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Hegedűs Anikó

Szuperhősöktől az egerekig?

Holokauszt-ábrázolások a képregényben

Szórakoztató rövid történetek, szuperhősök, gyerekeknek való füzetek... 
sokunknak ez jut eszébe a képregény szót hallva. A képregény azonban ennél 
jóval több, teljes értékű műfaj, amely bármilyen történet ábrázolásához ren-
delkezik a megfelelő eszközökkel, legyen az szórakoztató, történelmi vagy 
éppen a Holokausztról szóló alkotás. A műfaj néhány jellegzetességének rövid 
bemutatása segíthet, hogy a sztereotípiákat elfeledve tekintsünk két olyan 
látszólag távoli fogalom összekapcsolására, mint a képregény és a Holokauszt. 
Hiszen a Holokauszt témájú képregények napjainkban már nem csupán egy-
két példányt, hanem képregények egész sorát teszik ki a II. világháború éveitől 
napjainkig.

M i  i s  a  k é p r e g é n y?
A képregény szabadon egymás mellé helyezett figuratív képek és szavak soro-
zata, amelynek célja információk közvetítése és/vagy esztétikai reakció kivál-
tása az olvasóból. A 19. században született műfajt a definíciók ellenére sokan 
még ma is csupán az irodalom és a képzőművészet alacsonyabbrendű keve-
rékének tekintik, amely kizárólag gyerekeknek szól. Valójában azonban külön 
műfajnak tekintendő, csak rá jellemző sajátosságokkal. A képregény legszem-
betűnőbb jellegzetessége, hogy különálló képkockákból (más néven panelek-
ből) épül fel, melyek szavakat és képeket ötvöznek. Utóbbiak stílusa változó,  
a realistától a minimalistáig, az expresszionistától a futuristáig terjedhet. 

Emellett a keretezés módja is jelentőséggel bírhat a történet alakításában. 
Ugyan a leggyakoribbak a téglalap alakú keretek, előfordulhatnak egyéb for-
májú vagy keret nélküli panelek is, amelyek az adott kép kiemelését vagy 
éppen vázlatszerű hatás keltését szolgálják. A képregény szöveges részének 
legfontosabb jellemzője az úgynevezett „szóbuborék”, amely a párbeszédek, 
gondolatok és a műfajra oly jellemző hangfestő szavak elhelyezésére szol-
gál. A képregényt leginkább narratív műfajnak tekintik, mivel a kép és szöveg 
együttese hatékonyan tud történeteket elmesélni. A kép és a szöveg leggyak-
rabban kiegészíti a másik által közvetített tartalmat, azonban teljesen eltérő 
információkat is közölhetnek velünk. A műfaj fontos jellemzője emellett, hogy 
megkívánja olvasójától, hogy a képeket látva az eseményeket elképzelje és 
gondolatban összekösse a különálló képkockákat.1

A képregény néhány sajátosságának ismeretében talán világosabb, miért 
lehet alkalmas a műfaj a Holokauszt ábrázolására. A korábbiakban megis-
mert különleges eszköztára bármilyen — akár gyerekeknek, akár felnőtteknek 
szóló — történet elmesélésére képessé teszi. A különálló képkockák megkíván-
ják, hogy az olvasó fantáziáját mozgósítva összekösse az ábrázolt eseménye-
ket és beleképzelje magát a történetbe, így segítve elő a Holokausztról való 
megemlékezést. A képkockák stílusa és keretezése emellett olyan informá-
ciókat közölhetnek a megtörtént események borzalmairól, amelyre a szavak 
nem képesek, ugyanakkor a szövegek kiegészítik és félreérthetetlenné teszik 
a képek közvetítette tartalmakat, így teljesebb képet kaphatunk a megtörtént 
eseményekről.

H o l o k a u s z t- k é p r e g é n y e k  a  I I .  v i l á g h á b o r ú t ó l  a  M a u s i g
A Holokausztot ábrázoló képregények történetének megismeréséhez egészen 
a II. világháborúig kell visszanyúlnunk. A legelső Holokauszt-képregény különle-
gessége, hogy 1942-ben egy koncentrációs táborban született. Gurs-ban Fran-
ciaország 1940-es német megszállását követően alakult koncentrációs tábor, 
ahol más franciaországi táborokhoz hasonlóan engedélyezett volt némi művé-
szeti tevékenység. Ennek eredményeként számos Gurs-ban született alkotás 
maradt az utókorra, köztük Horst Rosenthal Mickey au Camp de Gurs című 

1  McCloud, Scott: L’Art Invisible. Delcourt, 2007, 17., 28., 32-101., 106-111., 126-141. és 
146-169. oldal
 Dunai Tamás: Képregény Magyarországon. Médiakutató, 2007 tavasz. 1. oldal http://
www.mediakutato.hu/cikk/2007_01_tavasz/02_kepregeny_magyarorszagon

képregénye is (Mémorial de la Shoah, Párizs). Az alkotó még ugyanabban az 
évben Auschwitzban halt meg. 
A mű főszereplője az ismert Walt Disney figura, Mickey Mouse. A művész az  
ő szemszögéből mutatja be a Vichy-rendszer visszásságait. A finom vonalakkal 
megrajzolt jeleneteket a képekkel ellentétesen, gyerekesnek álcázott, maróan 
ironikus szövegek kísérik, amelyek leírják a tábori életet. A főhős megválasz-
tása jelentőségteljes, hiszen a kerekded, kedves egérfigura a játékosság és a 
szép gyermekkor jelképeként éppen hogy ellentéte a tábor szörnyű valóságá-
nak. Rosenthalnál azonban Mickey, mint tipikus amerikai mesefigura, nemcsak 
a gyermekkor, hanem a Franciaország által éppen megtagadott, Amerikában 
azonban továbbélő értékek, a szabadság, egyenlőség és testvériség képvi-
selője is. A főszereplő megválasztásának hátterében állhatott az is, hogy a 
náci propaganda Mickey Mouse alkotóját, a zsidó származású Walt Disneyt 
összekötötte a zsidó kultúrával, és mint ilyet, élesen elítélte, bár kétséges, 
hogy Rosenthalnak fogolyként tudomása lett volna erről.
Fontos kiemelni, hogy Rosenthal a műben nem ábrázol agressziót, sokkal 
inkább a rendszert létrehozó rendelkezéseket és az ehhez szükséges papír-
munkát mutatja be, amely rengeteg ember szenvedését képes volt elpalástolni. 
A mindvégig abszurd műnek a befejezése a legmeglepőbb: Mickey ugyanis 
egyszerűen úgy dönt, kitörli magát a történetből: „Mivel csak egy képregény-
figura vagyok, egyszerűen kitörlöm magam... És... hopp...!! Az őrök bármikor 
megtalálhatnak az L... (szabadság), E...(egyenlőség) és F...(testvériség) orszá-
gában. (Amerikára gondolok)”. A szöveg tehát világosan utal arra, hogy többé 
nem a nácik által megszállt Franciaország a szabadság földje, hanem Amerika, 
így Mickey is oda megy.2

Az Amerikai Egyesült Államokban már a háború évei alatt születtek olyan 
képregények, amelyek az akkori eseményekből merítettek ihletet, Hitlert téve 
a különböző történetek főgonoszává. A Captain America mainstream3 kép-
regény-sorozat első kötete volt a legkorábbi olyan alkotás, amely a borítón 
ábrázolta Hitlert, mint a különleges képességekkel bíró képregényhős legfőbb 
ellenségét (írta Joe Simon, rajzolta Jack Kirby). Az említett kötet 1941 márci-
usában, Amerika hadba lépése előtt jelent meg, és a szerzők vágya még Pearl 
Harbor támogatása volt. A Captain America és más hasonló képregények azon-
ban nem törekedtek az európai események hű bemutatására, céljuk inkább az 
amerikai katonák hősiességének kiemelése volt, akik felvették a harcot Hitler 
és katonái ellen.4

Amerikában az 1950-60-as évektől egyre inkább a közbeszéd része lett a 
Holokauszt, köszönhetően Anna Frank naplója ottani kiadásának (1952), vala-

2  Mulman, Lisa Naomi: A Tale of Two Mice. Graphic Representations of the Jew in 
Holocaust Narrative. In: The Jewish Graphic Novel. Szerkesztette: Samantha Baskind, 
Ranen Omer-Sherman. Rutgers University Press, 2008, 85-93. oldal
 Rosenberg, Pnina: Mickey Mouse in Gurs — Humour, Irony and Criticism in Works of Art 
Produced in the Gurs Internment Camp. Rethinking History, 6. kötet, 3. szám, 2002, 
273-292.oldal
3  A képregény a 20. század kezdetétől nagy népszerűségre tett szert Amerikában. 
Ekkor született meg a mainstream képregény, amely jellemzően folytatásos, és szinte 
mindig besorolható valamilyen zsáner alá, például szuperhősös, western, akció, sci-fi.  
Az ilyen lépregények készítésekor a különböző alkotói folyamatok elválnak, az író, a 
rajzoló, a kihúzó és a beíró személye általában eltérő.
Dunai Tamás i.m. Képregény Magyarországon. Médiakutató, 2007 tavasz. 2.oldal http://
www.mediakutato.hu/cikk/2007_01_tavasz/02_kepregeny_magyarorszagon 
Kubiszyn Viktor: Állókép-birodalom. Jegyzetek a képregényről. Beszélő Online, 2004 
november 16. http://beszelo.c3.hu/04/11/16kubiszyn.htm
4  Albert, Aaron: Captain America http://comicbooks.about.com/od/captainamerica/p/
captainamerica.htm
Marvel Comics website http://marvel.com/universe/Captain_America

Horst Roenthal
Mickey au camp de Gurs, 1942 
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iránt, a túlélők nemzedéke ugyanis kezd eltűnni, és a későbbi nemzedékek töb-
bet akarnak hallani a múltról. Éppen ebben az időszakban kezdi el magalkotni 
Art Spiegelman a Maust, amely később kétkötetes ‘graphic novel’-ként9 jelent 
meg (1986, 1991). A mű keletkezésének körülményei jól példázzák a korábban 
vázoltakat: lengyelországi származású zsidó szülei a Holokausztot túlélve az 
Egyesült Államokban telepedtek le, fiuk, Art, pedig már a háborút követően 
született. Az undeground10 képregény területén hírnevet szerző férfit idősődő 
apja múltjának megörökítése vezérelte. A sok vitát kavaró, Pulitzer-díjjal 
kitüntetett mű legalább 35 hasonló témájú képregény kiadását eredményezte! 
Ez volt az első képregény, amely széles körben kivívta a kritika elismerését, és 
megmutatta a közönségnek, a képregény nemcsak szuperhősökről szólhat. 
Komoly fogadtatásához biztosan hozzájárult a holokauszt-történet jelen-
tősége, valamint a gyerekesnek tartott képregény-műfaj és a komoly téma 
közötti feszültségek kiaknázása. A mű Magyarországon 2005-ben jelent meg, 
és ez az egyetlen magyarul is hozzáférhető Holokauszt-képregény.11

A szerző az édespajával készített interjúk alapján mutatja be a Holokausztot. 
A cselekmény két szálon fut, egyrészt az apa múltját idézi fel, de ugyanek-
kora súlyt kap azonban a mű keletkezéstörténetének elmesélése. Így képet 
kap a szerző problémákkal teli kapcsolata apjával, akit a szenvedések lelkileg 
teljesen megnyomorítottak, valamint édesanyja öngyilkosságának traumája is. 

9  Rajzolt regény, olyan önálló történetek képregény formában, melyek különálló 
könyvben jelennek meg, hosszuk pedig elérheti a több száz oldalt.
10 1954-ben a képregénykiadók öncenzúrát vezettek be, hogy így előzzék meg a 
támadásokat, miszerint a műfaj sok erőszakot ábrázol és káros a gyerekekre nézve.  
A Comics Code bevezetésével született meg az inkább felnőtteknek szóló underground 
képregény, amely nem tartotta magára nézve kötelezőnek a Code-ot és témájában, 
valamint formabontó felépítésében is elkülönült a populáris mainstream képregényektől. 
Az underground képregényeket általában egyetlen alkotó készíti el a történet megírásá-
tól a rajzok kivitelezéséig.
Dunai Tamás i.m.
Kubiszyn Viktor i.m.
11 Kisantal Tamás: Az emlékiratoktól a botrányokig — a holokauszt és a művészetek. 
Árkádia, 2., 2011 http://www.arkadia.pte.hu/magyar/cikkek/emlekiratoktol_botranyokig

mint az Eichmann-per (1961) visszhangjának.5 Az 1950-60-as években fellen-
dülő érdeklődést jól tanusítja, hogy ebben az időben több Holokauszt-témájú 
képregény is született az USA-ban, bár ezeknek sem a történelmi hűség a fő 
jellemzője, sokkal inkább a hősies amerikaikról vagy a zsidókat megmentő 
szuperhősökről szóltak. Sam Kweskin The Butcher of Wulfhausen (Kent Blake 
of the Secret Service 14, 1953) című füzete például egy egykori, kegyetlen 
német táborparancsnokról szól, akinek egy amerikai ügynök nyomára bukkan 
és megöli.6 A Steve Harper és Neal Adams által készített Thou Shalt Not 
Kill (Weird War Tales 8, 1972) főszereplője pedig egy hatalmas gólem, aki bosz-
szút áll a megyilkolt zsidó népért.7 Az ötveneses, hatvanas években született 
kevéssé hiteles, mainstream alkotások közül egy emelkedik ki a történetfű-
zés egyedisége és képi újításainak köszönhetően. Bernard Krigstein Mas-
ter Race (1955) című rövid képregénye az Impact című sorozatból egy New 
Yorkban bujkáló egykori náci parancsnokról szól, akin bosszút áll bűnökkel teli 
múltja. A filmes technikákat és számos képi szimbólumot felvonultató mű Art 
Spiegelmanra is hatással volt a Maus megalkotásakor, aki egy tanulmányában 
is elemezte Krigstein képregényét. Az alkotás legfőbb értéke azonban, hogy 
egy olyan korai időszakban festett meglehetősen hiteles képet a zsidóüldözés 
és a haláltáborok szörnyűségeiről, amikor még minderről igen kevés szó esett.8

Az 1960-as évekre kialakultak bizonyos ábrázolási normák, amelyek még ma is 
meghatározzák egy-egy Holokausztot ábrázoló műhöz való hozzáállásunkat. 
Ezek szerint a Holokausztot az adott művészi forma lehetőségeihez mérten 
hűen, a komoly hangvételt és a halottak iránti tiszteletet szem előtt tartva 
kell megjeleníteni. Az 1970-es évektől fellendül az érdeklődés a Holokauszt 

5 Kisantal Tamás: Az emlékiratoktól a botrányokig — a holokauszt és a művészetek. 
Árkádia, 2., 2011 http://www.arkadia.pte.hu/magyar/cikkek/emlekiratoktol_botranyokig
6 Vassallo, Dr. Michael J.: Sam Kweskin at Timely Atlas, 2002 http://www.comicartville.
com/kweskinatatlas.htm
7 A teljes képregény megtekinthető az alábbi linken: http://diversionsofthegroovykind.
blogspot.be/2009/09/admiring-adams-thou-shalt-not-kill.html
8 Spiegelman, Art: La première BD sur la Shoah. Beaux Arts hors-série, 2010, 118-127. oldal

Miriam Katin
We Are On Our Own. Drawn & Quarterly, 2006,  
48. oldal, 1-3. panel 
Copyright © Miriam Katin
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Számos jelenet tanúskodik a fiú által sosem tapasztalt Holokauszt nyomasztó 
erejéről, a vágyról, hogy ő is részese legyen szülei emlékeinek és megértse azt, 
amin átmentek. Ezek az érzések pedig nemcsak „Artie”-t, hanem általában az 
összes Holokauszt-túlélő gyermekét, azaz az úgynevezett „másodgenerációt” 
is jellemzi.12

A Maus szereplői embertestű és állatfejű lények: a németek macskák, a zsidók 
egerek, a lengyelek disznók, az amerikaiak kutyák. Art Spiegelman a zsidó 
népet azért ábrázolta egérként, mert a náci fajelmélet ezekhez a kártevőkhöz 
hasonlította őket. A művész ezzel a náci fajelmélet ihlette képi nyelvvel hívja 
fel a figyelmünket a népek megkülönböztetésének veszélyeire és értelmet-
lenségére.13 Ahogyan láttuk, nem Art Spiegelman volt az első, aki egér alak-
ban ábrázolta képregényének főszereplőjét, Horst Rosenthal Mickey au Camp 
de Gurs című képregénye hatással lehetett az alkotóra.14 A szerző a műben a 
végletekig kihasználja a formanyelvet, a Holokauszt minden részletét, a kre-
matóriumokat, az erőszakot és éhezést vastag tussal, lényegi elemeire redu-
kálva, ugyanakkor kendőzetlenül mutatja be. Az egységesített és teljeséggel 
sematikus figurák az összetett tartalom kifejezését szolgálják, anélkül, hogy 
az olvasót felesleges részletekkel terhelnék. Emellett a fekete-fehér színvilág 
és a színes formák hiánya aláhúzza a történet tragikumát és elősegítit, hogy 
több figyelmet szenteljünk az ábrázolt eseményeknek.15 A korai, Amerikában 
készült Holokauszt témájú képregények limitált színkészletével ellentétben 
Art Spiegelman tehát teljesen lemondott a színek használatáról. A Maus meg-
jelenése után több képregény is ezen az úton haladt tovább.
A Holokauszt iránti érdeklődés fellendülését és a téma világszerte való 
megjelenését jól mutatja Osamu Tezuka, a japán képregényekre jellemző 
manga stílusban megalkotott Adolf (1983–85) című képregénye. A műben 
valóság és fikció keveredik, a hosszadalmas és bonyolult cselekmény elsősor-
ban a Hitler zsidó származását bizonyító iratok körül forog. Érdemes meg-
jegyezni, hogy a japán mű csak 1995-től a Viz Comics kiadásában jelent meg 
angolul, talán a Maus sikerén felbátorodva.16

H o l o k a u s z t  k é p r e g é n y e k  a  M a u s  u t á n
Az ezredfordulót követően, a Maus sikerén felbuzdulva számos Holokauszt 
képregény jelent meg. E rövid cikk keretein belül nincs lehetőség minddel 
foglalkozni, ezért csak néhány érdekes alkotásra térünk ki. Miriam Katin 
1942-ben született Magyarországon, családja a háborút túlélve hagyta el az 
országot. A művész később Amerikában telepedett le, ahol gyermekkönyvek 
illusztrálásával foglalkozik, amikor azonban a képregények a Mausnak köszön-
hetően előtérbe kerültek, felfedezte, hogy ő is bemutathatja így saját törté-
netét. A We Are On Our Own (2006) című önéletrajzi ihletésű képregényben a 
szerző annak a történetét meséli el, ahogy ő kétéves kisgyermekként anyjával 
elszökött a nácik elfoglalta Budapestről, és mindenüket hátrahagyva vidéken 
hamis papírokkal bújkáltak a háború végeztéig. A mű a kislány, Miriam szem-
szögéből mutatja be a bujdosást, így a borzalmak kevésbé közvetlenül jelen-
nek meg. Ugyanakkor a két szálon futó cselekmény, amely bemutatja Miriam 

12 Beck András: Mi van a Maus-maszk alatt? Élet és Irodalom. 2005/15. szám http://
www.kepregeny.net/sajtoarchivum/muvek-sorozatok/maus/mi-van-a-maus-maszk-
alatt/
Dunai Tamás: Maus — egy túlélő története. SZEGY (Szegedi Tudomány Egyetem hivatalos 
hetilapja). 2005. március 7. http://www.kepregeny.net/sajtoarchivum/muvek-sorozatok/
maus/maus-egy-tulelo-tortenete/
Eörsi Sarolta: Egerek és állatok. Art Spiegelman: A teljes Maus. Magyar Narancs. 2005. 
március 10. http://www.kepregeny.net/sajtoarchivum/muvek-sorozatok/maus/
egerek-es-allatok/
Kisantal Tamás: Az extremitás történetisége. Art Spiegelman: Maus. http://www.
szazadveg.hu/files/kiadoarchivum/kisantal.doc 
McGlothlin, Erin: „When time stands still”. Traumatic Immediacy and Narrative 
Organization in Art Spiegelman’s Maus and In the Shadow of No Towers. In: The Jewish 
Graphic Novel. Szerkesztette: Samantha Baskind, Ranen Omer-Sherman. Rutgers 
University Press, 2008, 94-110. oldal
Orbán Katalin: Kép, képtelenség és trauma. Beszélő, 2005. május http://www.kepregeny.
net/sajtoarchivum/alkotok-2/alkotok/kep_keptelenseg_es_trauma/
Spiegelman, Art: The Complete Maus. A Survivor’s Tale. Penguin Books, 2003
13  A lengyeleket azért ábrázolta a szerző disznóként, mert a II. világháború alatt a néme-
tek „Schwein”-nak (disznónak) nevezték egymást közt a lengyel népet. A képregény más 
népeinek ábrázolása egyrészt a Holokauszt macska-egér játékként való felfogásába 
illeszkedik (amerikaiak mint a macskákat üldöző kutyák), másrészt történelmi tényeken 
alapul (a franciák békaként való ábrázolása több évszázadra visszanyúló történettel bír).
Miller, Frieda: Maus: A memoir of the Holocaust. Teacher’s guide. Vancouver Holocaust 
Education Center, 1998, 21-22. oldal. 
14  Mulman, Lisa Naomi: A Tale of Two Mice. Graphic Representations of the Jew in 
Holocaust Narrative. In: The Jewish Graphic Novel. Szerkesztette: Samantha Baskind, 
Ranen Omer-Sherman. Rutgers University Press, 2008, 85-93. oldal
15 Ezzel ellentétben a színes képregények inkább az ábrázolt formákra terelik a 
figyelmünket, így a képkockát színes foltok összeségeként érzékeljük. McCloud, Scott: 
L’Art Invisible. Delcourt, 2007, 193-200. oldal
16 Orthofer, M.A.: Message to Adolf. Complete Review, 2013 január 9. 
http://www.complete-review.com/reviews/comics/tezukao3.htm

nehéz gyermekkorát és annak hatását felnőttkorában, hasonlóságot mutat  
Art Spiegelman képregényének felépítésével. 
A zaklatottságot sugárzó, sűrűn húzott vonalak sötétté árnyalják a képeket,  
s ez jól illik a történet komor hangulatához. A drámaibb jeleneteknél a vonalak 
kilépnek kereteik közül, így téve feszültebbé a hangulatot. Ezzel szemben 
a kislány és környezetének ábrázolásában megfigyelhető kerekded formák 
kedvességet sugároznak, ami harmonizál a gyermekszemszögből íródott 
történettel, ugyanakkor ellentétes a tragikus tartalommal. A szerző egyéb-
ként bevallása szerint a gyerekkorában vele történteket mindig színek nélkül 
képzelte el a korból fennmaradt fekete-fehér fényképek hatására.  
A képregényben a háború alatt történtek valóban fekete-fehérben jelennek 
meg, a jelenkori események azonban színesen. A szerző így egyrészt elkülöníti, 
másrészt vidámabb hangulatúvá teszi a jelen képkockáit. A magyar vonatko-
zású ‘graphic novel’ itthoni megjelentetésére egyik kiadó sem vállalkozott  
a hazai képregényes környezet kezdetlegességére hivatkozva.17

Míg Miriam Katin saját emlékeit dolgozza fel önéletrajzi albumában, addig a 
lengyelországi zsidó származású Joe Kubert Yossel: April 19, 1943 (2003) című 
művében, azt képzelte el, mi történt volna vele és családjával, ha nem vándo-
rolnak ki a háború előtt Amerikába. A történet a varsói gettófelkelést mutatja 
be, fő érdekessége azonban képi megoldásaiban rejlik. A nyers, keretnélküli 
ceruzarajzokat Joe Kubert úgy tünteti fel, mintha azok a gettóban élő fiatal 
főhős, Yossel vázlatai lennének, ezzel egyúttal a hitelesség érzetét kelti.18  

A fiú rajztudása a történetben is fontos szerephez jut, kézügyessége nem-
csak plusz ételhez juttatja, hanem a deportálástól is megmenti. Joe Kubert 
valószínűleg ihletet merített Dina Gottliebova Babbitt történetéből, aki annak 
köszönhetően élte túl az auschwitzi tábort, hogy Mengelének készített portré-
kat a roma kísérleti alanyokról. Az ő történetéről 2009-ben a szerző más alko-
tókkal együttműködve rövid képregényt is készített.19

Az ezredfordulót követően a Holokauszt története ismét felbukkant a 
mainstream comics-ban is. 2008-ban a Marvel Comics kiadásában megje-
lent, Greg Pak, Carmine Di Giandomenico és Matt Hollingsworth által 
készített, öt füzetből álló X-Men: Magneto Testament az X-Menből ismert 
különleges képességű főalak, Magneto gyermekkorát meséli el a náci Német-
országban. A szuperhős és a tragikus II. világháborús események összekap-
csolása mellesleg jól mutatja a Holokauszt ábrázolásában kialakult etikett 
fellazulását. Bár az eredeti sorozat kitalált történet egy különleges képessé-
gekkel bíró mutáns emberi fajról, a Testament esetében az alkotók számára 
fontos volt történelmileg hűen adni vissza a hitleri Németországot, éppen 
ezért a comic bookot a Simon Wiesenthal Központtal együttműködve és kuta-
tásokat végezve készítették el. Greg Pak bevallása szerint a pontosságra való 
törekvés legfőbb oka a ma is létező Holokauszt-tagadás elleni fellépés volt.  

A sorozat klasszikus mainstream formátumot mutat. A hagyományos szóbu-
borékos felépítést és a szabályos képkockákat szürkés árnyalatú színek töltik 
ki. Míg a témáról íródott más szerzői képregények tudatosan választották  
a fekete-fehér színpárosítást (Maus, Yossel, We Are On Our Own...), addig itt a  
sok szín elvonhatja a figyelmet a történet súlyáról. Apró részletnek tűnhet, 
mégis a szétfröccsenő vörös vér megjelenítése erősen akcióképregényekre 
emlékeztető, ami a komoly témát tekintve nem egy szerencsés asszociáció. 
Tehát a képregény utószavában is hangoztatott hűségre való törekvés ellenére 
az eredmény visszás. Emellett a szerzőkkel készült interjúkat hallva könnyen 
felmerülhet, az alkotók célja inkább a híres képregényhős jellemfejlődését jól 
alátámasztó, sötét és izgalmas gyermekkor kreálása volt.20

17 Baskind, Samantha: A Conversation with Miriam Katin. In: The Jewish Graphic Novel. 
Szerkesztette: Samantha Baskind, Ranen Omer-Sherman. Rutgers University Press, 
2008, 237-243. oldal
Katin, Miriam: We Are On Our Own. Drawn&Quarterly, 2006
18 Kubert, Joe: Yossel: April 19, 1943. DC Comics, 2003
Prager, Brad: The Holocaust without Ink. Absent Memory and Atrocity in Joe Kubert’s 
Graphic Novel Yossel: April 19, 1943. In: The Jewish Graphic Novel. Szerkesztette: 
Samantha Baskind, Ranen Omer-Sherman. Rutgers University Press, 2008, 111-128. oldal
19 A Dina Gottliebova Babbittról készült 6 oldalas képregényt Rafael Medoff, a David S. 
Wyman Institute for Holocaust Studies igazgatója írta, Neal Adams illusztrálta, a rajzokat 
Joe Kubert húzta ki, Stan Lee pedig bevezetőt írt hozzá. A képregény nem jelent meg 
külön kiadásban, hanem a Marvel Comics által 2009-ben kiadott X-Men: Magneto 
Testament utolsó, ötödik füzetében tűnt fel mintegy kiegészítésként.
20  Bergson, Steven: A look at Holocaust comics on Yom HaShoah. 2009. április 20. http://
jewishcomics.blogspot.be/2009/04/look-at-holocaust-comics-on-yom-hashoah.html
Malcolm, Cheryl Alexander: Witness, Trauma, and Remembrance. Holocaust 
Representation and X-Men Comics. In: The Jewish Graphic Novel. Szerkesztette: Samantha 
Baskind, Ranen Omer-Sherman. Rutgers University Press, 2008, 144-160. oldal
Pak, Greg — Di Giandomenico, Carmine — Hollingsworth, Matt: X-Men: Magneto Testament. 
5 kötet. Marvel Comics, 2008–2009
Greg Pak Talks About Magneto Testament on CBR X-Positions http://community.
livejournal.com/magnetic_appeal/38795.html
Shinefield, Mordechai: Comic Explores Shoah, The Jewish Daily Forward. 2008. június 5. 
http://www.forward.com/articles/13529/#ixzz1DHc5FBEB
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A  H o l o k a u s z t- k é p r e g é n y e k e t  ö v e z ő  v i t á k
A Maus, mint az első nagy hírnévre szert tevő Holokauszt-képregény nem kizá-
rólag elismerésekben részesült, hanem sok vitát is kavart. Az ellene felhozott 
érvek egy része visszhangzik a később megjelenő képregények körül felcsapó 
vitákban is. Tiszteletlenség vagy napjaink egyik új médiuma a Holokauszt 
ábrázolására — ez az alapja sok vitának. Csupán a kulcsszavak említéséből kitű-
nik, hogy a viták nem az egyes művekről, hanem a képregény műfajáról ítél-
keznek. Ugyanis a képregény elfogadása, tekintve a műfajhoz erősen kötődő 
előítéleteket, továbbra sem problémamentes. A tanulmány első felében bemu-
tatott képregényes formanyelv ismeretében azonban talán könnyebben belát-
hatjuk, hogy a műfaj nemcsak gyerekeknek szóló kalandos történetek,  
de valós, tragikus események elmesélésére is alkalmas. Képi és irodalmi esz-
köztára együttesen képes árnyalt, művészetileg kvalitásos, hiteles képet 
nyújtani a Holokausztról. Képes arra, hogy ironikusan-humorosan meséljen 
a táborok világáról, hogy hitelesen ábrázolja a túlélés lelki nehézségeit, vagy 
hogy gyermeki szemszögből mutassa be a II. világháborús borzalmakat. 
Így tekinthetünk rá úgy is, mint új médiumra a Holokauszt ábrázolásában, 
amely képes megismertetni a történteket bárkivel, köztük fő olvasótáborával, 

a fiatalokkal. Ez a fiatalok számára ismerős, a sok kép által könnyen érthető és 
vonzó műfaj alkalmas lehet, hogy az iskolai Holokauszt-oktatásban is felhasz-
náljuk. Mindezt felismerve az utóbbi években több Holokauszt-oktatási képre-
gény is megjelent (Eric Heuvel és Ruud van der Rol: Az igazság nyomában, 
2007 vagy Michał Gałek: Episodes from Auschwitz, 2009). Ezek a kalandos 
képregényekre emlékeztető formavilággal és élénk színekkel igyekeznek von-
zani a gyerekeket. Most nem térhetünk ki bővebben ezekre az oktatási célokat 
szolgáló művekre, sem a velük kapcsolatos vitákra, azonban a polémiák  köze-
pette sem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a lakosság egy jelentős része 
továbbra sem tud semmit a Holokausztról, így a képregényeknek fontos sze-
repe lehet abban, hogy a Holokauszt emlékezetét minél több emberhez eljutas-
suk. A Holokausztot bemutató képregényeknek éppen ezért megvan a maguk 
helye az eseményekre való visszaemlékezésben.21 

21  Lipman, Steve: Irreverence Now Shoah Teaching Tool. In: The Jewish Week, 2011 http://
www.thejewishweek.com/news/new_york/irreverence_now_shoah_teaching_tool
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