sokkal kedvezőbben – alakult a 
helyzet, mint a többi szocialista államban. 
A királyság romjain, a háborús években 
egyetlen olyan kiadvány maradt talpon, 
amely a képregényeiről volt ismert: a belgrá-
di Mali zabavnikot Dragoljub Prljinčević (1913–
1991) szerkesztette, rajta kívül egyetlen nevet 
sem találhatunk az impresszumban. Kötele-
ző elemként mindössze a szerkesztőség Dosi-
tej utcai címe és a nyomda adatai szerepel-
nek, így azt sem tudhatjuk, hogy kik voltak 
az itt közölt képregények alkotói. Vélhetően a 
bizonytalanság és az egzisztenciális veszé-
lyek miatt dolgoztak a munkatársak anonim 
módon. A háborús Mali zabavnikban felváltva 

jelentek meg az egész oldalas, folytatásos 
képregények és a szerző megjelölése nélküli 
cikkek. Az azonban, hogy a németek ellenőr-
zése és a Milan Nedić bábkormányának irá-
nyítása alatt álló szerb területeken készült az 
újság, nem jelenti azt, hogy a lap szerzői ná-
cik vagy kollaboránsok lettek volna: nem él-
tették a nemzetiszocialista eszméket, és nem 
támogatták a megszállókat. Fontos azonban 
hangsúlyoznunk, hogy nem mindig és nem 
mindenki gondolta ezt így, s ez is veszélyessé 
tette a szerzők munkáját, sőt, tragédiához is 
vezetett. Annak ellenére is, hogy a lap anya-
gai nem foglalkoztak politikával, az írások 
javarészt magazin jellegűek voltak.

A Mali  zabavnik tehát nem volt náci újság. 
Közölte azonban a német Nibelung-énekből 
Sieg fried történetének képregényváltozatát, s 
igaz ugyan, hogy ezt is a szerző nevének fel-
tüntetése nélkül tette, mégis végzetes követ-
kezményekkel járt. A Siegfriedet ugyanis 
még a háború előtt a német származású eszé-
ki Sebastijan Lechner (1921–1945) rajzolta 
meg három részben, összesen negyvennégy 
oldalon, és 1939. augusztus 3-tól 1940. január 
17-ig számonként egy oldala kerülhetett a 
Milutin S. Ignjačević (1899–1949) gondozásá-
ban megjelent, ugyancsak belgrádi Mikijevo 
carstvo című képregényújság olvasói elé. Ez a 
lap 1939 februárjában indult, és az 1941. ápri-
lisi megszűnéséig kétszáztizenhét száma je-
lent meg. Egyik érdekessége pedig, hogy eb-
ben a kiadványban teremtették meg – tenge-
rentúli minta nyomán – az első eredeti dél-
szláv szuperhőst, a testre simuló szűk jel-
mezbe bújtatott, álarcos Zigomart. A képre-
gény két szerzője Branko Vidić (1904–1967) 
forgatókönyvíró és az orosz származású Ni-
kola Navojev (1913–1940) rajzoló volt.

Zigomar kalandjai hat epizódot éltek meg, 
és az egyik történetben a főhős találkozott az 
ismert tengerentúli szuperhőssel, a Fantom-
mal (The Phantom) is, akit Lee Falk (1911–
1999) amerikai író teremtett meg, s akinek 
kalandjai 1936 óta töretlenül megjelennek 
még ma is. Ez is volt az epizód címe: Zigomar 
a Fantom ellen (Zigomar protiv Fantoma). Azt so-
hasem titkolták, hogy Zigomart a Fantomról 
mintázták – még ha a nevét a francia pony-

„nyugati kultúrmocskot”. Tegyük hozzá, 
hogy a zenésztársadalom képviselői sem 
úszták meg sokkal jobban a szovjet látoga-
tást, ugyanis őket meg a Szovjet Zeneművé-
szek Szövetségének főtitkára, a gyakran csak 
a „moszkvai Sosztakovicsként” emlegetett 
Tyihon Hrennyikov slágerszerző és harmoni-
kaművész stafírozta ki szocreál eszmeiséggel, 
az elsők között bélyegezve „életidegennek” 
Bartók Béla munkásságát. Ennek nyomán pe-
dig a zeneszerző művei hamarosan le is ke-
rültek a magyar koncerttermek műsoráról.

„A tréfás könyvek túlnyomó többségükben 
szadista bűnügyi regények, melyek kegyet-
lenkedésre, fajgyűlöletre, szexuális perverzi-
tásra, a fasizmus dicsőítésére tanítanak” – 
írta nem sokkal később a Világ Ifjúsága című 
lapban Bányász Rezső újságíró, így érvelve a 
kártékony képregények ellen. E sorait vi-
szont már a német származású amerikai 
Fredric Wertham pszichológus – a tengeren-
túli Housewifes Magazine rendszeres szerzője 
– nézeteire alapozta, az érvrendszert tehát a 
vasfüggöny túlsó oldaláról vette át. Az Egye-
sült Államokban ugyanis a második világhá-
ború után, amikor már kevésbé volt jelentő-
sége annak a propagandaértéknek, amelyet a 
képregényes szuperhősök is képviseltek, 
szinte pillanatok alatt teljesen megváltozott a 
helyzet. Ez vezetett többek között Wertham 
felemelkedéséhez, aminek igen nagy hasznát 
vette a szovjet kultúrpolitika, vagyis egy má-
sik nagyhatalom propagandagépezete.

Képregényégetések

Az Egyesült Államokban 1948-ban már a 
nyilvános képregényégetésig is eljutottak. 
Állítsuk most ezt párhuzamba azzal, hogy 
alig tíz évvel korábban Berlinben, de Buda-
pesten is zsidó szerzők műveit vetették mág-
lyára vagy könyvzúzdába, manapság pedig 
lengyel papok égetnek vagy égettetnek el 
szülőkkel és nebulókkal Harry Potter-kötete-
ket. Az emberiségnek az elvakultság jegyé-
ben való pusztítás iránti igénye tehát töretlen 
maradt… A kérdés csak az, hogy melyik idő-
szakban, melyik földrajzi koordinátákon és 
mi kerül a társadalmi feszültségek levezeté-

sének célkeresztjébe. A nyugat-virginiai 
Spencer városában – ahol 1948-ban először 
égettek képregényeket –, majd a New York ál-
lambeli Binghamtonban a rajzos történetek 
kerültek sorra.

Az amerikai közhangulat ilyen mértékű 
megváltozásában részben közrejátszott a 
kommunizmus miatti egyre növekvő para-
noia, a második világháború utáni újbóli 
gazdasági megerősödés útkeresése és a fia-
talkori bűnözés hirtelen megugró statisztiká-
ja is. Az illetékesek pedig fejvesztve keresték 
ez utóbbi okait… de nem találták.

És a képregény – amely a világégés hábo-
rús pszichózisának elmúltával időközben 
propagandaérték nélkül maradt – lett a bűn-
bak. Szülők, tanárok, papok és politikusok 
egyre többször, egyre gyakrabban beszéltek 
róla ellenérzéseket keltő gyanakvással. Nyil-
vánosan. Mígnem végül – természetesen a 
kiadványokat továbbra is rendszeresen meg-
vásárló rajongókat leszámítva – egészen szé-
les körűvé vált a képregényellenesség.

Ezt a helyzetet használta ki Fredric Wer-
tham professzor, aki akkoriban egy kispénzű 
klinikát működtetett a harlemi Szent Fü-
löp-templom alagsorában, főleg hátrányos 
helyzetű fiataloknak, és aki azt állította, hogy 
több ezer kiskorúval folytatott beszélgetést, 
végzett vizsgálatot, és ennek alapján jutott 
arra a következtetésre, hogy a képregények 
felelősek a fiatalok megrontásáért, vagyis a 
viselkedészavarokért, a devianciáért, a pszi-
chiátriai betegségekért, de még a homosze-
xualitásért is. Olvassuk végig figyelmesen 
ezeket a szavakat: a kor ismert toposzait, köz-
helyeit láthatjuk bennük – semmi megalapo-
zottabbat vagy mélyebbet. Fredric Wertham-
ról utóbb kiderült, távolról sem látott több 
ezer fiatal pácienst, legfeljebb néhány százat, 
és elhallgatta róluk, hogy – a családon belüli 
erőszak következtében – szinte mind súlyos 
traumákkal küszködtek, különféle zaklatá-
sok áldozatai voltak a gyermekveréstől a sze-
xuális abúzusig.

Wertham afféle keresztes hadjáratot folyta-
tott az általa főgonoszként megjelölt képregé-
nyek ellen, és végül még egy szenátusi meg-
hallgatásra is beküzdötte magát. Akkoriban 
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immár a 2000-es évek elején a Vreme című 
belgrádi hetilapban azt a történetet, amely-
ben röviddel a második világháború után, 
1951-ben, Josip Broz Tito a Disney cég athéni 
képviselőjének, Alkaiosz Angelopulosznak – 
aki egy tanácskozásra utazott Belgrádba – 
azt mondta: „Miért is ne, hiszen én szeretem 
Kacsa Palit!” (Kacsa Pali a vajdasági magyar 
fogalomrendszerben Donald kacsának – a 
szerb Paja Patak nyomán keletkezett – neve 
még abból az időszakból, amikor Magyaror-
szágon Disney-kiadványok egyáltalán nem 
jelenhettek meg.) Akármilyen banálisnak tű-
nik is ez így összefoglalva, Tito ezzel a mon-
datával nyitotta meg az utat a külföldi kiad-
ványok beáramlása és a képregény országos 
felemelkedése előtt. Beleértve ebbe a magyar 
nyelvű kiadásokat is.

Hiszen gondoljunk csak bele, hogy amikor 
1945. március 7-én Ifjúság Szava címen megje-
lent a Képes Ifjúság című hetilap korai elődjé-
nek első száma, ami akkor még „csak” a 
szerbhorvát nyelvű Glas omladine című, azo-
nos tartalmú kiadvány fordítása volt – de hát 
akkor is! –, tehát a második világháború utá-
ni vajdasági magyar ifjúsági sajtó kezdetei-
nél, már a lap első számában volt képregény. 
A korszellemnek megfelelően: Ezt meséli 
lám a fáma – Pista nem élharcos máma cím-
mel, ugyancsak szerző megjelölése nélkül. S 
folytassuk ezt a gondolatmenetet azzal, hogy 
akkor még javában tartottak a harcok, haltak 
az emberek, hiszen épp előző nap, 1945. már-
cius 6-án kezdődött a bolmáni ütközet, 
amelyben a Petőfi brigád mintegy kétszáz 
harcosa esett el. És ezt a legelső lapszámot bi-
zony még akár Kiss Ferenc parancsnok is ol-
vashatta, akármi lett is később a sorsa, s akár-
ki ölte is meg őt egy nappal a második lap-
szám megjelenése előtt, március 22-én. Kü-
lönböző legendák keringnek erről is. Véres 
idők jártak…

S mire a kéthetes bolmáni harcok véget ér-
tek, már az Ifjúság Szava második számát is a 
kezükbe vehették a túlélők.

A világégés után felálló új államhatalom a 
délszláv térségben, az immár titói Jugoszláviá-
ban is baráti szovjet felügyelet alatt konstituá-
lódott – egészen a Kominformmal való 1948-as 

szakításig. De ez egy olyan időszak volt, amely-
ben a képregény Magyarországon is kezdett 
magára találni, és ekkor vált általánosan elfo-
gadottá a képregény megnevezés, amelynek 
1938-as első feltűnéséről már szóltunk.

Ekvivalencia

Az amerikai hadsereg „drámaírói szakosz-
tályában” 1942-ben összeverődött remek kis 
társaság tagja volt Theodor Seuss Geisel, akit 
művésznevén, Dr. Seussként ismert meg a vi-
lág. Ő olyan termékeny szerző volt, hogy a 
halála óta is folyamatosan jelennek meg mű-
vei a hagyatékból, és az ezredforduló óta 
Hollywood is rendszeresen merít témát ezek-
ből (legutóbb: A Grincs, 2018; rendezte Peter 
Candeland és Yarrow Cheney). S habár ezek 
elsősorban mesék, gyerekeknek szóló mókás 
történetek, művei Magyarországon mégis 
csak a rendszerváltás után jelenhettek meg. 
Tandori Dezső egyébként a Grincset egy re-
mek megoldással Görcs formában magyarí-
totta: Hogyan  lopta  el  a  Görcs  a  karácsonyt? 
(How the Grinch Stole Christmas).

Magyar nyelven először 1952-ben ismer-
kedhettek meg történeteivel az olvasók: az új-
vidéki Testvériség–Egység Könyvkiadó adta 
ki Gál László fordításában a Muki  szarvas,  a 
szíves házigazda című kötetét. „Ugyanazon ki-
adónál, ugyanabban az évben készült a szerb 
és a magyar fordítás, amelyet az ukrán köve-
tett 1953-ban. Utóbbi nem az eredeti szöveg-
ből, hanem a szerb fordításból készült, ennek 
tudható be a címadás hasonlósága is, amely 
megtartja az eredeti nevet, és míg a szerbben 
jó szándékú jelzővel látja el, addig az ukrán 
verzióban a jólelkű jelzőt kapja Thidwick. 
A magyar fordításban nincs jelölve a forrás-
nyelvi szöveg, ezért nem tudni biztosan, 
hogy Gál az eredeti szövegből dolgozott, 
vagy ő is a szerb fordítást vette alapul, esetleg 
fordítva. Csak feltételezhetjük azt, hogy mi-
vel gyökeresen eltér a magyar kiadás a szerb-
től, valószínűbb, hogy Gál László az angol 
eredetiből dolgozhatott” – értékelte a Híd 
című folyóirat 2016-os szeptemberi számában 
megjelent összehasonlító tanulmányában 
Herédi Károly, aki hozzátette még: „Bizonyos 

vairodalomból vették is –, de kettejük küz-
delme a képregények világtörténetében az 
első olyan alkalmak egyike, amikor két, 
egyébként önálló sorozat főhőse találkozik.

Navojev gyakorlatilag a rajzolóasztala mel-
lett hunyt el Belgrádban, 1940 novemberé-
ben, huszonhét évesen, a halálát okozó sú-
lyos gümőkórral is az utolsó leheletéig dolgo-
zott. A sorozat rajzolását ekkor Dušan Bog-
danović vette át, de ő sem munkálkodhatott 
rajta sokáig: az első általa készített képregény-
oldal 1941 februárjában jelent meg, az utolsó 
pedig április 9-én – három nappal Belgrád 
német bombázása után –, s ez volt egyben a 
Mikijevo  carstvo utolsó lapszáma. A délszláv 
szuperhős kalandjai hosszú időre megsza-
kadtak, az akkor kényszerűen félbehagyott 
epizód csak 2009-ben jelenthetett meg teljes 
kiadásban, amikor Zdravko Zupan belgrádi 
szerkesztő megtalálta a műnek a háború ki-
törése miatt publikálatlanul maradt négy be-
fejező oldalát.

A megszállás utáni Mali zabavnik nem egy 
az egyben vette át a Mikijevo carstvóból a Sieg-
fried-képregényt, viszonylag nagy eltérése-
ket ismerhetünk fel a két kiadás között: az 
úgynevezett kihúzás, vagyis a képi elemek 
körberajzolása közötti különbségek a leg-
szembeötlőbbek, de újszerű volt a tushaszná-
lat és helyenként a ceruzakezelés is. Ezért 
máig sem egyértelmű, hogy ki készítette ezt a 
képregényt, vagy – ha már így alakult – ki 
módosította, ki piszkált bele. De akárhogy le-
gyen is, egy német megszállás alatt álló or-
szág fővárosában egy német hőseposz képre-
gényes feldolgozását közölni jó ötletnek tűn-
hetett Dragoljub Prljinčević számára. Még ha 
a szerző(k) neve nélkül is…

Mivel azonban az eredeti Siegfried-képre-
gény Sebastijan Lechner munkája volt, első-
ként ő keveredett gyanúba, és kollaboráció-
val, hazaárulással vádolták meg, azzal nem 
is foglalkoztak, hogy volt-e egyáltalán bármi 
köze a Mali  zabavnikban megjelent változat-
hoz. Innentől a történet teljesen zavaros: nem 
tudjuk azt sem, hogy ki jelentette fel a bevo-
nuló partizánoknál; nem tudjuk, hogy egyál-
talán ítélkeztek-e felette, vagy egyszerűen 
csak tarkón lőtték; s egyelőre arra sem derült 

fény, hogy a háború előtti Jugoszlávia legfia-
talabb profi képregényrajzolóját mikor vé-
gezték ki. Csak annyi nyilvánvaló, hogy a 
partizánok megölték.

Mai ismereteink szerint ő a rajzos történetek 
históriájában az egyetlen, akit a munkája, a 
művészi alkotótevékenysége miatt végeztek ki.

S habár a Mali  zabavnik valóban nem volt 
náci kiadvány, mégis voltak a munkatársai 
között olyanok, akik lelkesen képviselték a 
nemzetiszocialista ideológiát – ha nem is a 
lapban. Az orosz Konsztantyin Konsztantyi-
novics Kuznyecov (1895–1980) festő és képre-
gényrajzoló a nagy októberi szocialista forra-
dalom után menekült el hazájából, és előbb a 
vajdasági Pancsován telepedett le, majd a két 
világháború között Belgrádban élt, grafikus-
ként, karikaturistaként dolgozott. A meg-
szállás után nyíltan együttműködött a néme-
tek által irányított propagandaosztállyal, pla-
kátokat tervezett és rajzolt nekik, de bedolgo-
zott a Nedić-vonalat képviselő Bodljikavo pra-
se című szatirikus lapnak is.

Kuznyecovnak egy szerencséje volt: idejé-
ben felismerte, hogy ebből baj lesz. A kivonu-
ló német csapatokkal együtt távozott Belg-
rádból, előbb Ausztriában, majd egy ideig 
németországi menekülttáborokban sínylő-
dött. Szívből gyűlölte a kommunistákat, akik 
az októberi forradalomban megölték az édes-
apját, ezért kellett neki is elmenekülnie hazá-
jából, előbb Dél-Oroszországban bujdosott, 
majd csak ezután jutott ki külföldre, a királyi 
Jugoszláviába. Időközben azonban, az újon-
nan előállt helyzethez alkalmazkodva, vál-
toztatott a szemléletén, a menekülttáborok-
ban náciellenes képregényeket kezdett rajzol-
ni, amelyeket ekkor már amerikai patronálás 
mellett jelentett meg. Ezután jutott ki az Egye-
sült Államokba, ahol idős korában, szép kort 
megélve, Los Angelesben hunyt el. A feltéte-
lezések szerint ő módosíthatta Sebastijan 
Lechner rajzait a Mali zabavnikban való publi-
kálásra, már csak azért is, mert nyíltan kolla-
borált a megszállókkal, és ő legalább egyér-
telműen azonosítható a lap névtelenségbe 
burkolódzó munkatársai közül.

Aleksandar Zograf, a Pancsován élő vajda-
sági szerb képregényes alkotó rajzolta meg 
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immár a 2000-es évek elején a Vreme című 
belgrádi hetilapban azt a történetet, amely-
ben röviddel a második világháború után, 
1951-ben, Josip Broz Tito a Disney cég athéni 
képviselőjének, Alkaiosz Angelopulosznak – 
aki egy tanácskozásra utazott Belgrádba – 
azt mondta: „Miért is ne, hiszen én szeretem 
Kacsa Palit!” (Kacsa Pali a vajdasági magyar 
fogalomrendszerben Donald kacsának – a 
szerb Paja Patak nyomán keletkezett – neve 
még abból az időszakból, amikor Magyaror-
szágon Disney-kiadványok egyáltalán nem 
jelenhettek meg.) Akármilyen banálisnak tű-
nik is ez így összefoglalva, Tito ezzel a mon-
datával nyitotta meg az utat a külföldi kiad-
ványok beáramlása és a képregény országos 
felemelkedése előtt. Beleértve ebbe a magyar 
nyelvű kiadásokat is.

Hiszen gondoljunk csak bele, hogy amikor 
1945. március 7-én Ifjúság Szava címen megje-
lent a Képes Ifjúság című hetilap korai elődjé-
nek első száma, ami akkor még „csak” a 
szerbhorvát nyelvű Glas omladine című, azo-
nos tartalmú kiadvány fordítása volt – de hát 
akkor is! –, tehát a második világháború utá-
ni vajdasági magyar ifjúsági sajtó kezdetei-
nél, már a lap első számában volt képregény. 
A korszellemnek megfelelően: Ezt meséli 
lám a fáma – Pista nem élharcos máma cím-
mel, ugyancsak szerző megjelölése nélkül. S 
folytassuk ezt a gondolatmenetet azzal, hogy 
akkor még javában tartottak a harcok, haltak 
az emberek, hiszen épp előző nap, 1945. már-
cius 6-án kezdődött a bolmáni ütközet, 
amelyben a Petőfi brigád mintegy kétszáz 
harcosa esett el. És ezt a legelső lapszámot bi-
zony még akár Kiss Ferenc parancsnok is ol-
vashatta, akármi lett is később a sorsa, s akár-
ki ölte is meg őt egy nappal a második lap-
szám megjelenése előtt, március 22-én. Kü-
lönböző legendák keringnek erről is. Véres 
idők jártak…

S mire a kéthetes bolmáni harcok véget ér-
tek, már az Ifjúság Szava második számát is a 
kezükbe vehették a túlélők.

A világégés után felálló új államhatalom a 
délszláv térségben, az immár titói Jugoszláviá-
ban is baráti szovjet felügyelet alatt konstituá-
lódott – egészen a Kominformmal való 1948-as 

szakításig. De ez egy olyan időszak volt, amely-
ben a képregény Magyarországon is kezdett 
magára találni, és ekkor vált általánosan elfo-
gadottá a képregény megnevezés, amelynek 
1938-as első feltűnéséről már szóltunk.

Ekvivalencia

Az amerikai hadsereg „drámaírói szakosz-
tályában” 1942-ben összeverődött remek kis 
társaság tagja volt Theodor Seuss Geisel, akit 
művésznevén, Dr. Seussként ismert meg a vi-
lág. Ő olyan termékeny szerző volt, hogy a 
halála óta is folyamatosan jelennek meg mű-
vei a hagyatékból, és az ezredforduló óta 
Hollywood is rendszeresen merít témát ezek-
ből (legutóbb: A Grincs, 2018; rendezte Peter 
Candeland és Yarrow Cheney). S habár ezek 
elsősorban mesék, gyerekeknek szóló mókás 
történetek, művei Magyarországon mégis 
csak a rendszerváltás után jelenhettek meg. 
Tandori Dezső egyébként a Grincset egy re-
mek megoldással Görcs formában magyarí-
totta: Hogyan  lopta  el  a  Görcs  a  karácsonyt? 
(How the Grinch Stole Christmas).

Magyar nyelven először 1952-ben ismer-
kedhettek meg történeteivel az olvasók: az új-
vidéki Testvériség–Egység Könyvkiadó adta 
ki Gál László fordításában a Muki  szarvas,  a 
szíves házigazda című kötetét. „Ugyanazon ki-
adónál, ugyanabban az évben készült a szerb 
és a magyar fordítás, amelyet az ukrán köve-
tett 1953-ban. Utóbbi nem az eredeti szöveg-
ből, hanem a szerb fordításból készült, ennek 
tudható be a címadás hasonlósága is, amely 
megtartja az eredeti nevet, és míg a szerbben 
jó szándékú jelzővel látja el, addig az ukrán 
verzióban a jólelkű jelzőt kapja Thidwick. 
A magyar fordításban nincs jelölve a forrás-
nyelvi szöveg, ezért nem tudni biztosan, 
hogy Gál az eredeti szövegből dolgozott, 
vagy ő is a szerb fordítást vette alapul, esetleg 
fordítva. Csak feltételezhetjük azt, hogy mi-
vel gyökeresen eltér a magyar kiadás a szerb-
től, valószínűbb, hogy Gál László az angol 
eredetiből dolgozhatott” – értékelte a Híd 
című folyóirat 2016-os szeptemberi számában 
megjelent összehasonlító tanulmányában 
Herédi Károly, aki hozzátette még: „Bizonyos 

vairodalomból vették is –, de kettejük küz-
delme a képregények világtörténetében az 
első olyan alkalmak egyike, amikor két, 
egyébként önálló sorozat főhőse találkozik.

Navojev gyakorlatilag a rajzolóasztala mel-
lett hunyt el Belgrádban, 1940 novemberé-
ben, huszonhét évesen, a halálát okozó sú-
lyos gümőkórral is az utolsó leheletéig dolgo-
zott. A sorozat rajzolását ekkor Dušan Bog-
danović vette át, de ő sem munkálkodhatott 
rajta sokáig: az első általa készített képregény-
oldal 1941 februárjában jelent meg, az utolsó 
pedig április 9-én – három nappal Belgrád 
német bombázása után –, s ez volt egyben a 
Mikijevo  carstvo utolsó lapszáma. A délszláv 
szuperhős kalandjai hosszú időre megsza-
kadtak, az akkor kényszerűen félbehagyott 
epizód csak 2009-ben jelenthetett meg teljes 
kiadásban, amikor Zdravko Zupan belgrádi 
szerkesztő megtalálta a műnek a háború ki-
törése miatt publikálatlanul maradt négy be-
fejező oldalát.

A megszállás utáni Mali zabavnik nem egy 
az egyben vette át a Mikijevo carstvóból a Sieg-
fried-képregényt, viszonylag nagy eltérése-
ket ismerhetünk fel a két kiadás között: az 
úgynevezett kihúzás, vagyis a képi elemek 
körberajzolása közötti különbségek a leg-
szembeötlőbbek, de újszerű volt a tushaszná-
lat és helyenként a ceruzakezelés is. Ezért 
máig sem egyértelmű, hogy ki készítette ezt a 
képregényt, vagy – ha már így alakult – ki 
módosította, ki piszkált bele. De akárhogy le-
gyen is, egy német megszállás alatt álló or-
szág fővárosában egy német hőseposz képre-
gényes feldolgozását közölni jó ötletnek tűn-
hetett Dragoljub Prljinčević számára. Még ha 
a szerző(k) neve nélkül is…

Mivel azonban az eredeti Siegfried-képre-
gény Sebastijan Lechner munkája volt, első-
ként ő keveredett gyanúba, és kollaboráció-
val, hazaárulással vádolták meg, azzal nem 
is foglalkoztak, hogy volt-e egyáltalán bármi 
köze a Mali  zabavnikban megjelent változat-
hoz. Innentől a történet teljesen zavaros: nem 
tudjuk azt sem, hogy ki jelentette fel a bevo-
nuló partizánoknál; nem tudjuk, hogy egyál-
talán ítélkeztek-e felette, vagy egyszerűen 
csak tarkón lőtték; s egyelőre arra sem derült 

fény, hogy a háború előtti Jugoszlávia legfia-
talabb profi képregényrajzolóját mikor vé-
gezték ki. Csak annyi nyilvánvaló, hogy a 
partizánok megölték.

Mai ismereteink szerint ő a rajzos történetek 
históriájában az egyetlen, akit a munkája, a 
művészi alkotótevékenysége miatt végeztek ki.

S habár a Mali  zabavnik valóban nem volt 
náci kiadvány, mégis voltak a munkatársai 
között olyanok, akik lelkesen képviselték a 
nemzetiszocialista ideológiát – ha nem is a 
lapban. Az orosz Konsztantyin Konsztantyi-
novics Kuznyecov (1895–1980) festő és képre-
gényrajzoló a nagy októberi szocialista forra-
dalom után menekült el hazájából, és előbb a 
vajdasági Pancsován telepedett le, majd a két 
világháború között Belgrádban élt, grafikus-
ként, karikaturistaként dolgozott. A meg-
szállás után nyíltan együttműködött a néme-
tek által irányított propagandaosztállyal, pla-
kátokat tervezett és rajzolt nekik, de bedolgo-
zott a Nedić-vonalat képviselő Bodljikavo pra-
se című szatirikus lapnak is.

Kuznyecovnak egy szerencséje volt: idejé-
ben felismerte, hogy ebből baj lesz. A kivonu-
ló német csapatokkal együtt távozott Belg-
rádból, előbb Ausztriában, majd egy ideig 
németországi menekülttáborokban sínylő-
dött. Szívből gyűlölte a kommunistákat, akik 
az októberi forradalomban megölték az édes-
apját, ezért kellett neki is elmenekülnie hazá-
jából, előbb Dél-Oroszországban bujdosott, 
majd csak ezután jutott ki külföldre, a királyi 
Jugoszláviába. Időközben azonban, az újon-
nan előállt helyzethez alkalmazkodva, vál-
toztatott a szemléletén, a menekülttáborok-
ban náciellenes képregényeket kezdett rajzol-
ni, amelyeket ekkor már amerikai patronálás 
mellett jelentett meg. Ezután jutott ki az Egye-
sült Államokba, ahol idős korában, szép kort 
megélve, Los Angelesben hunyt el. A feltéte-
lezések szerint ő módosíthatta Sebastijan 
Lechner rajzait a Mali zabavnikban való publi-
kálásra, már csak azért is, mert nyíltan kolla-
borált a megszállókkal, és ő legalább egyér-
telműen azonosítható a lap névtelenségbe 
burkolódzó munkatársai közül.

Aleksandar Zograf, a Pancsován élő vajda-
sági szerb képregényes alkotó rajzolta meg 
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lettek és hamarosan eluralták a piacot az 
olasz képregények, elsősorban a milánói Bo-
nelli kiadóház rajzos történetei. S habár jelen 
voltak a különféle kiadványok oldalain az 
amerikai képregények is, ezek igazából soha-
sem váltak igazán népszerűekké. Máig sem. 
Ha ugyanis ma bemegyünk akármelyik dél-
szláv utódállam fővárosában a legjobban el-
látott képregényszaküzletbe, az ott kapott 
szívszélhűdés mellett azt kell látnunk, hogy 
igen, valóban vannak a kínálatban az ameri-
kai képregények, szuperhősösek is, de kap-
nak, mondjuk, egypolcnyi helyet a több lakó-
tömbnyi üzletben, és úgy vesznek el a minő-
ségi felhozatalban, mint csepp a tengerben.

Természetesnek vehetjük azt is, hogy a má-
sodik világháború után megváltozott hely-
zetben, amikor az Egyesült Államokat elural-
ta a baloldali totalitárius ideológiák miatti 
paranoia, és az alkotók a nácik helyett immár 
a kommunistákat tették meg a szuperhősök 
legfőbb ellenségének, akkor ezeket a történe-
teket, akármennyire szerette is Kacsa Palit, 
már Josip Broz Tito sem engedte be a szocia-
lista berendezkedésű országába – még ha 
szakított is a Kominformmal. Megjelentek 
ugyan a szuperhősképregények, a rajongók 
olvashatták Superman, a Fantom és Batman 
történeteit – de például Amerika kapitányéit 
meg nem –, s itt már közrejátszottak a minő-
ségi tényezők is. Mert időközben kialakult a 
képregények világában is gyakorlatilag 
ugyanaz a megoszlás, mint az irodalomban; 
tehát létezik ponyvairodalom (ponyvaképre-
gény…) és minőségi regényirodalom, minő-
ségi képregény, művészképregény, amely az 
előbbivel ellentétben valódi, mélyen értel-
mezhető értékeket képvisel. Az amerikai 
képregényipar pedig futószalagszerű tömeg-
termelésben készítette a szuperhőstörténete-
ket, amelyek között egyaránt voltak kiemel-
kedők és a ponyva legalját súrolók is. Vélet-
lenszerűen tehát rá lehetett futni a jókra, és el 
lehetett borzadni a csapnivalóktól. Ezért is 
volt sokkal elfogadhatóbb az európai képre-
gény, elsősorban belga és francia forrásból, 
néhány német remekléssel megtűzdelve, a 
garantált olasz minőség mellett, mert itt a 
kettő összemosódására gyakorlatilag esélyt 

sem adtak a kiadók. Az esetlegesen kevésbé 
sikerült művek is megmaradtak afféle köztes 
színvonalon.

Ugyanez figyelhető meg a magyarországi 
képregénypiac rendszerválás utáni kiszéle-
sedésében. Az évtizedek tiltása és bagatelli-
zálása után felszabadult kínálatban egyszeri-
ben nagy mennyiségű kiadvány jelent meg, 
bár ezek között akkor még nem voltak jelen-
tős túlsúlyban az amerikai képregények, így 
a szuperhősök sem. A kilencvenes években 
Pókember kalandjai havonta, az X-Men-tör-
ténetek másfél havonta, a Marvel Extra és a 
Spawn, valamint Batman és Superman törté-
netei összevonva kéthavonta kerültek az üz-
letekbe. A szerkesztők dolgát persze megne-
hezítette az is, hogy ekkor már több évtize-
des tengerentúli termésből válogathattak – és 
válogattak is. Mai szemmel nézve ezek egy-
általán nem voltak rossz vagy rosszul szer-
kesztetett kiadványok, persze a zsáner kere-
tein belül, de az adott közegben még így sem 
lehetett egyértelműen elválasztani egymás-
tól a ponyvát, a csapnivalót és a minőségi 
képregényt.

Jól példázza ezt, hogy komolynak szánt 
cikkeikben elemzők és kritikusok is szaksze-
rűen éltették a legsemmibb ponyvát – egy idő 
után pedig már Hollywood hatására is –, és 
észrevétlenül suhantak el a minőségi kiadvá-
nyok mellett. A hirtelen megugrott kínálat-
ban – akárcsak annak szakmai megítélésé-
ben – sokkal több volt a felszínesség, mint a 
megalapozottság. Gondoljunk csak arra, 
hogy az első magyar képregényes szaklap, a 
Panel 2006-ban indult. Addig meg egyedural-
kodó volt a káosz!

A jugoszláv régió képregénypiaca a kilenc-
venes évek délszláv polgárháborúi után telje-
sen átrendeződött, az most már egy egészen 
más történet, bár a régi viszonyítási pontok 
megmaradtak. A magyar képregény tekinte-
tében pedig a temetkezési kényszer helyett 
talán bízhatunk abban, hogy létrejön egyszer 
még egyfajta egyensúly – és az ekvivalencia.

Egyetlen helyreállíthatatlan veszteség van: 
a vajdasági magyar képregénykiadás. Ha va-
lamiért érdemes gyászbeszédet mondani, hát 
ez az.

szemszögből Gál elvégezte fordítói feladatát, 
hiszen cselekményében megegyezik a két 
történet, máshogyan fogalmazva: a szöveg-
szintű fordítási ekvivalencia megvalósult…”

Könnyen lehet, hogy Gál László változatá-
ban valóban megvalósult a szövegszintű for-
dítási ekvivalencia, viszont a mű nem vált 
még csak ismertté sem, nemhogy népszerű-
vé, sem szerb, sem ukrán, sem magyar nyel-
ven, vélhetően ezért sem lett folytatása. Hi-
szen ellenkező esetben Dr. Seuss életművé-
nek már akkor is elérhető korpusza minden-
képp bőséggel kínált volna fordításra alkal-
mas és érdemes műveket.

A lap- és könyvkiadói struktúra ebben az 
időszakban még folyamatosan változott, 
szétválasztottak, átalakítottak és összevon-
tak, így 1957-ben megalakult a Forum kiadó-
ház, amelyben több, addig szétszórtan mű-
ködő szerkesztőséget egyesítettek. Mivel sok-
sok kiadvány került egy fedél alá, igény mu-
tatkozott egy kiválóan felszerelt nyomdára is. 
Lényegében ennek köszönhetjük, hogy 1957-
ben a vajdasági magyar képregénykiadás 
történetében bekövetkezett a nagy áttörés. 

A Forum nyomdája ugyanis olyan, a korabe-
li viszonyokhoz képest csúcstechnológiának 
minősülő nyomdagépet kapott, amilyen a fő-
városban sem volt. A belgrádi Borba kiadó-
ház pedig ebben az időszakban kötött na-
gyon előnyös szerződést egy belga kiadóval, 
és egy új gyermeklap – egy szöveges anya-
gokkal kiegészített képregénymagazin – ki-
adását tervezte. Ez lett a Kekec című újság. 
Mivel ennek a minőségi elkészítéséhez Belg-
rádban nem voltak adottak a feltételek, Újvi-
dékre kellett hozniuk a munkát. S ha már itt 
voltak, akkor semmiből sem állt néhány ma-
gyar munkatársat alkalmazni, hogy fordítást 
készítsen belőle, és a kiadvány magyar nyel-
ven is megjelenjen. Ez lett a múlt század öt-
venes-hatvanas éveinek azóta legendássá ne-
mesedett gyermeklapja, a Buksi.

Így a Borba – az újvidéki Forummal társul-
va – 1957 karácsonyán egyszerre két nyelven 
tudta letenni az olvasók asztalára új magazin-
ját. Kezdetben tartalmilag azonos volt a két 
kiadvány, a magyar szerkesztők csak később 
kaptak annyi önállóságot, hogy vajdasági 
magyar szerzők eredeti műveit is bevihessék 
a lapba. Mégis, ez jelentette a nagy áttörést, hi-
szen képregények addig is jelentek meg kü-
lönböző lapokban, de önálló képregényújság 
magyar nyelven nem létezett Jugoszláviában.

S ahogy a létrejötte, úgy a Buksi megszűné-
se is a nyomdatechnikára vezethető vissza: a 
Borba kiadóház 1962-ben be tudott szerezni 
egy a lap kinyomtatására alkalmas nyomda-
gépet, és a munkát ezután már nem adta ki 
külső partnernek, hanem elvégezte saját 
maga, házon belül, tehát a Kekec nyomtatása 
átkerült Belgrádba. Folytak ugyan tárgyalá-
sok arról, hogy a Buksi kiadását is folytatnák, 
de ehhez a magyar szerkesztőknek is ott kel-
lett volna lenniük helyben, a kiadóház azon-
ban nem tudott olyan feltételeket felkínálni, 
amelyekkel rávehette volna őket a költözkö-
désre. Így a lap magyar változata megszűnt, 
a benne folytatásokban közölt képregények 
félbeszakadtak, a folytatás legcsekélyebb re-
ménye nélkül.

A lap alapvetően francia és belga forrásból 
merítette a képregényeit, de a korabeli Jugo-
szláviában ekkorra már egyre népszerűbbek 
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