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A dolgozat két kortárs, a történeti narratívába illeszthető képregény, Jason Lutes 

Berlin-A kövek városa (2003) és Art Spiegelman Maus (1991) című munkáinak bemutatására 

vállalkozva a történelmi kataklizmákat ábrázoló szépirodalom egyik alrendszerének technikáit 

szemügyre véve a kultúra és a közösség viszonyának alakulására fókuszál. 

Lutes amerikai alkotó Berlin-trilógiája, ahogy Spiegelman holocaust-képregénye is, 

először füzetes formában, később pedig kötetbe szerkesztve jelent meg. A Berlin első részét a 

ComicsMania adta ki magyarul 2010-ben. Spiegelman kultikus Holocaust-képregénye, 

pontosabban annak első változata először 1989-ben a Napraforgó Kiadónál jelent meg 

Szakonyi Péter fordításában. A sokáig nehezen beszerezhető, antikváriumokban és gyűjtőknél 

rejtőző példányok sora a 2005-ös, a korábbinál jóval erősebb promócióval köztudatba hozott 

A teljes Maus az 1990-ben és 1991-ben született részekkel bővülve közreadott kiadásával 

gyarapodott. Utóbbi Feig András magyar fordításában immár lezárt korpusz és a korábbi Egy 

túlélő története (Apám eret vág a történelmen) rész az És itt kezdődtek az én 

megpróbáltatásaim egységgel vált teljessé. 

Lutes és Spiegelman szövegeinek együtt olvasása több szempontból is tanulságos 

lehetőség. Mindkettő az úgynevezett történelmi képregény progresszív és egyre bővülő, 

Magyarországon is szélesebb körben elérhető tematikájába illeszkedik (L.: Marjane Satrapi: 

Persepolis-Gyermekkorom Iránban; Uő.: Persepolis-A visszatérés; Uő.: Asszonybeszéd; 

2003). 

A dolgozatban bemutatott és tárgyalt történelmi korszak és helyszín a választott két 

korpusznál részben ugyanaz, a Berlin a weimari köztársaság és a fasizálódó Németország 

rendkívül érzékeny, számos képi és vizuális ötletet tartalmazó panoptikuma, a Maus pedig az 

állatmese-parabola világirodalmi konvencióját ötletesen használó történet a leigázott 

Lengyelország meséje, egy Auschwitzt megjárt lengyel zsidó család krónikája.  

A Berlin, bár a számos mellékszereplő mellett van két fókuszban lévő főhőse, egy 

képzőművészetet tanuló egyetemista lány és egy zsidó újságíró, valójában a mellérendelő 

szálakat egymás mellett futtató, portrékat felvillantó nagyvárosi regény hagyományába 

illeszkedik, ennyiben például John Dos Passos Manhattan transfer (1919) című regényének 

(magyarul Nagyváros és Manhattani kalauz fordításokban) és Alfred Döblin Berlin 

Alexanderplatzának (1927) párhuzama. Arról nem is beszélve, hogy a Berlin első képei a 

korabeli film narratív megoldásait is tükrözik. Elsősorban Walter Ruttman Berlin – Egy 



nagyváros szimfóniája (1927) című filmjének első képsorai idéződnek fel a Berlin – A kövek 

városa első kockáit nézve, olvasva.
1
 A későbbi főhős szerelmespár a vonaton találkozik, a 

kocsijukban alvó fiatal SA-közlegény látványa és a róla folytatott beszélgetésük még csak a 

nagyvároshoz közeledés élményével telítve és jelzésszerűen mutatják meg a kort, a 

montázstechnikával szakaszolt nagyvárosba érkezés pedig (távíróoszlop, vasúti sínek mellett 

játszó külvárosi, nyomornegyedben lakó gyerekek, az állomásra befutó mozdony látványa) 

konkrét intertextusokként idézik Ruttman filmjét.
2
  

A Berlin a szociometrikus kapcsolatok ábrázolására alkalmas szépirodalmi „filter 

terek”
3
 közül nemcsak a vasúti kocsi megfigyelésre alkalmas, elvegyülést és elidegenedést 

egyszerre kifejező terepét használja szépen. A képregény villamosutazásai a nagyváros 

felskiccelt alakjait viszik tovább útjukon, a közlekedési eszköz funkciója a város 

megmutatása, de főként a fasizálódó Németország alakjainak panoptikumszerű megjelenítése. 

A képek ez esetben Döblin Berlin Alexanderplatzának párjai, Döblin regényének hőse Franz 

Bieberkopf szabadulása utáni városba érkezése és a villamoson való morfondírozásai Lutes-

képregényének ugyanezen a közlekedési eszközön zajló belső monológjaihoz hasonlóak.
4
  

A Berlin bár tradicionális szóbuborékos megoldású comics, a tipográfiát, 

betűtípusokat, és a szóbuborék-formákat is rendkívül változatosan használja. A gyakori, így a 

villamos már említett speciális keresztmetszetet nyújtó terében lejátszódó belső monológok 

buborékjainak keretei természetesen hullámosak és nem egyenes vonalúak. Ilyen gondolatok 

közben látjuk a munkába siető családanyát („A stoppolótű megvan? Igen”), a szerelmes lányt 

(„Theodore, mire gondoltál tegnap este, amikor rám nevettél?”
5
, a forgalmat irányító 

közlekedési rendőrt („Utálatos, nyomorult, VÉG NÉLKÜLI TÖMEG”).
6
  

A Berlin múltba révedő flash backjai (az első világháborús lövészárokharcok jelenetei, 

a képzőművészetet tanuló főhősnő belső monológjai, az újságíró hős készülő kézirata, az utcai 

rikkancs headline-jai, ahogy az idegen nyelvű, pl.: olasz párbeszédek) mind-mind más 

betűtípussal vagy formával vannak szedve. Az újsághírek nyomtatottal, a párbeszédek 

verzállal, az olasz nyelvű diskurzus például kurzívval, a slágerszövegek félkövér kurzívval 

stb. A Berlin a kilátástalanná és élhetetlenné váló, két háború közti Németországot persze az 

egymás mellett elfutó személyes sorsok segítségével, de a nagypolitika, a tüntetések, 
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sztrájkok, utcai harcok kihagyhatatlan ábrázolásával hajtja végre. Ennyiben vizuális 

megoldásaiban Christopher Isherwood Isten veled Berlin! címmel magyarul több ízben is 

kiadott novellafüzéréhez hasonlatos, utóbbi onnan lehet szélesebb körben ismert, hogy 

címadó szövege és Sally Bowles című története a gerince Bob Fosse 1972-ben készült 

világsikerű filmje, a Kabaré szinopszisának. 

A Berlin „magányos tömeget”
7
 pásztázó kockái nagyszerűen illenek ebbe a tradícióba: 

a Potsdamer Platzot felülnézetből láttató kockák,
8
 az író tetőtéri lakásának ablaka,

9
 a koszos, 

savós falú bérházban szobát kapó, a külváros pusztaságaira vagy a sivár tűzfalakra kinéző 

naplóíró hősnő
10

 a nagyvárosban elidegenedő szubjektumok tipikus beállításai. Ennyiben a 

német történelem válságos, szociális és politikai feszültségekkel terhelt korszakának 

bemutatásán túl ez a könyv az Elias Canetti, vagy David Riesman-féle
11

 masszaként viselkedő 

tömeg, modern és posztmodern lakóterek plasztikus rajza is. Ebben a világban a 

személytelenség mellett a véletlen életképszerűen rögzülő szerepe is fontos. A Berlin egyik 

szereplője padlásszobája ablakából kihajít egy papírfecnit, amelyet a zuhogó esőben a 

villamosra felszálló, az ebédfőzésről gondolkodó, munkába siető asszony tapos el. Ez a kép 

valóban Ruttmann jeleneteivel vagy Charlie Chaplin legismertebb opuszainak szimbolikájával 

rokon. A Berlin elsődleges funkciója a szélsőségek felé tolódó német társadalom ábrázolása, 

így a típusok között a leszbikus festőtanonc, az utcai keresetét az akadémiai festőtanoncok 

óráin aktmodellkedéssel kiegészítő prostituált vagy a munkásnő mellett a Hitler-bajuszos első 

világháborús katona, a Lenin-sapkás kommunista ugyanúgy megtalálhatók, mint a német 

történelem jellegzetes és kiemelt pillanatai. Az első Zeppelin felszállása és utcai ünneplése, a 

köztársaság kikiáltása, az 1929-30-as, hidegrekordokat döntögető berlini tél. A Berlin 

dokumentarista jellege, film- és/vagy fényképszerű dokumentarizmusa finom megoldások 

tömegét vonultatja fel. A Weiss Erikként születő Houdini itteni fellépéseinek időszakát egy 

szobabelső falán elhelyezett plakátjának képe jelzi és teszi beazonosíthatóvá, valóságossá a 

történet évszámokkal (év, hónap) mint fejezetcímekkel tagolt szövegterét. 

A képregény abban is a modernitás városregényeinek struktúráját követi, hogy a 

reklámfeliratok által olvasható város épületeit mutatja, ennyiben a Georg Simmel vagy Walter 

Benjamin által leírt modern dzsungelben való eligazodásra is reflektál.
12

 A város földrajzi 
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fogalmakkal, metaforákkal való leírhatóságának elemeit pedig szereplőinek állandó 

beszédtémájává, belső monológjaik részévé teszi: „Elkap az áramlat, mint egy folyó. Az 

emberek és illatok kavargó hullámai.” (…) „A forgalom zajában zene üti meg a fülemet. Ez 

Chopin? Olyan, mintha a víz mélyéről szólna.” 
13

  

A kötet mozaikos, kollázsszerű történetvezetésének legfőbb erénye, hogy a fasizálódó 

Németország szélsőségek felé tolódását ábrázolja. Az utca jelenségei között így a katonai 

egyenruhában kéregető világháborús veterán koldus is fontos szereplő. A képregény sűrítő 

természetét és mediatizáltságának szabályait a flash back-ek és a különböző idősík- és 

perspektívaváltások szolgálják a leghatásosabban. A Brandenburgi Kapun háborúba vonuló 

erős fiatalokat ábrázoló kockát a lerongyolódott, lesoványodott hazatérő túlélők képe váltja 

fel azonnal.
14

 

A városra, a történelemre tekintő szépirodalom gesztusai nem nélkülözik a festészet és 

a fotográfia formanyelvének alkalmazását, metaforáit vagy szimbólumait. Lutes 

képregényének találó választása, hogy a fent említett jelenségeket egy művészeti akadémista 

fiatal lány szemén és rajzainak keresztül is láttatja. A kép a képben különböző szerkezeti 

megoldásai közt szereplő elemek közül a lány vázlatfüzetének skiccei hatásos tárgyakat 

szerepeltetnek. A koldulást a veterán műlába, a gyűlöletet a frontot megjárt kiégett kispolgár 

sapkája, az ébredést a vonaton megismert újságíró, a későbbi szerelem szemüvege jelenti.
15

 

A Berlin a fasizmus képi ábrázolásainak más formáihoz annyiban illeszkedik, hogy 

korabeli film (Ruttman, Fritz Lang vagy Chaplin hasonló beállításai mellett akár a 

propaganda-film: pl.: Leni Riefenstahl: Az akarat diadala, 1934) beállításait is követi. A 

felülnézetből ábrázolt város, tér, gyárnegyed, az utcából kimetszett részlet kompozícióját is 

gyakran alkalmazza ez a munka.
16

 

Az ideológia, a hatalom és a tömeg kapcsolatát a Berlin a később, a fasiszta 

Németországban is olyan fontossá váló előadás, szónoklat vagy az iskolai oktatás 

jelenetsoraiból bontja ki. Ennyiben sem idegen a szépirodalom hasonló megoldásaitól 

(gondolhatunk itt Erich Maria Remarque Nyugaton a helyzet változatlan című regényének 

iskolai lelkesítő beszédeire, a századfordulós generációt patetikus hazafiságával buzdító 

osztályfőnök figurájára. A képregény egy történelem tanárnő szájába adja a komolyságukban 

is groteszkké és paradoxonná váló mondatokat: „Gyerekek, a mai dátum azért fontos, mert tíz 

évvel ezelőtt született meg a Német Köztársaság. Egy köztársaság, ahol mindenki egyenlő a 
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törvény előtt. A mi köztársaságunkban minden születés és rangbeli jogot eltöröltek. A sorsunk 

végre a saját kezünkben van.”
17

 A hivatalos ideológia és az utcán forrongó és formálódó 

események szép képi megoldásai közül kiemelkedik a történelem leckéjét este az ágyban 

tanuló középiskolás zsidó fiú képe, aki a Nagy Károlyról szóló, feltehetően a birodalmi 

nagyságot idéző leckét tanulva Károly képe mellé Rosa Luxemburg fényképét teszi. A 

szombati vacsora közben is ábrázolt zsidó család, a galíciai eredetű, ortodox nagyapa és a 

szokások betartását lazábban kezelő fiatalabb generáció összecsapás hatásosan készíti elő a 

„hősies történelmi narratívát” tanuló, ám a kommunizmussal is szimpatizáló kamasz fiú belső 

világát. Szobája egyszerű és dísztelen berendezését a már említett Houdini-plakát és egy 

detektívtörténet, talán filmrészlet fényképe egészíti ki.
18

 

A szimbólumok minden lehetőségének, a tárgyakba rejtett történelem ábrázolásának 

kijátszása egyébként is széles spektrumot jár be ebben a könyvben. A kétfejű császári sas 

kisplasztikával a feketepiacon házaló ószeres gúnyos megjegyzései a kötet finom 

komikumának szép példái: „Nézzétek! Csinos kis összeget fog leszurkolni érte egy zug-

rojalista!”
19

  

Az 1929. május 1-ei eseményekkel záruló történet a német történelem emblematikus 

eseményével, egy korszak végjátékának és egy másik megszületésének ábrázolásával zárul. A 

nap, amikor a berlini rendőrség tüzet nyitott a felvonuló munkásokra, a normalizálódás 

illúziójának véget vető szimbolikus esemény is volt. A gazdasági válság Németországban is 

tombolt, megkezdődött az NSDAP felemelkedésének időszaka.
20

 Lutes képregénye saját 

időkezelését módosítva ezt a napot és szereplőinek életét óráról órára ábrázolja és a 

tűzparancs pillanatában zárja le. Epilógusként a főszereplő szerelmespár Paradicsombeli életét 

illeszti, a pár sejthetően Ádámként és Évaként, meztelenül ül az Édenkertben, hatásos 

kontrasztját adva a reális időben zajló válságos eseményeknek. A könyvről szóló elemzés 

teljes egészében csak a teljes magyar kiadás és fordítás megszületésével válik lehetségessé, az 

eredetiben is nehezen hozzáférhető trilógiához való hozzáféréssel látszanak majd teljes 

egészében a dolgozatban is érintett szempontok irányai. 

Könnyebb a helyzet a Maus szimbolikájának elemzésénél, hiszen a korpusz teljes 

verziója rendelkezésre áll és a második kiadás promóciója több kritikát, recenziót, tanulmányt 

is eredményezett. Leghosszabban Maksa Gyula egy folyóiratbeli közlésében, majd e témához 
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is kapcsolódó disszertációjának átdolgozott, könyvváltozatában (Változatok képregényre, 

2010). Maksa megfogalmazása szerint a cselekmény tétje a nemzedékeken átívelő 

ismeretterjesztés, a múlt megértése. A Maus kerettörténetében egy New York-i zsidó család 

tagja, Art Spiegelman beszélteti apját, Vladek Spiegelmant második világháborús kínjairól, az 

emlékezés formájául pedig a születő képregényt választja. Persze direkt párhuzamként 

jelentkezik az Állatfarm parabolája, Spiegelman-nál minden zsidó egér, minden német 

macska, minden francia béka.
21

  

Az amerikaiak kutyák, köztük egy rövid jelenetben megjelenik a színes bőrű stoppos, 

egy fekete kutya. A Maus második részének e jelenetében az identitások mintázatainak 

bonyolultságára és a kirekesztés változatainak sokféleségére is rálátunk, mindez a holocaust-

túlélő Vladek rasszista kijelentéseiben mutatkozik meg: „-Egész idő alatt azt figyeltem, hogy 

ez a svarcer el ne lopja az élelmiszereinket a hátsó ülésről”. Art felesége, Francoise 

megbotránkozása apósa kijelentésén és Vladek válasza a kérdés összetettségének, a 

kisebbségi vagy üldözött csoportok önreflexiójának, identitásépítésének bonyolultságára is 

rámutat: „-Hogyan lehetsz éppen te ilyen rasszista! Úgy beszélsz a feketékről, ahogy a nácik 

beszéltek a zsidókról! (…) -Össze sem lehet hasonlítani a svarcereket a zsidókkal!”
22

  

Ezt a következtetést szintetizáló jellegű összefoglalójában Maksa is kibontja, amikor 

így fogalmaz: „A szereplők faji elválasztottsága látszólag éles, de a figyelmesebb olvasó 

számára észlelhető szereplői identitáselbizonytalanítások aláássák az egyszerű példázatosság 

szerinti értelmezői stratégiákat. Csakúgy, mint a feszültség, amely az apa által elbeszélt múlt 

század közepi szenvedéstörténet tragikussága és a kerettörténet iróniája között észlelhető. A 

keretben a betéttörténet elbeszélője, a vallomástevő túlélő esendő figuraként áll előttünk: a 

családját rendszeresen bosszantó, rigolyás, fukar öregúr, aki ráadásul – noha az 

antiszemitizmus hajdani áldozata – maga is rasszista. Ez a néhol kegyetlen, bár reflektált 

karikatúraszerűség a betéttörténetben elhatalmasodó auschwitzi borzalmak elbeszélése során 

megértő iróniává szelídül.”
23

 Ez a példa ugyancsak nem idegene a Holocaust-irodalom 

termékeitől: a fiatalon elhunyt, gyakorlatilag egykönyves alkotó, Edward Lewis Wallant A 

zálogos című regénye, és annak filmváltozata, Sidney Lumet alkotása egy a latin negyedben, 

feketék és puerto ricoi-ak között működő Holocaust-túlélő zálogház-tulajdonos története, 

akinek gesztusai közt ha nem is a direkt rasszizmus, de az amerikai olvasztótégely rasszaival 

szembeni idegenkedő távolságtartás és bizalmatlanság mindenképpen ott szerepel. 
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A Maus a történelemre tekintő irodalom öntükröző, visszaemlékező narratívájának 

gazdag tárházát mutatja fel. Maksa megfogalmazásában ez így reflektálódik: „Ezt erősítik az 

elbeszélés különböző szintjei közötti feszültségek is. A betéttörténet atyai vallomásaihoz a fiú 

képregény-transzformációján keresztül férhetünk hozzá. Nem csak képregény íródik a 

képregényben, hanem atyai vallomás távolságtartó keretében.”
24

 A Maus amellett, hogy a 

szóbuborékos megoldás leginkább konvencionális és letisztult megoldásaival él, ennyiben a 

Berlinnél jóval puristább kidolgozású, grafikai megoldásaiban is „álnaiv”. Scott McCloud 

angol képregény-rajzoló, a kilencedik művészetről szóló, képregényes formában megszületett 

két alapvető munka szerzője (A képregény felfedezése, Nyitott Könyvműhely, Bp., 2007; A 

képregény mestersége, Nyitott Könyvműhely, Bp., 2008) az egyszerűbb vizuális kidolgozású 

comics-okról, a minimalista rajzolási módról, mint a mentális képekkel jobban összefüggésbe 

hozható, azokat jobban beindító megoldásokról beszél. Ebben a formában McCloud a 

befogadó könnyebb azonosulásának útját látja,
25

 ez jellemzi a Maus képi világát is.
26

 

Szirák Péter a Mausról született néhány mondatos összefoglalójában az állatmese 

parabolát a paródia legfőbb jegyeként definiálja.
27

 A disznóként ábrázolt lengyelek talán a 

kollaboráció lehetőségét is kifejező parabolikus ikonok, a macskaként lefestett nácik az 

egérként megjelenített zsidókat talán a genocídiumok kirekesztő és tömegpusztító ideológiáját 

megelőző diskurzus rágcsálókhoz, férgekhez hasonlított, elpusztítandó népcsoportjainak 

leírására szolgáló metaforák egyikét használhatja.  

Jean Hatzfeld, a ruandai népirtásról szóló, magyarul is megjelent riportkönyv francia 

haditudósító szerzője az európai holocaust és a ruandai népirtás mechanizmusának 

összehasonlításakor elsősorban a zsidó holocaustot tárgyaló történeti munkák (Randolph L. 

Braham, Raul Hilberg) alapján rögzíti is a közismert tényt, hogy a genocídiumok 

szókészletének ez az elképzelés központi eleme. A középkorban a pestist terjesztő patkányok 

„rossz promóciójának” továbbélése is lehet, ám egy általános pszicho szociális beszédmód 

jegyeként is értelmezhető, hogy a patkány, egér, féreg ikon (a zsidókról szóló diskurzus) és a 

ruandai tutszikat jellemző megsemmisítést ideologizáló csótány kifejezés mennyire egy tőről 

fakad. Hatzfeld azt a következtetést is levonja, hogy Németországban, a filozófia hazájában a 

genocídium célja a lét és a gondolat megtisztítása volt, az agrárberendezkedésű Ruandában a 
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vidék, a föld megtisztítása, fertőtlenítése. Ám mindkét ideológia gyökere a megtisztítás, a 

megtisztulás.
28

  

A Maus rajzolója által választott speciesek is ezt a szerepet tölthetik be. A képregény 

zseniális vonásai közt az álarcként viselt másik állatfaj-maszkok is ott vannak, a látható 

rasszbéli különbségeket kifejező egyértelműség így a valóság elbizonytalanító gesztusainál 

egyértelműbb megoldás. A horgas orr, sötét haj, körülmetélés ellenőrzése, a náci ideológusok 

által használt haj- és szemszín skálák és koponya paramétereket mérő eszközök adatainak 

kiértékelése ellenére a szépirodalom és a film hasonló tematikájú darabjaiban a megúszás és a 

menekülés útjai is ott rejlenek. A képregényben a különbségek egyértelműen láthatóak, ám 

egy álarccal mégis elrejthetőek. Ha mégsem, azt hasonlóan ötletes megoldások fémjelzik: a 

disznó álarcban rejtőző Vladek több ízben a náci macskák közé száll fel a villamosra, mert a 

másik kocsiban utazó lengyel disznók azonnal felismernék a sertés-álarcban rejtőző zsidót: „A 

németek rám se bagóztak…A lengyel kocsiban rögtön tudták volna, ha egy lengyel zsidó száll 

fel.”
29

 Viccesen működő, érzékletes kép a hasonló elven működő történetszál, amikor a magát 

disznónak álcázó házaspár hölgytagjának ruhájából kilóg az árulkodó egérfarok: „Én 

valamelyest biztonságban voltam. Olyan kabátom és csizmám volt, akár egy szabadnapos 

Gestapósnak. De Anja. A külseje… Rajta sokkal inkább látszott, hogy zsidó. Aggódtam 

miatta”.
30

 

Ennél is erőteljesebb kép, amikor a saját, mégiscsak antropomorfizáló természetű 

világban megjelennek a patkányok, amik ebben az állatparabolában az emberi kultúrtörténet 

konnotációihoz hasonló szimbólumok. Félelmet és undort keltenek, ám az evolúciós 

rokonságot kihasználva és zseniálisan a történetbe építve Vladek azzal nyugtatja meg a tőlük 

megijedő feleségét, Anját, hogy ezek valójában egerek.
31

 

 Szólni kell még arról, hogy a fordított svasztika vagyis horogkereszt alakzat egy 

ösvény és vagy a dialógusok s-betűi formájában hogyan épül be hatásosan és ikonikusan a 

képregénybe.
32

 A horogkereszt alakú ösvény ráadásul a kilátástalan válaszút szimbóluma: 

„Sosnowice felé indultunk – de hová menjünk?!”
33

 

 A Maus különös és elmélyült betéttörténete, A pokol bolygó rabja egy emberalakokról 

szóló vad látomás, Art anyja öngyilkosságáról szóló fiatal korában rajzolt képregénye, amely 

vizuális megoldásaiban, sötétített hátterével és rémálmokban megjelenő alakjaival épül be 

                                                 
28

 Jean Hatzfeld, A bozótvágó kések évszaka: A ruandai gyilkosok vallanak, Ulpius, Bp., 2006, 77. 
29

 Spiegelman, 2005, 142. 
30

 Uo., 138. 
31

 Uo., 149. 
32

 Spiegelman, 2005; Maksa, 2010, 48. 
33

 Uo., 127. 



zseniálisan az állatmese szövetébe. A pokol bolygó rabja fényképen, az anyáról készült fotót 

is tartalmaz, végképp elmosva a humán és az animális szférák szimbolikus határait és 

ironikussá téve a szövegkorpusz megoldásait.
34

 A Theodor Adorno-i tézist („A Holcaust után 

nem lehet verset írni”) a Kertész Imre-féle program, („Folytatnom kell folytathatatlan 

életemet”) is alátámasztja. A történelem a túlélők esélytelenségének és esélyeinek számos 

lehetőségét, köztük számos tragikus és drámai fordulatát tartogatta. Az Izrael állam alapítása 

könyvének lapjait vérrel író Irgun és a Hagana terroristái, az elvakult nácivadászok sorsa, a 

kommunista diktatúrák létrehozásában és fenntartásában segédkező, rendőri 

erőszakszervezetek tagjaivá váló munkaszolgálatosok e példák kiragadott legismertebbjei. A 

hedonizmusba, elkeseredésbe, öngyilkosságba, önpusztításba torkolló életek irodalmi példái 

közül a filmes adaptációja révén is széles körben ismert William Styron-regény, a Sophie 

választása (magyarul újabban már második verziójában, Sophie választ címmel is olvasható) 

emelhető ki. A Maus megkeseredett túlélője, a képregénybeli „Mauschwitzot” szintén megjárt 

új feleségével „se veled, se nélküled” kapcsolatban összeforrott, családját mániákus 

spórolásával és korlátoltságával gyötrő Vladek ebből a szempontból is illik a körvonalazott 

narratívába. 

 A szemináriumi dolgozat két, azonos korszakot feldolgozó, ám vizuális 

megoldásaiban és narratívájában is eltérő történelmi képregény bemutatására vállalkozva a 

hatalmi struktúrák és a totalitárius rendszerek közösségekre és identitására gyakorolt hatására 

kereste a választ. A genocídiumok, történelmi kataklizmák és korszakváltások problémáit 

feldolgozó két kiváló irodalmi alkotás a kilencedik művészet két fontos reprezentánsa. 

 

Felhasznált irodalom 

Benjamin, Walter, A kószáló, = W. B., Angelus Novus, Gondolat, Bp., 1980, 850, 888, 850. 
Canetti, Elias, Tömeg és hatalom, Európa, Bp., 1993. 

McCloud, Scott, A képregény felfedezése, Nyitott Könyvműhely, Bp., 2007. 

Diószegi István, Harsányi Iván, Krausz Tamás, Németh István, 20. századi egyetemes történet. 1890-1945, I. k., 

Korona, Bp., 1997. 

Hatzfeld, Jean, A bozótvágó kések évszaka: A ruandai gyilkosok vallanak, Ulpius, Bp., 2006. 

Kovács Krisztina, Táj- és térképzetek Hunyady Sándor prózájában (doktori értekezés),  http://doktori.bibl.u-

szeged.hu/1962/ 

Lutes, Jason, Berlin-A kövek városa, Nyitott Könyvműhely, Bp., 2010. 

Maksa Gyula, Változatok képregényre, Gondolat, Bp., - Pécs, 2010. 

Riesman, David, A magányos tömeg, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp., 1973. 

Simmel, Georg, A nagyváros és a szellemi élet = G. S., Válogatott társadalomelméleti tanulmányok, Bp., 2001, 

223-233, 233.;  

Spiegelman, Art, A teljes Maus, Ulpius, Bp., 2005. 

Szirák Péter, A megérthetetlen megőrzése: A holokauszt diskurzus és a Sorstalanság, = Antropológia és 

irodalom: Egy új paradigma keresése, Csokonai, Debrecen, 2003, 402-413, 405. 

Turner, Victor, A rituális folyamat, Osiris, Bp., 2002. 

                                                 
34

 Spiegelman, 2005, 102. 


