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DUNAI TAMÁS

A Kádár-kori képregény vadhajtásai
A MOZGÓ VILÁG KÉPREGÉNYEI 1975 ÉS 1983 KÖZÖTT

A képregény egyrészt állóképek narratív egymásutániságával, másrészt a képeken
áb rázolt cselekménnyel, harmadrészt szöveg segítségével mesél el egy történetet
vagy fejez ki bármilyen egyéb tartalmat. A kép-szöveg integráció nem szükséges
ele me a képregénynek, hiszen kettôs vizuális elbeszélôrendszerének köszönhetô-
en szöveg nélkül is létrehozhatók képregényes elbeszélések. Mindezt azért emel-
tem ki, mert a Mozgó Világ képregényeinek többsége atipikus képviselôje a médi-
umnak, amelyben a képregény hármas elbeszélôrendszerének egyes elemei hiá-
nyoznak vagy csonkák. Ahhoz, hogy megértsük, az adott korban mennyire egye-
dinek számított a Mozgó Világ képregényeinek megközelítése, elôször ki kell te -
kin tenünk a korabeli hazai képregényekre.

A képregény médiuma Magyarországon rögös utat járt be. A rendszerváltás óta
so kan használják saját történeteik elmesélésére, esetleg önkifejezésre a képre-
gényt, ám ez a médium hazai története során viszonylag új fejlemény. 1957-tôl a
Ká dár-korban számos képregény jelent meg, de elég szûkös keretek között mo -
zog hatott ezek tartalma, így a képregényes elbeszélések egészen más fejlôdési utat
jártak be, mint nyugaton.
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A médianarratológiában létezik egy olyan megközelítés, amelyet úgy neve-
zünk, hogy a médiumok kettôs születésének elmélete.1 André Gaudreault és Phi -
lippe Marion azt állítja, hogy a médiumok születése nem pontszerû esemény. Min -
den médium a létrejöttekor csak egy kommunikációs technológia (kriptomédium),
amelynek még nincs kiforrott formanyelve, nincsenek rá jellemzô tartalmak, és
nem jöttek létre sem a produkció/elôállítás, sem a befogadás oldaláról a rá jellem-
zô társadalmi gyakorlatok. Ezt követi a protomédium-szakasz: elkezdik használni,
ám nem egyedi módon; az új médium más médiumokat kísér, velük keveredik, tô -
lük függ, azok tartalmait jeleníti meg. A médium ekkor más médiumokkal fonódik
össze, az intermedialitás állapotában van. Ebben a szakaszban még keresi a saját
iden titását. Csak akkor történik meg a második születés, amikor rátalál a maga
hangjára. Miután elkülönül más médiumoktól, megtalálja a médiumidentitását és
for manyelvét, a rá jellemzô tartalmakat, kialakul a saját médiaipara és a sajátos be -
fogadási módjai, onnantól kezelhetjük önálló, autonóm médiumként. A képregény
ekkor már nem írható le az intermedialitás felôl, hanem multimediálisnak tekint-
hetô (ugyanis több kommunikációs csatornát – kép és szöveg – használ az üzene-
tek közvetítésére).

A magyar képregény a Kádár-korban lényegében még nem önállósodott, a fej-
lôdése a protomédium (azaz átmeneti) szakaszban járt. Ráadásul csaknem száz éve
nem sikerült innen elôrelépnie, ugyanis az elsô hazai képaláírásos képregények
már a Bolond Miskában vagy Jókai Mór lapjában, az Üstökösben felbukkantak. A
mo dern szövegbuborékos képregények csak a 19. század végén születtek meg
Amerikában, és néhány kivételes esettôl eltekintve nem is nagyon léteztek ilyenek
itthon a Kádár-kor elôtt, csak 1957-tôl kezdve terjedtek el. A médium fejlôdése itt-
hon a Rákosi-korszakban megállt (egy ideig nem is jelenhettek meg képregények),
a Kádár-korban pedig kötött pályán mozgott. A képregény hazánkban megtûrt
mé  dium volt, és alkalmazkodnia kellett az államszocialista kultúrpolitika elvárásai -
hoz. Nem használhatták mûvészi önkifejezésre, így a szerzôi képregények és az
eredeti képregényes tartalmak a nyolcvanas éveket megelôzôen ritkaságszámba
men tek (és azok is számottevôen népnevelô ifjúsági képregények voltak). A kép-
regények fôsodrát az irodalmi adaptációs képregények jelentették. Ezek biztonsá-
gosnak számítottak, hiszen csak olyan alkotásokat lehetett adaptálni, amelyek át -
mentek az államszocialista kultúrpolitika szûrôjén – a népmûvelô, illetve népneve-
lô szerepük legitimálta a létezésüket. Ezek többnyire szöveggel agyonterhelt, le -
egy szerûsített verziói voltak az eredeti alkotásoknak, miközben az eredeti képre-
gények kuriózumnak számítottak. Mindez sokáig akadályozta Magyarországon a
mé dium emancipációját.

A képregény szoros intermediális viszonyt ápolt a sajtóval, az irodalommal és a
filmmel. A képregény a Kádár-korban egyrészt összenôtt a sajtóval, ez biztosította
a megjelenést számára (bár a késô Kádár-korban már léteztek önálló kiadványok),
más részt szorosan kapcsolódott az irodalomhoz, majd késôbb a filmhez is, mert
ezek szolgáltatták hozzá az alapanyagot. A képregény ilyen körülmények között
nem önállósodhatott, nem találhatta meg az önazonosságát, megrekedt a protomé -
dium-szakaszban. Ennek a helyzetnek köszönhetô, hogy ebben az idôszakban ha -
zánkban sokan tekintették/nevezték a képregényt mûfajnak (sajtó- vagy irodalmi



mû fajnak) – persze anélkül, hogy bármilyen mûfajelméleti rendszerbe beillesztet-
ték volna. Mindent összevetve jól látszik, hogy a képregény nem mûködött önálló
mé diumként: alig-alig akadtak önálló, saját tartalmai, a formanyelve még kiforrat-
lan (és rendkívül szövegcentrikus), nincs saját ipara és kiadványai, illetve a fo -
gyasztása sem különült el az újságolvasástól.

Az identitáskeresésnek ebben az idôszakában tehát csak elvétve jelenhettek
meg szerzôi (és emiatt veszélyesnek vélt) képregények. Az egyik olyan felület,
ahol ez megtörtént, a Mozgó Világ volt. A lap számos experimentális és mû vész -
kép regénynek adott otthont 1975-tôl kezdve, bár közel sem jelent meg valameny-
nyi lapszámban képregény. A hazai fôsodor erôsen formalizált irodalmi adaptációs
kép regényeivel szemben a lapban feltûnô, a médium határait feszegetô, mûvészi
ön kifejezésre használt alkotások mintha egy szabadabb országban születtek volna.
Az itt megjelent képregények jelentôs része nem tiszta formája a médiumnak, ha -
nem kifejezetten innovatív: a képregény és a képzômûvészet, illetve a képregény
és a fotóriport közti intermediális kísérlet. Ennek feltehetôen az az oka, hogy nem
a korszak ismert képregényalkotói készítették ôket (Cs. Horváth Tibor író, Zórád
Er nô, Sebôk Imre, az 1975-ben elhunyt Korcsmáros Pál vagy Fazekas Attila rajzo-
lók), hanem irodalmárok, képzô- és fotómûvészek, akik egészen egyedi módokon
hasz nálták a médiumot, saját elképzelésük volt arról, hogy mi is az a képregény.
Te kintsük át az 1975 és 1983 között ebben a közegben megjelent képregények jel-
legzetességeit.

A Mozgó Világban olvasható neoavantgárd kísérleti- és mûvészképregények egy
al ternatív iskolát képviseltek a megmerevedett irodalmi adaptációs hagyománnyal
sze mben, jól láthatóan elkülönültek a Fülesben, a Népszavában, a Magyar Ifjú -
ságban stb. olvasható népnevelô és népmûvelô alkotásoktól. A kultúrpolitika ma -
ga alá gyûrte, megregulázta, erôsen formalizálttá és öncenzúrára hajlamossá tette a
fô sodort. Ebbôl azonban szinte semmi sem érzékelhetô a Mozgó Világ képregé-
nyein, amelyek szabadon feszegették a médium határait. Nem mehetünk el persze
amellett, hogy a folyóirat viszonylagos szabadsága is folyamatosan csökkent egé-
szen az 1983-as betiltásig, és a képregényes tartalmak száma is visszaesett a ‘80-as
évekre.

A Mozgó Világban megjelent alkotások a képregény határterületei: nem tiszta
formák, jelentôs részük az intermedialitás felôl érthetô meg. Ez a típusú intermedi-
alitás és a fôsodor intermedialitása között azonban hatalmas szakadék húzódik. A
fôsodor esetében az intermedialitás a függés, a tartalmi önállótlanság bizonyítéka.
A Mozgó Világ képregényei egy egészen más paradigmát képviselnek. Ezek eseté-
ben épp a függetlenséget illusztrálja jól az intermedialitás: arról van szó, hogy az
iro dalmár, képzô- és fotómûvész alkotók egyéni látásmódjuknak köszönhetôen
nem a bevett, megszokott módokon használták a képregényt. Más területekrôl
köl csönözték a szemléletmódjukat, a megközelítésüket, az elbeszéléstechnikájukat
vagy a technikai megvalósítás módját, és emiatt beszélhetünk intermedialitásról.
Sza badon kísérleteztek a médium nyújtotta lehetôségekkel, így hozva létre válto-
zatos és elôremutató alkotásokat.

A Mozgó Világ képregényei esetében a kép és a szöveg viszonya jóval sok szí -
nûbb/sokoldalúbb, mint a szöveghangsúlyos fôsodorban. Egyedi kép-szöveg vi -
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szo nyokkal találkozhatunk: a kép-szöveg integráció magas és alacsony fokára, il -
letve a kettô közti kiegyensúlyozott kapcsolatra egyaránt találunk példákat. Sôt,
akad nak szöveg nélküli (pantomim) képregények is, amelyek megmutatják, hogy
a képregény két vizuális elbeszélôrendszere (a panelek narratív egymásutánisága
és a paneleken ábrázolt tartalom) önmagában is elég a képregény megalkotásá-
hoz, miközben a korabeli hazai fôsodorban ez a megközelítés nincs jelen. Több
mun kának nincs is szoros értelemben vett cselekménye. Minderre jó példa Sze -
met hy Imre képregénye az egymás fantáziájában létezô alakokkal.2 Ebben a mû -
ben az elsô képen csak gondolatbuborékban szereplô lények a következô pane-
len központi karakterek lesznek, akik új lényeket képzelnek el egy gondolatbubo-
rékban, akik a következôn ismét újakat, és így tovább, míg vissza nem térünk a
kép regény elsô paneljén látható figurákhoz.

Az alkotók kísérletezô kedve izgalmas munkákat eredményezett. Olyan, mint-
ha az egyes szerzôk a képregény-médium határairól filozofálnának: mit és miként
le het egy képregényben kifejezni? Mire használható a médium? Mitôl képregény a
kép regény? Meddig képregény a képregény? Az egyes alkotások emiatt úgy hat-
nak, mintha az ezekre a kérdésekre adott kreatív, ám nemegyszer elvont, absztrakt
vá laszok lennének. A képregények kísérleti jellegébôl fakad, hogy egyes mûvek
ne hezen értelmezhetôek (sôt, sokszor öncélúnak tûnnek), emiatt nem is áll szán-
dékomban elemezni az egyes alkotásokat.

Természetesen ahogy a folyóirat, úgy ezek a darabok sem lehettek teljesen füg -
getlenek a kor kultúrpolitikájától. Az egyik mûben a hazai képregényes hagyo-
mányra való reflexió is megjelenik. Esterházy Péter utal a hazai fôsodorbeli kép -
regények azon jellemzôjére, hogy csak korlátozott irodalmi kánon alapján ké -
szülhettek. Az Amíg a ló farka ki nem nô címû képregényt Banga Ferenc rajzolta,
ebben olvasható az alábbi idézet: „E. P. szóbeli közlése alapján tudható, hogy ezt
a szöveget lényegében A Szovjetunió népeinek meséi címû kiadványból merítette
ô. E szóbeli közlés egy úgynevezett baráti beszélgetésben hangzott el; E. P. még
hoz záfûzte: »Teljesen amorális mese.« Valaki csengô hangon felkaccantott – a nagy
füstben a hang csekélyen terjed –: »Orális.« És még abban a pillanatban felcsattant
a válasz is: »Nem!«”3 Mindez akár fricskaként is értelmezhetô a hazai irodalmi adap-
tációs hagyomány, valamint a képregénnyel szembeni kultúrpolitikai elvárások fe -
lé, hiszen egy szovjet mese kétségkívül adaptálható alapanyagnak számított.

Bár egyedi megközelítésû/stílusú képregényekrôl beszélünk, némi uniformi-
záltság a Mozgó Világban is megjelenik, ugyanis az itt helyet kapott mûvek néhány
ki  vételtôl eltekintve négyoldalasak. A terjedelmen túl azonban mind technikájukat,
mind tartalmukat nézve egyediek. Technikailag három nagy csoport különíthetô
el: a rajzolt képregények, a fotóképregények és a kollázstechnikával készült dara-
bok. A rajzolt képregények egy skálán helyezhetôk el. A történettel rendelkezô
kép regényektôl (mint a már említett Esterházy-mû vagy a Parthogenezia, jövel!
Über feminista képrege)4 a figuratív, mégis szinte csak stílusgyakorlatként értelmez-
hetô alkotásokig (Helényi Tibor képregénye)5 terjed a skála. A rajzolt képregények
mellett több fotóképregény és kollázstechnikával készült alkotás is található a
Moz gó Világban, amelyek a fôsodorban szinte elképzelhetetlennek számítottak vol -
 na (bár Zórád Ernô kísérletezett kollázsokkal). A fotóképregények között akad
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olyan, amit csak a paratextus különböztet meg egy egyszerû fotósorozattól. A kép-
regényként való önmegnevezés (címként vagy megjegyzésként) nem része az
alkotásnak, ám a képregényként való meghatározás egyfajta szerzôdés az alkotó
és a befogadó között, hogy az adott munkát képregényként kell olvasni és ér tel mez -
ni (a mûvek többségének címe sincs, csak a megnevezés, hogy képregényrôl van
szó). Ilyen például Naszályi Kornélia Emberszületés címû képregénye (1978/2,
42–45.), Haris László és Szemadám György (1978/3, 28–31.), Swierkiewicz Róbert
(1979/1, 44–47.), Galántai György (1980/2, 30–33.) vagy Szabados Árpád képregé-
nye (1981/12, 86–91.). Ezekben a fotósorozat és a képregény találkozik, és az elbe-
szélésmódjuk sem klasszikusan képregényes. A képekre bízzák a történetmesélést.
Bár Naszályi Kornélia képregényének van szöveges része, az elkülönül a ké pektôl.

A fotóképregények mellett jó néhány kollázsesztétikával dolgozó mû is megje-
lent a folyóiratban. Ilyen FeLugossy László és Wahorn András (1978/6, 68–71.),
Ke resztes Dóra és Orosz István (1979/3, 92–95.), Szemadám György (1980/8,
32–35.), illetve Hegedüs L. László képregénye (1982/7, 82–85.). Az elsô kivételével
ezek is elsôsorban fotókat használnak, és általában nem csak a kép, hanem a szö-
veg is kollázstechnikával áll össze.

Mindebbôl jól kirajzolódik a Mozgó Világban megjelent mûveket a korabeli
main stream képregényektôl elválasztó éles határ. Ezek a darabok bátran nevezhe-
tôk szerzôi képregénynek: eredeti tartalmakat jelenítettek meg mûvészi megvalósí-
tásban, magukon viselve a szerzô(k) keze nyomát. A történetmesélés a legtöbb al -
ko tásban másodlagos(nak tûnik), de ettôl még nem lesznek kevésbé képregények.
A képregény (a megtévesztô magyar elnevezés ellenére) nem csak történetet me -
sél het, hanem bármilyen egyéb tartalom is kifejezhetô a segítségével. A képre-
gényt nem véletlenül hívják a kilencedik mûvészetnek – Magyarország legna-
gyobb képregényes honlapjának elnevezése (kilencedik.hu) is erre utal. Scott Mc -
Cloud képregény-definíciója, ami az 1993-as Understanding Comics-ban (ma gyar -
ul: A képregény felfedezése) is olvasható, jól adja vissza ezt: eszerint a képregény
nem más, mint „egymás melletti rajzok és más képek megadott sorrendben, in for -
má cióközlés és a nézôben esztétikai élmény kiváltása céljából”.6 Will Eisner még
egyszerûbben ragadja meg a képregény lényegét: „képsorokból álló mû vészet”.7 A
Mozgó Világ képregényei mindkét definíció alapján határozottan képregények,
még ha nem is szokványos darabok, a lap neoavantgárd irányultsága ugyanis a
kép regényeken is tetten érhetô. Több esetben is mintha az esztétikai élmény kivál-
tása lenne egy-egy képregény egyedüli (vagy legalábbis elsôdleges) célja. Alig né -
hány klasszikus értelemben vett képregényes elbeszélést találunk a Moz gó Világ -
ban, ellenben számos olyat, amely érzés(eke)t kelt, hangulato(ka)t ad át, vagy
csak szimplán elgondolkodtat. Kevés hagyományos módon mûködô elbeszélés
akad köztük: a túlnyomó többségük újszerû, kreatív, felnôtteket megcélzó darab.
Ezek a kísérleti képregények jobban demonstrálják a médiumban rejlô le he tô sé ge -
ket, mint a korabeli képregények nagy része, és nagyobb önállóságot és vál to za -
tos ságot mutatnak, mint a fôsodor. Nem mások, mint nagykorúsított mû vész kép -
regények.

Miért használom a nagykorúsított szót ezekre az alkotásokra? Mert egy olyan
kor ban születtek, amikor hazánkban a képregény még nem ért el abba a fejlôdési
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sza kaszba, hogy autonóm, önálló médiumnak tekinthessük. Ezek a mûvek azon-
ban érettségben megelôzték a kortársaikat: a fôsodor merev, uniformizált adaptá-
ciós vonala mellett a Mozgó Világ szabálytalan képregényei intermedialitásuknak
kö szönhetôen izgalmas, felnôtt darabok. Egy olyan irányzat elôfutárai, amely itt-
hon csak valamikor az ezredforduló után (különösen Stark Attila mûvészetében)
nyert létjogosultságot.
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NAGY KRISTÓF

Így mindegyik emancipál?
AVANTGÁRD MÛVÉSZET ÉS POPULÁRIS KULTÚRA VISZONYA HÁY ÁGNES
UTCAFOLKLÓR-GYÛJTÉSÉBEN

Háy Ágnes Hülye, aki elolvassa! – Összeállítás a városi folklórból címû gyûjtése a
Moz gó Világ 1980. júniusi számában jelent meg. Háy nem tartozott a lap rendsze-
res szerzôi közé: korábban csak az 1976. áprilisi számban jelent meg a Pörgettyû-
rajzok címû sorozata, késôbb pedig még az 1980. augusztusiban a Szex-sorozat,
majd az 1983. májusiban Mosonyi Alizzal közös képregényük.1 Így Háy Ágnesnek
a Hülye, aki elolvassa! volt az egyetlen szöveges publikációja a Mozgó Világban. A
to vábbiakban ezt a megjelenést, illetve az ennek a hátterét adó gyûjtést fogom ele-
mezni három különbözô, de összekapcsolódó és egymást formáló terület, az ant-
ropológia, az avantgárd mûvészet és a politika viszonylatában. A tanulmányban
amel lett érvelek, hogy Háy munkája kölcsönösen próbálta emancipálni az avant -
gárd mûvészetet és a populáris kultúrát, és ezáltal egy új politikai attitûd megala-
pozásához is hozzájárult, amely 1989–1990-ben Krassó György akcióiban öltött
direkt politikai formát.

Háy Ágnes utcafolklór-gyûjtése nem csak a Krassó György tevékenységére gya-
korolt hatása miatt érdekes. Sôt, ez a tanulmány nem azért foglalkozik a gyûjtéssel,
mert Háy munkássága a rendszerváltás elôtti évtizedekre fókuszáló kutatásokból
rend re kimarad, vagy mert a gyûjtés megjelenése elmondhat valamit a Mozgó Vi -
lág közlési gyakorlatáról is, hanem azért, mert a gyûjtésben van egy direkt provo-
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