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Űrhajók a sejtelmesen suso-
gó fenyvesek fölött, titok-
zatos, szkafanderes ide-

genek a 19. századi eszközök-
kel megművelt földeken, bénító 
üzemmódba állított sugárvető-
vel ártalmatlanított kutya a falu-
ban – az első önálló erdélyi sci-fi 
képregényújság, a Fantomatika 
első ránézésre pontosan azt 
hozza, amit a műfajok, azaz a 
tudományos fantasztikum és a 
képregények rajongói vártak tő-
le. A folytatás előtt előrebocsá-
tanám, hogy a sajnos még min-
dig gyakori tévképzettel ellen-
tétben a képregény nem kizá-
rólag gyerekeknek szól, hanem 
olyan önálló műfaj, amely faj-
súlyos, mély gondolatiságú tör-
téneteivel a felnőtt közönsé-
get is előszeretettel megcéloz-
za. Gondoljunk csak az ame-
rikai Watchmen – Az őrzők cí-
mű klasszikusra, esetleg a Neil 
Gaiman-féle Sandmanre, Frank 
Miller Sin Cityjére vagy a műfajt 
művészi magasságokba eme-
lő francia Milo Manara és Enki 
Bilal alkotásaira.

Magyar közegben sem szorít-
kozik már a képregény a gyere-
keknek szóló kiadványokra, il-
letve irodalmi művek adaptáci-
óira (lásd: a Fülesben folytatá-
sokban megjelent képregények 
Zórád Ernő, Sebők Imre, Korcs-
máros Pál, illetve Fazekas Attila 
rajzaival), hiszen már jóval ko-

rábban megjelentek olyan kez-
deményezések, mint az interne-
tes Random magazin. De Csor-
dás Dániel vagy az Egyesült Ál-
lamokban a Villámtolvaj – Percy 
Jackson és az olümposziak raj-
zolójaként befutott Futaki Attila 
is a műfaj kiemelkedő magyar 
művelői közé tartozik. Ezek 
után már éppen ideje volt, hogy 
Erdélyben is megjelenjen egy 
saját képregényes kezdemé-
nyezés.

A lapot talán már be sem kell 
mutatni, azt ugyanis még hiva-
talosan októberi – gyakorlatilag 
már szeptemberi – megjelené-
se előtt a körülményekhez ké-
pest a lehető legprofibb módsze-
rekkel vezették be a köztudat-
ba. A székelyföldi, pontosabban 
kézdivásárhelyi alkotók már a 
nyár folyamán elkezdték a lehe-
tő legtöbb médiafelületet bom-
bázni a hírrel, miszerint hama-
rosan megjelenik a hiánypótló 
mű, az erdélyi képregényújság. 
Amelynek ráadásul egészen 
korrekt honlapot is szerkesztet-
tek, amelyen folyamatosan ér-
keztek a teaserek, illetve az el-
ső számban meg nem jelent, azt 
kiegészítő oldalak, hogy maga-
san tartsák az adrenalinszintet 
a műfaj iránt érdeklődő poten-
ciális olvasótábor tagjaiban. Így 
aztán amikor a lap kikerült a 
nyomdából, már régóta várt jó 
ismerősként üdvözölhették a 

művet – immár csak a történet-
tel kellett megismerkedni, hogy 
eldönthessék: valóban képes 
volt-e felnőni az előzetes nép-
szerűsítő kampány által felkor-
bácsolt várakozásokhoz.

Nos jelentjük: a Szabó Krisz-
tina történetéből Sárosi Mátyás 
Zsolt rajzolta képregény egész 
jó. Már a megjelenése is igényes: 
a műfajban felső középkategó-
riába sorolható kartonfedéllel 
került a standokra, belelapoz-
va pedig megállapítható, hogy a 
modern képregénytrendekhez 
illeszkedik, hiszen nem a klasz-
szikus, fehér alapon színes koc-
kás stílust hozza, hanem a kor-
szerűbb, komorabb és komo-
lyabb fekete alapra készültek a 
rajzok, és gyakori a szabályta-
lan, képkocka a képkockában 
megoldás. Az oldalpárok grafi-
kai megoldásai, a színvilág és 
a vizuális megjelenítés néhol a 
francia művészképregényeket 
idézik, jómagam csak a karak-
terek minden bizonnyal szán-
dékoltan túlstilizált, néha már 
infantilisnak ható megjeleníté-
sét tudom nehezen megszokni – 
ha egyáltalán.

És akkor maga a történet. 
Ehhez érdemes előrebocsáta-
ni a szerzők által is fontosnak 
tartott megjegyzést, miszerint 
a Fantomatika elnevezés aty-
ja a sci-fi lengyel klasszikusa, 
Stanisław Lem, aki a mai kife-

jezéssel virtuális valóságnak 
nevezett mesterséges realitást, 
holografikus világot jelölte meg 
a fantomatikus kifejezéssel. A 
sztori egy egyszerű, parasz-
ti társadalom hétköznapjainak 
bemutatásával indul, amelyben 
a főszereplő fiatal srác, Bereg a 
legkevésbé sem érzi otthonosan 
magát, a túlságosan is unalmas 
rusztikából a csillagok közé vá-
gyik. Emiatt természetesen ő vá-
lik a falubeliek élcelődéseinek 
céltáblájává – mindaddig, amíg 
ki nem derül, hogy mindannyi-
an illúzióban éltek, és a techni-
kai megvalósításoktól gyakorla-
tilag teljesen mentes világ nem 
az egyedüli az univerzumban. 
A lehetőségekhez képest remél-
hetőleg spoilermentes ismerte-
tőnkből is kiderül, hogy számos 
sci-fi klasszikusból ismert mo-
tívum köszön vissza – gondol-
junk csak a Csillagok háborújá-
ra vagy a Mátrixra, ugyanakkor 
a klasszikus filozófia egyes ele-
mei is megjelennek, némi csa-
varral – ebben a történetben, 
ugyanis Platón barlangjának – 
ahol a bent levők csupán a való-

di világ árnyképeit láthatják – itt 
éppen az ellentéte jelenik meg, 
hiszen a szereplők éppen hogy 
egy titkos barlangban levetített 
képekből értesülnek arról, hogy 
nem az ő világuk az egyetlen.

A sztori elgondolkodtató mó-
don vázolja fel azt, mennyire 
reménytelen minden utópista, 
társadalommérnökösködő igye-
kezet ellenére a tökéletes tár-
sadalom létrehozása, hiszen 
mindig lesznek olyanok, akik 
szerint lehet még az övéknél is 
jobb világban élni. Legalább-
is az egyik alapkonfliktusnak 
éppen ez tűnik – bár ahhoz, 
hogy a sztoriról érdemben töb-
bet mondjunk, meg kell várni a 
további részeket, amelyek ha-
vi rendszerességgel kerülnek 
majd az újságárusokhoz.

Az első rész elolvasása után 
azt mondom: érdemes várni 
és adni egy esélyt a Fantoma -
tikának, illetve a lap köré tömö-
rülő – és a szándékok szerint fo-
lyamatosan bővülő – alkotókö-
zösségnek.

BALOGH LEVENTE

Itt az erdélyi képregényújság

Fantom(atika) a palackból

– Ha ideális esetben mindez 
összejönne, akkor is marad 
a román többség fenntartá-
sa, gyanakvása vagy éppen-
séggel ellenséges magatar-
tása. Erre van recept?
– Keresni kell azokkal a román 
emberekkel, szervezetekkel a 
kapcsolatot, akik hajlandóak 
partnereink lenni az autonó-
miatörekvésekben. Szerintem 

nincs értelme autonómiáról ál-
modozni, ha nem vesszük ész-
re, hogy Székelyföld kivételével 
mindenhol román többség van. 
Tudatában kell lennünk annak, 
hogy a románok egy jelentős 
része is ugyanúgy szülőföldjé-
nek tartja történelmi városain-
kat, mint mi magunk, és ha-
sonlóam ragaszkodnak hozzá. 
Egyenlő partnerként kell velük 
leülni a tárgyalóasztalhoz: sem 
felsőbbrendűséggel, sem pedig 

megalázkodva. Hogy az utób-
bi negyed században az auto-
nómiatörekvések terén nem 
történt semmiféle előrelépés, 
azt jelzi, ez a párbeszéd létre 
sem jött.

– Erdélyben ahhoz szok-
tunk hozzá, hogy szinte 
mindent a politikusok ha-
tároznak meg. Miben se-
gíthetne a civil kezdemé-
nyezés?

– Óriási hiányosságnak tartom a 
(magyar) civil szféra gyengesé-
gét. Emiatt semmiféle társadal-
mi kontroll nincs az érdekvédel-
met képviselő politikum fölött. 
A civil szféra gyengesége viszont 
elsősorban közös felelősségünk. 
Az erdélyi, partiumi magyar tár-
sadalom sajnos „sikeresen” meg-
tartott magának egy részt a kom-
munista diktatúra örökségéből, 
ami azt jelenti: sokan úgy gon-
dolják, semmi értelme sincs tö-

rekednünk, mert úgyis az törté-
nik, amit a politikusok akarnak. 
Ameddig ez a jelenség él, sok-
kal kevesebb esélyünk van elő-
rejutni. Mindig lesznek olyanok, 
akik civil keretben szeretnének 
pártoktól függetlenül cselekedni, 
ők azonban civil összefogás hiá-
nyában éppúgy járhatnak, mint 
én, azaz teljesen kiszolgáltatot-
tá válnak.
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Civil összefogás nélkül bárki elbukhat
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