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 Amerika Kapitány kiadója legsikeresebb szuperhőse volt a második világháború évei alatt. A háború után a 
szereplő népszerűsége, akárcsak más szuperhősöké is, fakulni kezdett, végül az ötvenes években szépen lassan el 
is tűnt. Az 1960-as években bukkant fel újfent a képregények oldalain egy vadonatúj szuperhőstársulás, a Bosszú 
Angyalai állandó tagjaként és vezetőjeként. Visszatérése után a szereplő kalandjainak legsikeresebb és elismertebb 
írói Stan Lee, Steve Englehart, J. M. DeMatteis, Mark Gruenwald és Ed Brubaker voltak. Történeteit gyakran itatta át 
az Egyesült Államok politikai hangulata, és alkotói ezeken keresztül közvetetten gyakran bírálták az ország vezeté-
sét, az általuk elkövetett hibákat, vagy éppen hívták fel az olvasó figyelmét az ezeknél sokkal súlyosabb társadalmi 
problémákra. Amerika Kapitány személyiségének ábrázolása a második világháborútól kezdődően az Egyesült Ál-
lamokat ért 2001. szeptember 11-ei terrortámadáson át folyamatosan, íróról íróra változott és fejlődött. A kezdet-
ben az országot jelképező szuperhős idővel az amerikai álom megtestesítőjévé vált, miközben hazafias mivolta 
mindvégig megmaradt.

A figura születése

 Megalkotásakor Amerika Kapitány leginkább az Adolf Hitler által képviselt érték- és eszmerendszer ellentétét 
volt hivatott jelképezni, amely ötlet két fiatal alkotó, Joe Simon és Jack Kirby fejéből pattant elő.
Kirby illusztrátori és rajzolói pályafutását különböző sajtóügynökségek munkatársaként kezdte, de egy ideig a Flei-
scher Studios alkalmazottjaként animációs filmeken is dolgozott. A nála néhány évvel idősebb Simon több újságnál, 
köztük a Rochester Journal-Americannél és a Syracuse Heraldnál is dolgozott. A két fiatalember 1939 végén, 1940 
elején ismerkedett meg egymással a Fox Feature Syndicate-nél. Néhány hónappal azután, hogy Kirby a sajtóügynök-
ségnek kezdett dolgozni, Simon mint a képregényrészleg főszerkesztője szerződött a vállalathoz. Közös munkáik 
során igen jó baráti és munkakapcsolat alakult ki kettejük között.
1940-ben a Timely Comics kiadója, Martin Goodman látva a National Publications, a későbbi DC Comics Super-
manjének, Batmanjének és más új szuperhős-szereplőinek sikerét az akkor még kibontakozóban lévő képregény-
piacon, Simont, a Timely akkori főszerkesztőjét bízta meg, hogy alkosson saját szuperhősöket a kiadó számára. Si-
mon, mielőtt nekilátott volna a hős kigondolásának, először egy gonosztevőt keresett a számára. Választása Adolf 
Hitlerre, Németország és a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt akkori vezetőjére esett, akiben véleménye 
szerint „megvolt minden, amit az amerikaiak gyűlöltek.”

Joe Simon és Jack Kirby

Az első vázlat, ami Amerika Kapitányról készült



 „Az Ötödik sugárúton voltam az éjszakai buszon, új szereplőkön gondolkodtam, és azon, hogy  azok a képregé-
nyek a legsikeresebbek, amelyek olyan kiváló ellenfeleket sorakoztatnak fel, mint például a Batmanben szereplő 
Pingvin. Akkoriban a nácik valósággal elszabadultak Németországban, és Adolf Hitler is egyre többet szerepelt a 
sajtóban, így arra gondoltam: »Miért nem használunk valós gonosztevőt egy kitalált helyett?«” – nyilatkozta Simon. 
A hős neveként először a Szuper Amerikai merült fel benne, de úgy érezte, túl sok 
képregényfigura nevében szerepel a szuper szó. Az általa elképzelt szereplő – aki 
végül az Amerika Kapitány nevet kapta – vázlatainak elkészítése után Goodmannel 
egyeztetve dolgozta ki a részleteket. A hős polgári neve, a Steve Rogers, a hadse-
regben használt „roger”, vagyis „értettem” kifejezésből származott. Amerika Ka-
pitány öltözéke egy mindenki által ismert hazafias jelképen, az Egyesült Államok 
zászlaján alapult. A szereplő láncinget és sisakot viselt, mely utóbbit szárnyak 
díszítettek, utalva Merkúr római istenre, a gyorsaság megszemélyesítőjére. Fe-
gyverként pajzsot hordott, akár egy „újkori keresztes lovag”. Megalkotói szán-
déka szerint Amerikát, az amerikai álmot testesítette meg.

 A kiadó döntése szerint Amerika Kapitány rögtön saját füzetet kapott, ellen-
tétben más új szereplőkkel, akik általában antológiákban mutatkoztak be. Good-
man mihamarabb szerette volna kiadni a képregényt, amit ezért Simon két fiatal 
rajzolóra, Al Avisonre és Al Gabrielre akart bízni. Kirby, akivel közösen már több 
szereplőt is alkottak a Timely számára, azonban szintén ragaszkodott a haza-
fias szuperhőshöz. Bár Simon nem volt meggyőződve róla, hogy Kirby a szoros 
határidőn belül el tudja készíteni a rajzokat, végül neki adta a munkát. „Lehet, 
hogy ott volt két Al, de Jack Kirby csak egy van” – írta visszaemlékezéseiben Simon, aki Kirbyt mindig is Amerika 
Kapitány társalkotójának tekintette. Véleménye szerint: „ha nem Kirby rajzolta volna, talán nem is lett volna belőle 
semmi.” Simon emellett olyan, abban az időben különösen kedvező szerződést kötött Goodmannel, mely Kirby és 
számára százalékos részesedést biztosított az általuk megalkotott szereplő által termelt haszonból.



A képregény aranykora

A Captain America Comics első száma 1940 decemberében, de 1941 márciusi borítódátummal jelent meg: egy évvel 
a Pearl Harbor-i csata előtt, melynek hatására az Egyesült Államok belépett a második világháborúba a szövetséges 
hatalmak oldalán. A kiadvány borítóján Amerika Kapitány volt látható, ahogyan ökölcsapást mér Németország ak-
kori vezetőjére, Adolf Hitlerre – bár magában a füzetben a hős nem Hitlerrel, hanem egy szintén kitalált szereplővel, 
Vörös Koponyával vette fel a harcot. Joe Simon bevallása szerint a figura leggyengébb eleme az eredettörténete 
volt, melyben a gyenge testalkatú Steve Rogersből egy titkos kísérlet során szuperkatona vált. Hogy titokban tartsa 
személyazonosságát, Rogers álruhát öltött, a szolgálati helyéül kijelölt táborban pedig az ügyetlen és kétbalkezes 
közkatona szerepét játszotta. „Nem sokat törtük a fejünket az eredettörténeten. Minél gyorsabban el akartunk jutni 
az izgalmas részhez” – nyilatkozta az író. A kor más hasonló képregényeivel összehasonlítva Amerika Kapitány 
történeteinek Jack Kirby által „megkoreografált” jeleneteiben a szereplők mozgását, 
mozdulatait felnagyított energikusság és dinamizmus jellemezte. Kirby mindig a leg-
dramatikusabb beállítást kereste, kerülte a monotonitást, emiatt szívesen változtatta 
a panelek nézőpontjait és elrendezését, melyek kereteiből a szereplők gyakran ki is 
léptek.
Amerika Kapitány, oldalán ifjú társával, Buckyval, már első szereplése alkalmával 
kiemelkedően sikeres volt. A Captain America Comics első számából közel egymillió 
példányt értékesített a kiadó. A hazafias hős első megjelenésének idejében az Egyesült 
Államok kormánya még nem foglalt állást Hitler politikájával szemben. Közel két év-
vel az első szám megjelenése előtt, 1939 februárjában, a Német–Amerikai Szövet-
ség szervezésében még 20 000 nemzetiszocialista szimpatizáns gyűlt össze a Madison 
Square Gardenben, ahol a fehér faj, az „igaz hazafiak” jogait hirdették.
Amerika Kapitány megszületése szándékosan erősen politikai hangvételű volt. „A 
háború ellenzői jól szervezettek voltak. Mi is hallatni akartuk a mondanivalónkat” – em-
lékezett vissza később Simon. A Captain America Comics első és második számának 
megjelenése után az alkotópáros egyre több fenyegető levelet és telefonhívást kapott, 
a Timely Comics más munkatársai pedig gyanús személyekre is felfigyeltek a kiadó 
irodaépülete előtt. Mivel néhány alkalmazott félt elhagyni az irodát, az esetet jelentet-
ték a rendőrségnek, hogy a járőrök biztosítsák az épületet. A Timely szerkesztőségét 
még maga New York akkori – és egyben az ország történelmének egyik legnagyobbra 
tartott – polgármestere, Fiorello LaGuardia is felhívta, hogy személyesen garantálja a 
kiadó munkatársainak biztonságát. Simon emlékiratai szerint a következőket mondta: 
„Fiúk, nagyszerű munkát végeztek odaát! New York városa szavatolja, hogy semmi 
bántódásotok nem eshet.”
Bár az MLJ Comics Shield (Pajzs) nevű szereplője időben megelőzte, ennek ellenére Amerika Kapitány lett a legis-
mertebb és legidőtállóbb hazafias szuperhős azok közül, akik a második világháború évei alatt születtek. A képregé-
nyek oldalain Amerika Kapitány szembeszállt a németekkel, a japánokkal és más, az Egyesült Államokat és szövet-
ségeseit fenyegető ellenséggel. A ponyvairodalom sémáit követő, hangzatos című történetekben számos groteszk 
és bizarr külsejű szereplővel is összemérte az erejét, akik felett mindig fölényes győzelmet aratott. Amerika Kapi-
tány történeteinek képi világában éppúgy megfigyelhető volt az ország ellenségeit kigúnyoló ábrázolás, mint a ko-
rabeli populáris kultúra más területein. Ez különösképpen igaz a japánokra, akiket rikítóan sárga bőrű, kiálló fogú, 
erősen vágott szemű és kerek, vastag szemüveget viselő alakokként ábrázoltak… szinte majmokként.

Amerika Kapitány hamar a Timely Comics legnépszerűbb képregényhősévé vált. Füzeteinek eladott példányszá-
ma sokáig megközelítette a havi egymillió darabot, mellyel nemcsak meghaladta a Time maga-
zin értéke- sítését, de egyben a kor legsikeresebb szuperhősei közé – a National Publications 

Supermanjének és Batmanjének, valamint a Fawcett Comics Marvel Kapitányának 
társaságába – emelte. A Captain America Comics egyike volt azon 189 időszaki ki-
adványnak, melyet az Egyesült Államok hadügyminisztériuma (a füzet politikai tar-
talmát tekintetve) megfelelőnek talált arra, hogy előzetes átolvasás nélkül eljut-

tassa katonái számára. Amerika Kapitány nem csak a képregények lapjain szállt 
szembe az ország ellenségeivel. A kiadó a szereplőn keresztül arra biztatta olvasóit, 

hogy inkább vegyenek az Államok háborús kiadásainak támogatására kiadott bélyeget ahe-
lyett, hogy a hős hivatalos rajongói körének, a Szabadság hőseinek tagdíjára költenék azt; 

valamint gyűjtsenek papírt és fémet. A Timely később az olvasók által befizetett tagsági 
díjat felajánlotta a hadügyminisztériumnak.



 Simon és Kirby Amerika Kapitány révén hírnévre tett szert a szakmában, viszont az anyagiak tekintetében nem 
tudtak közös megegyezésre jutni Goodmannel. Simon úgy gondolta, hogy Goodman 
nem a megállapodásnak megfelelő összeget fizeti nekik. Az alkotópáros ezért, Good-
man tudta nélkül, a Timely Comics mellett a National Publicationsnek is dolgoz-
ni kezdett. Mikor ez a munkaadójuk tudomására jutott, eltávolította őket a sorozat-
ról, később pedig a kiadójából is. Munkájukat a Captain America Comics 10. száma 
után, 1942 elején más alkotók vették át. A történetek írói között találhattuk például 
Otto Bindert (a fawcettes Marvel Kapitány és társai alkotóját), Bill Fingert (Batman 
kiötlőjét) és Manly Wade Wellmant (korának egyik leghíresebb sci-fi íróját). A rajzolói 
teendőket olyan nevek vették át, mint Al Avison, Vince Alascia és Syd Shores, több 
borító pedig Alex Schomburg munkája volt. A kiadvány segédírói között volt a fiatal 
pályakezdő Stan Lee is, akinek a Captain America Comics harmadik számában jelent 
meg először egy rövid prózája. (Akkortájt egy képregényfüzet magazinnak számított, 
ha szerepelt benne legalább két gépelt oldalnyi cikk vagy próza. A kiadó rengeteget 
spórolt így a postaköltségen.) Amerika Kapitány megjelenései népszerűsége miatt 
nem csak saját sorozatára korlátozódtak. 1941 és 1946 között többször szerepelt a 
kiadó más füzeteinek, így az All Winners Comics, a Marvel Mystery Comics, a USA 
Comics és az All Select Comics oldalain is. 
 Érdekesség, hogy Stan Lee különösképpen kötődött a szereplőhöz, és gyakorlatilag a sorozat megjelenése 
folyamán végig közreműködője volt – még aközben is, hogy katonai szolgálatot teljesített a háborús időszakban.

Az atomkor

 Amerika Kapitány népszerűsége nagyban kapcsolódott ahhoz, miként viszonyult olvasóközönségének közhangu-
lata a háborúhoz. Az 1944 októberében megjelent Captain America Comics 42. száma volt az első, melynek borítóján 
Amerika Kapitány már nem Amerika háborús ellenségeivel, hanem köztörvényes bűnözőkkel szállt szembe. A háború 
utolsó évében a szuperhősök, és velük együtt Amerika Kapitány népszerűsége is fakulni kezdett. Az 58. számban 
Steve Rogers a katonai egyenruháját civil öltönyre cserélte, a 60. számban pedig már középiskolai tanárként jelent 
meg. Az 1946 őszén megjelent All Winners Comics 19. számában a Győztesek, a Timely első szuperhős csapatának 
tagja lett. Miután Bucky egy 1948-as történet során megsérült, helyét Amerika Kapitány barátnője, Betsy Ross vette 
át, Aranylány néven. Az új, csinos női szereplővel a kiadó az olvasókat próbálta visszahódítani, illetve újakat meg-
nyerni. Az egyre csökkenő eladott példányszám miatt a Captain America Comics végül a 75. számával, 1950 február-
jában fejeződött be, melyben maga Amerika Kapitány már nem is szerepelt. Mivel időközben a horror vált a képre-
gények legjobban fogyó zsánerévé, így a sorozat utolsó két száma Captain America’s Weird Tales, vagyis Amerika 
Kapitány szokatlan történetei címen jelent meg.

 Sorozata megszűnése után néhány évvel Amerika Kapitány újra 
visszatért két régi bajtársával, a Fáklyával és a Torpedóval a Young Men 
24. számában, melyet a Timely 1950-es évekbeli utóda, az Atlas Co-
mics adott ki. Az Atlas megpróbálta újraindítani Amerika Kapitány saját 
sorozatát is, ahol a mccarthyzmus szellemében a hazafias hős ezúttal 
az Egyesült Államokat fenyegető új hidegháborús veszéllyel, a kommu-
nista fenyegetéssel szállt szembe. A történetek írója Stan Lee, rajzolója 
a pályája kezdetén álló John Romita volt. A „komcsiverő” Amerika Kapi-
tány emellett a Young Men és a Men’s Adventures számainak több törté-
netében is szerepelt. Csakhogy a szereplő továbbra sem keltette fel az 
olvasók érdeklődését, ezért az újraindított sorozatát a kiadó a harmadik 
szám után, 1954 szeptemberében, a 78. füzettel ismét megszüntette. 
Romita későbbi nyilatkozata szerint ehhez nem csak az olvasói igények 
változása, hanem a korabeli politikai közhangulat is nagyban hozzájárult. 
„A koreai háború miatt az amerikai zászló azokban az időkben mocskos 
szónak számított. Látszólag feleslegesen léptünk háborúba. […] Az em-
berek véleménye szerint Amerika az amerikai zászlót az emberek biz-
tonsága elé helyezte… […] Egy darabig Amerika Kapitány neve mocskos 
szó volt.” – mondta Romita.



Az ezüstkor

 Az 1950-es évek második felében, az amerikai képregény ezüstkorának beköszöntével a sci-fi és misztikus tör-
ténetek lecsengésével párhuzamosan a szuperhősök (illetve a vadnyugati és a romantikus történetek) csillaga las-
san ismét felemelkedett. Amerika Kapitány az Atlas Comics utódaként létrejött Marvel Comics által kiadott Strange 
Tales 114. számában, 1963 novemberében, az ezüstkor közepén tűnt fel ismételten a képregények oldalain. Ebben 
az időben az antológiában a kiadó új szuperhős csapatának, a Fantasztikus Négyesnek egyik ifjú tagja, Fáklya önálló 
kalandjai szerepeltek. A Captain America címet viselő történetben látszólag visszatért a második világháború le-
gendás hazafias hőse, akiről azonban hamar kiderült, hogy valójában csak egy álruhás bűnöző. A történet írója, 
Stan Lee, és alkotótársa, Jack Kirby ezzel mintegy előkészítették az aranykor népszerű szuperhősének nem sokkal 
későbbi tényleges visszatérését.
 Amerika Kapitány első valódi szereplésére szűk fél év múlva, 1964 márciusában, az Avengers  (Bosszú Angya-
lai) nevű szuperhőscsapat sorozatának 4. számában került sor. A történetben a Bosszú Angyalai az Atlanti-óceán 
északi jeges vizeiben találnak rá Amerika Kapitány hibernálódott testére. Megtudtuk, hogy a második világháború 
végén, egy küldetés során zuhant az óceánba, ifjú társa, Bucky pedig életét vesztette. A Kapitány ezután a soro-
zat állandó szereplőjévé vált a csapat tagjaként, majd idővel vezetőjeként. Önálló kalandjai a Tales of Suspense 
oldalain szerepeltek az antológia 59. számától kezdődően. A kiadványon egy Bosszúangyal társával, Vasemberrel 
osztozott. A történetek rendszeres írója Stan Lee, rajzolója Jack Kirby lett, aki Joe Simonnal való egykori 
közös munkáját követően, 1942 óta először dol- gozhatott ismét az általuk megalko-
tott szereplő kalandjain.
Bár Amerika Kapitány gyakori szereplővé vált a Marvel Co-
mics kiadványaiban, Lee később úgy nyilatkozott, hogy kezdet-
ben nem igazán tudta eldönteni, hogy hogyan kezelje a „kort 
tévesztett” szereplőt. Ennek el- lenére mindent megtett, hogy 
egyetlen folytonosságot alkos- son a Kapitány negyvenes és 
ötvenes évekbeli kalandjai és az aktuális történetek között. 
Ennek részeként kiszorította, il- letve átértelmezte Amerika 
Kapitány 1950-es évek első felé- ben közölt, mccarthyzmus-
sal átitatott kalandjait is. De emi- att tűnt fel Amerika Kapitány 
a Sgt. Fury and His Howling Com- mandos című magazinban is, 
melynek történetei, akárcsak a Tales of Suspense oldalain 
megjelenők nagy része, a második világháborúban játszódott. 
Habár a kiadó több füzetében is tör- téntek utalások a Marvel Com-
ics és a Timely Comics kiadványai- nak kapcsolatára, Nick Fury és 
Amerika Kapitány közös története tették egyértelművé az összefüg-
gést az olvasók számára.

 Amerika Kapitány eredettörténete a képregények ezüstkorának egyik szintén gyakran felidézett 
eseménye volt. Lee a visszatekintő tör- ténetekben a régi elemeket felhasználva sokkal valóságosabbnak 
és természetesebbnek ábrázolta a szereplőket, ahogyan azt az 1940-es években, az elsősorban 
a gyerekeket célzó történetek tették.
A Tales of Suspense 99. száma után Amerika Kapitány és Vasember saját sorozatot kapott. 1968 áprilisában, a Tales 
of Suspense számozását folytatva jelent meg a Captain America 100. száma. Kirby a sorozat 109. részéig maradt 
Amerika Kapitány kalandjainak rajzolója, munkáját a 116. füzettel Gene Colan vett át. A sorozat 117. számában 
szerepelt először a Marvel Comics új afroamerikai szuperhőse, Sam Wilson – Sólyom-, aki röviddel ezután Amerika 
Kapitány társa és a sorozat másik címszereplője lett. Bár egyes vélemények szerint az új, tipikusan sztereotip po-
zitív-negatív fekete bőrű szereplő bemutatásának elsősorban kereskedelmi okai voltak, Amerika Kapitány és Só-
lyom volt az első közismert vegyes bőrszínű szuperhőspáros az amerikai képregény történetében.
A vietnami háború évei alatt a sorozat olvasóit, akárcsak az egész Egyesült Államokat, erősen megosztotta a 
kormány külpolitikája. A füzet levelező rovatában egyaránt jelentek meg a háborút támogató és ellenző olvasói 
írások. A kiadó, ellentétben a második világháború évei kormányzati propagandájának aktív támogatásával, ezút-
tal a hátországban tartotta Amerika Kapitányt. A szerkesztőség állásfoglalása szerint a szereplő „nem magát az 
Egyesült Államokat képviseli, hanem az amerikai eszményeket.” A délkelet-ázsiai konfliktusra csupán néhány tör-
ténetben történt utalás, és még ritkábban játszott szerepet egyesek cselekményében. Amerika Kapitány és társa, 
Sólyom ekkoriban elkerülték a háborút – sőt, a szuperbűnözőket is –, inkább az Egyesült Államok belső problémái-
ra: a szegénységre, a rasszizmusra, a környezetszennyezésre és a politikai korrupcióra hívta fel a figyelmet.



A bronzkor

 Amerika Kapitány képregénysorozatának címe a 134. számától 
Captain America and the Falconra változott, így társa, Sólyom, 
a képregény másik címszereplőjévé lépett elő. Nem sokkal ezt 
követően a kiadóhoz visszatérő John Romita vált ismét a cím egyik 
állandó rajzolójává, a 142. füzettől pedig Gary Friedrich vette át 
Stan Lee írói munkáját. Romita helyére idővel Sal Buscema került, 
1972 szeptemberétől pedig Steve Englehart lett a sorozat írója.
A kiadó ebben az időben az alacsony eladott példányszám mi-
att a sorozat megszüntetését fontolgatta. Az 1970-es évek eleje, 
a fokozódó társadalmi elégedetlenség a kormány politikájával – 
elsősorban a vietnami háborúval – szemben nem kedvezett az 
amerikai zászlót viselő hazafias hős számára. Englehart vélemé-
nye szerint Amerika Kapitány füzete nem tartozott Lee legked-
vesebb sorozatai közé, így annak történetei idővel unalmassá és 
ismétlődővé váltak. A Lee-t követő írók, így például Friedrich, vagy a csupán néhány történeten dolgozó Gerry Con-
way sem igazán tudtak megfelelő irányvonalat kidolgozni a szereplő számára.

 Englehart első Amerika Kapitány-történetének megjelenése után hat hónappal a szereplő füzete már a Marvel 
legsikeresebb kiadványaihoz tartozott. Az író korai történeteiben elkülönítette egymástól a főhőst, Steve Rogerst az 
1950-es évek „komcsiverő” Amerika Kapitányától. A korabeli politikai események hatására született meg az 1973 
és 1974 között megjelent, utólag a Secret Empire (Titkos Birodalom) címet kapott története, melyet az 1970-es 
évek legnagyobb amerikai botránya, a Watergate-ügy ihletett. „Egy olyan férfiról írtam, aki hitt Amerika legnagyobb 
eszményeiben… egy olyan időszakban, mikor Amerika elnöke egy csaló volt” – írta később Englehart, aki úgy érez-
te, hogy az Egyesült Államok ideáljain alapuló szereplő kalandjaiban egy ilyen esemény nem maradhat visszhang 
nélkül. Az író egy későbbi nyilatkozata szerint a történet nem „ad hominem” támadás volt Richard Nixon ellen, 
hanem egyszerűen arról írt, ami az embereket abban az időben foglalkoztatta. Englehart történetében Rogers az 
elnök árulásának hatására kiábrándul egykori ideáljaiból, és egy rövid időre lemond Amerika Kapitány személyazo-
nosságáról, felveszi helyette a Nomád nevet. Englehart Amerika Kapitány kalandjaiban szeretett volna egy „naplót 
vezetni a kortárs Amerika valóságáról”, de idővel úgy érezte, hogy ehhez a képregényfüzetek által nyújtott keretek 
nem megfelelőek. Ennek a kísérletnek a része volt a Kígyó Fiai nevű csoport megalkotása is, mely az Együttélé-
si Felszabadítási Hadsereg (Symbionese Liberation Army: SLA) nevű, az 1970-es évek első felében szerveződött 
szélsőbaloldali forradalmi hadtest (majd később közönséges bűnbanda) képregénybeli megfelelője volt.
1975 augusztusában Amerika Kapitány saját, valamint a Bosszú Angyalai sorozatán kívül az Invaders című füzet ál-
landó szereplője is lett. A második világháborúban játszódó képregényben a hazafias hős a Timely Comics két másik 
aranykori hősével, Torpedóval és az android Fáklyával együtt, a Megszállók nevű szuperhős csapat tagjaként har-
colt a szövetséges hatalmak oldalán. A sorozat Roy Thomasnak a háborús évek történelme iránti rajongása révén 
született meg. A magazinból 1975 és 1979 között 41 szám jelent meg. Thomas munkáját Frank Robbins és 
A l a n Kupperberg rajzolók támogatták.



 Amerika Kapitány saját füzetében Englehart írói munkáját egy rövid időre John Warner vette át, akit később a 
DC Comicstól visszatérő Jack Kirby követett. Kirby 1976 elejétől, a 193. számtól írta és rajzolta Amerika Kapitány 
kalandjait egészen a 214. számig. Amerika Kapitány társalkotójának egykori népszerűsége azonban az 1970-es 
évek derekára, az új olvasói nemzedék megjelenésével, sokat vesztett egykori fényéből. Bár a Captain America ér-
tékesített példányszáma Englehart távozása után és Kirby munkássága alatt ismét rohamosan csökkenni kezdett, 
Brian Michael Bendis képregényíró a 2000-es évekből visszatekintve úgy értékelte, hogy Kirby történetei jelentősen 
hozzájárultak a szereplő jellemfejlődéséhez. „[Amerika Kapitány] nemcsak az igazság szimbólumaként, hanem 
Amerika szellemeként is testet öltött” – nyilatkozta.

 Kirbyt követően számos író és rajzoló dolgozott a sorozaton hosszabb-rövidebb ideig, köztük Roy Thomas, Donald 
F. Glut, Roger McKenzie és Sal Buscema. 1978-ban, a 223. számmal a füzet címe ismét Captain America lett, mely-
lyel Sólyom is kilépett a sorozatból. A füzet korábbi szerkesztője, Roger Stern íróként John Byrne rajzolóval 1980 és 
1981 között kilenc számon dolgozott együtt. A főhős személyiségének megértéséhez Stern fontosnak érezte, hogy 
megismerje annak megszületésének korát, így kutatásokat végzett az Egyesült Államok ezen időszakáról, valamint 
Amerika Kapitány későbbi, ezüstkori képregényfüzeteit is átolvasta. Ezzel összefüggésben elsősorban a szereplő 
hátterét és múltját kívánta mélyíteni és kidolgozni. Stern és Byrne utolsó közös Amerika Kapitány-története a so-
rozat 255., a szereplő megszületésének 40 éves jubileumi számában jelent meg. Bár az alkotópáros már következő, 
három részes történetén dolgozott, a szerkesztőséggel való nézetkülönbségek miatt megvált a sorozattól.

 Néhány hónappal Stern és Byrne távozását követően Amerika Kapitány sorozatának rendszeres rajzolója Mike 
Zeck, írója a pályafutása kezdetén járó John Marc DeMatteis lett. DeMatteis történeteit pszichológiai, politikai, spi-
rituális és filozófiai vonatkozásokkal is igyekezett gazdagítani, kihangsúlyozva az Egyesült Államok kettősségét 
is, mely „álmokból és vérből született.” Az írót mindig is zavarta a szuperhős zsánerre hagyományosan jellemző, 
„gyakran esztelen” erőszakos cselekmény, és megpróbálta Amerika Kapitányt – akire inkább szimbólumra, mintsem 
szuperhősre tekintett – egy békepárti, pacifista világszemlélet irányába terelni. DeMatteis terveiben szerepelt, hogy 
ennek a folyamatnak a csúcspontján megöleti Rogerst, Amerika Kapitány személyazonosságát pedig továbbörökí-
ti. Az ötletet ugyan a füzet akkori szerkesztője, Mark Gruenwald elfogadta, a Marvel főszerkesztője, Jim Shooter 
azonban nem hagyta jóvá. Véleménye szerint ez a fordulat a kiadó összes hősének motivációját és cselekedeteit is 
megkérdőjelezte volna. DeMatteis utolsó története a Captain America 300. számában, 1984-ben jelent meg.



A modern kor
Michael Carlin rövid közreműködése után a 307. számmal Mark Gruenwald vette át az írói széket. Gruenwald 1982 
és 1985 között szerkesztőként működött közre a sorozatban, majd ezt követően egészen 1995-ig állandó írója lett 
Amerika Kapitány kalandjainak. Arra törekedett, hogy történeteiben kortárs társadalmi problémákat és jelenségeket 
mutasson be. Ezzel szemben fontosnak tartotta, hogy a sorozat főhősének, Amerika Kapitánynak azok az értékei, 
melyek a demokrácia születéséig vezethetőek vissza, állandóak és időtlenek maradjanak. DeMatteisszel ellentét-
ben jóval kevesebb hangsúlyt fektetett Steve Rogers hétköznapi életére, mivel véleménye szerint a szereplő valódi 
lénye Amerika Kapitány volt.
Ebből az elképzelésből született meg az 1987-ben, a sorozat 332. számában megjelent The Choice (Választás) című 
történet is, melyben az Egyesült Államok kormánya kötelezni akarja Rogerst, hogy közvetlenül az ő irányításuk 
alatt folytassa tevékenységét. A főhős, hogy hű maradhasson az amerikai álom értékeihez, inkább lemond Ameri-
ka Kapitány személyazonosságáról, melyet a kormány szolgálatában álló John Walker öltött magára. Rogers ezt 
követően új öltözékben és új néven folytatta bűnüldözői tevékenységét. Gruenwald nyilatkozata szerint az egyen-
ruha, a szereplők és a sorozat más elemeinek megváltoztatására részben azért volt szükség, mert a Captain Ame-
rica eladott példányszáma igen alacsony volt. A szerkesztőség a sorozat megszüntetését fontolgatta, ezért „min-
den eszközt be kellett vetnie”, hogy növelje az olvasottságot. Gruenwald módszere sikeresnek bizonyult, és még a 
füzet korábban megjelent számainak keresettségét is növelte. Az író emellett Walkeren, az új Amerika Kapitányon 
keresztül azt szerette volna bemutatni, hogy a korábbi történetek sémái mellett a hazafiság nem feltétlenül tesz 
valakit jó emberré vagy hőssé. Rogers a másfél éves történetszál végén, a Captain America 350. számában vette 
vissza Amerika Kapitány személyazonosságát.
1995 októberében, a Captain America 444. számától a sorozat írója Mark Waid, rajzolója Ron Garney lett. Sikeres 
és elismert történetei ellenére (mint az Operation: Rebirth és a Man Without a Country) Waid csupán tíz füzeten 
dolgozhatott, mielőtt a kiadó 1996 augusztusában, a 454. számmal lezárta a Captain America első sorozatát. Az 
1990-es években az amerikai képregényipar válságos időszakát élte, mely a Marvel Comicsot különösen súlyosan 
érintette. Bár Amerika Kapitány sorozatának eladott példányszáma Waid írói munkássága során növekedni kez-
dett, még így sem érte el a havi 40 000 értékesített példányt, és a kiadó leggyengébben teljesítő füzetei közé tar-
tozott. A Marvel az olvasók érdeklődésének felkeltése érdekében indította el a Heroes Reborn című eseménysoro-
zatát. Ennek kapcsán a kiadó számos jelentős szereplője, köztük Amerika Kapitány is, a kiadó addigi hagyományos 
kitalált világán kívüli történetekben és környezetben szerepeltek. A Captain America második sorozatának első 

száma 1996 novemberében jelent meg Rob Liefeld és Jeph Loeb alkotópárosának közreműködésével. Liefeld 
külső munkatársként, megbízásos alapon dolgozott a Captain America és az Avengers sorozatokon. Az író 

Amerika Kapitány történetét az olvasók új generációja számára a kezdetektől indította újra, melyben 
a szereplő kalandjainak hagyományos elemei a modernebb kor új stílusával keveredtek. A Mar-

vel és Liefeld között azonban hamar nézetkülönbségek támadtak, így a sorozatot a 
hatodik szám után James Robinson író és a WildStorm munkatársai 
vették át. A kiadó a várakozáson alul teljesítő eladott példányszámot 

jelölte meg indokként az alkotói csapat leváltására, Liefeld és Loeb 
későbbi nyilatkozata szerint azonban munkájuk egyértelműen si-

keres volt, és távozásuk okát a kiadón belüli harcokban látták. 
A Heroes Reborn egy éven át tartó eseménysorozatának végén 

a Marvel hősei visszatértek eredeti környezetükbe. A Captain 
America második sorozatának összesen tizenhárom része 
jelent meg, az utolsó 1997 novemberében.
A Captain America harmadik sorozatának első száma 1998 
januárjában jelent meg, melynek írója ismét Mark Waid, 
rajzolója Roy Garney, majd Andy Kubert lett. Waid nyilat-
kozata szerint Amerika Kapitány volt az egyetlen Marvel-
szereplő, akinek a történetei foglalkoztatták, így öröm-
mel fogadta a második lehetőséget. Az író megkísérelte 
eltávolítani a hazafias hőst a „hagyományos bűnüldöző 

szuperhős” képétől, mely helyett inkább morális és erkölc-
si problémákkal szerette volna szembesíteni. Ennek egyik 

oka, hogy véleménye szerint a szereplő megalkotása után hat-
van évvel már senki sem tudta igazán, hogy mi is az az amerikai 

álom, amit Amerika Kapitány megtestesít. Waidet követően Dan Jur-
gens 2000-től 2002-ig, a harmadik sorozat végéig volt a cím írója és 
rajzolója egy személyben.



A posztmodern kor

Az Egyesült Államokat ért 2001. szeptember 11-ei terrortámadás, illetve az általa felvetett kérdések Amerika Ka-
pitány sorozatában jelentős szerepet kaptak. A Captain America negyedik sorozata 2002 júniusában kezdődött, de 
cselekménye közvetlenül a terrortámadás után játszódott. A negyedik sorozat első alkotópárosa John Ney Reiber 
író és John Cassaday rajzoló voltak. „Dühös voltam, féltem, el voltam keseredve; azt tettem, amit mindenki más is 
akkor: körülnéztem és azt kérdeztem, hogy a pokolba történhetett ez?” – nyilatkozta Reiber 2007-ben egy, a Wizard 
magazinnak adott interjújában. Reiber The New Deal című történetében már az okok és a miértek is felvetődnek a 
terrorcselekmény kapcsán, valamint az, hogy kik is a felelősek a történtekért. Reiber és Cassaday közös munkáját 
sokan bélyegezték erősen politikai beállítottságúnak. Az író és kritikus Michael Medved Amerika Kapitány akkori 
és későbbi magatartását egyenesen Amerika-ellenesnek nevezte. Cassaday később a Wizardnak adott interjújában 
úgy nyilatkozott, hogy a történet azokról az érzésekről szólt, amiket a hős átélt és amin keresztülment a szeptem-
ber 11-ei események kapcsán.
A negyedik sorozat további írói Chuck Austen, Dave Gibbons, Robert Morales és Robert Kirkman, rajzolói pedig töb-
bek között Jae Lee, Lee Weeks, Chris Bachalo és Scot Eaton voltak. A negyedik sorozattal párhuzamosan, 2004 áp-
rilisában elindult Amerika Kapitány egy másik sorozata is Captain America and the Falcon címen. A párhuzamosan 
megjelenő sorozat írója Christopher James Priest (korábbi nevén James Christopher Owsley) lett.
A Marvel 2005 januárjában ismét újraindította Amerika Kapitány sorozatát Ed Brubaker író és Steve Epting raj-
zoló közreműködésével, amellyel régóta és azóta sem tapasztalt sikert és elismerést értek el. A címen végzett 
munkájának köszönhetően Brubaker 2006 és 2008 között számos díjat és jelölést kapott mind a szakmától, mind a 
rajongóktól. Az alkotópáros hosszú évtizedek után Amerika Kapitány régi társát, Buckyt is visszahozta.
2006-ban a Marvel megjelentette a Civil War (Polgárháború) címet viselő nagy eseményét, amely a 22-24. számok 
között érintette Brubaker és Epting füzeteit is. A Marvel szuperhőseit két táborra osztó háborúban Amerika Kapi-
tány a szuperhős regisztrációs törvényt ellenzők táborához csatlakozott és az ellenálló mozgalom vezetője lett. A 
történet végén Rogers, látva a mérhetetlen pusztítást, letette a fegyvert és az igazságszolgáltatásra bízta magát.
A 2007. márciusi 25. szám igazi mérföldkővé vált, hiszen a füzetben egy orvtámadás során meggyilkolják a bíróság 
épülete felé hurcolt Steve Rogerst. Brubaker, aki maga is az álarcos hős kalandjain nőtt fel, úgy nyilatkozott, hogy 
a szereplő megölése nem bizonyult könnyűnek számára. Ezzel együtt azonban szerette volna megtudni, hogy mit 
jelent egy hős az amerikaiak számára az igencsak megosztott országban. „Ahogyan én látom, a kemény baloldali 
rajongók azt akarják, hogy a Kapitány álljon ki és tartson beszédet az utcasarkon George W. Bush kormánya ellen, 
az igazán jobboldali rajongók pedig azt akarják, hogy Bagdad utcáin portyázzon és üsse ki Szaddám Husszeint.” – 
nyilatkozta Brubaker.
Amerika Kapitány halálának hírét a New York Daily News a főoldalon közölte Egy legenda halála címen, de többek 
között a Newsweek és a Los Angeles Times, valamint a CBS és a CNN is beszámolt róla. Más szóval kifejezve a 
képregényhős halála bejárta az egész amerikai sajtót. Amerika Kapitány halála Michael Germana, a West Virginia 
University professzorának véleménye szerint az amerikai társadalomban végbemenő változásokat jellemezte: azt, 
ahogyan az amerikai közvélemény elfordul attól a politikától, melynek a Kapitányéhoz hasonló, túlzásba vitt haza-
fias szimbólumra van szüksége. A fordulat meglepőnek és üzleti szempontból is sikeresnek bizonyult. A Diamond, 
Észak-Amerika legnagyobb képregény-viszonteladójának adatai szerint a megjelenése hónapjában valamivel több 
mint 290,500 példány kelt el a sorozat 25. számából, mellyel a hónap és az év eladási listáinak élére került.
2007 áprilisában jelent meg Jeph Loeb író öt részes Fallen Son: The Death of Captain America című minisorozatának 
első füzete. Loeb a sorozatban azt vizsgálta, hogy a Marvel kitalált világának egyes szereplői hogyan reagáltak és 
éreztek Rogers halálával kapcsolatban. Amerika Kapitány 2008 januárjában, a sorozat 34. számában tért vissza, ám 
a jelmezt ekkor már Bucky Barnes öltötte magára. Eközben a Marvel Rogers főszereplésével több különszámot is 
kiadott, mint például a Captain America: White-ot és a Captain America: Theater of War több füzetét, melyben az 
egykori Kapitány múltbéli kalandjai szerepeltek.



A szereplő története

 Amerika Kapitány eredetének és kapcsolatainak részletei folyamatosan változtak a képregények aranykora óta 
egészen a modern korig. Ezalatt az időszak alatt Amerika Kapitány kalandjai folyamatosan jelentek meg, melyet 
csak egyetlen tízéves szünet szakított meg 1954-től 1964-ig. Joe Simon és Jack Kirby eredeti történetében az ifjú 
Steve Rogerst gyenge testalkata miatt alkalmatlannak nyilvánították a katonai szolgálatra. Egy szigorúan titkos 
kísérlet során a vérébe fecskendezett szérum hatására azonban egyhamar eléri az emberi teljesítőképesség és 
fizikum legvégső korlátait. Steve Rogers ezután Amerika Kapitány néven Bucky nevű ifjú társával harcolja végig a 
második világháborút, majd azt követően a bűnözők, később pedig a kommunisták ellen indít hadjáratot.
Tízéves szünet után, 1964-ben a szereplőt Stan Lee hozta vissza a Marvel képregényeinek világába. Története 
szerint Amerika Kapitány a világháború vége felé egy küldetés során az Atlanti-óceán jeges vizeibe zuhant. Ro-
gers majd húsz évet töltött hibernációs állapotban, amíg a Bosszú Angyalai nevű szuperhőscsapat rá nem talált. 
Ezt követően tovább harcolt, immár az egész világot fenyegető veszélyek ellen, hol a Bosszú Angyalai vezetőjeként, 
hol egymagában.
 Steve Englehart 1972-es múltátírása az 1950-es évek kommunistaüldöző Amerika Kapitányának szerepét 
egy másik szereplőre, egy névtelen férfira osztotta, akivel a kormány Rogerst akarta helyettesíteni, de aki idővel 
irányíthatatlanná vált a hibás szuperkatona szérum hatása miatt. 1977-ben Roy Thomas egy újabb átírással William 
Naslundot, majd annak halála után Jeffrey Mace-t tette meg Amerika Kapitánynak, ők vették át Amerika Kapitány 
személyazonosságát Rogers eltűnése után. Englehart és Thomas két retconja folytonosságot biztosított az aranykor 
Amerika Kapitány-történetei és a Stan Lee által visszahozott szereplő között.
Steve Rogers az 1970-es évektől kezdődően többször is morális és személyes konfliktusba került az Egyesült Ál-
lamok kormányának politikájával. Ez korábban, a második világháború alatt megjelent történetekben elképzelhe-
tetlen lett volna. Az 1980-as évek végén Mark Gruenwald történeteiben a kormány Rogerst egy időre John Walkerrel 
helyettesíti Amerika Kapitány szerepében. Ezen időszak alatt a füzetben párhuzamosan volt olvasható Walker és 
Rogers kalandja, aki kis idő után a Kapitány néven folytatta álarcos bűnüldözői pályafutását. A két szereplő közötti 
végső összecsapás után Rogers visszavette Amerika Kapitány szerepét.
A 2000-es években John Ney Rieber és Mark Millar történeteiben Rogers ismét belső konfliktust él át a kormánnyal 
való viszonyával kapcsolatban. Rogerst 2007-ben Ed Brubaker látszólag meggyilkoltatja, ami után Amerika Kapi-
tány szerepét a képregények oldalaira nem sokkal korábban visszatért Bucky Barnes vette át.



Amerika Kapitány

Valódi neve: Steven Grant Rogers
Álnevei: Brett Hendrick, Roger Steve, Nomád, Kapitány, Amerika Altiszt, Halálfej, Kapi, A Szabadság Őre, 
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Születési helye: New York, Manhattan
Első megjelenése: (Amerika Kapitány) Captain America Comics 1. (1941); (Nomád) Captain America 180. 
(1974); (Kapitány) Captain America 337. (1988)

Steve Rogers a nagy gazdasági világválság idején született, és egy szegény család csenevész gyermekeként nőtt 
fel. Apját kisgyerekként vesztette el, édesanyját késő kamaszkorában. Felháborodással értesült a nácik európai 
tevékenységéről, és emiatt jelentkezett a hadseregbe, de gyenge alkata és betegessége miatt elutasították.
Chester Phillips, az Amerikai Hadsereg tábornoka meghallotta a fiú őszinte könyörgését, hogy fogadják be, és fela-
jánlotta neki, hogy részt vehet az Újjászületés Hadművelet elnevezésű különleges kísérletben. A tervezet a tökéletes 
adottságokkal rendelkező katonák „előállításának” módszerével kísérletezett. Rogers önként jelentkezett, majd egy 
kegyetlen fizikai és harci kiképzés- és selejtezősorozat után őt választották a Dr. Reinstein által készített szuperka-
tona szérum első hivatalos próbaalanyának. (Később fény derült rá, hogy a tudós valódi neve Abraham Erskine volt.)
Ám, mint jóval később fény derült rá, korábban már mások is kaptak ebből a szerből. A kísérletsorozat már 1942-
ben kezdetét vette, ekkor egy sor színes bőrű katona szolgált annak alanyaként. Az akkor még kipróbálatlan szer 
halálozási aránya roppant magas volt, mindössze egyikük maradt életben: Isiah Bradley. Miután utolsó két társa 
is elhunyt, Bradley ellopta az eredetileg Rogersnek szánt egyenruhát, és ezt viselte egy öngyilkos küldetés során, 
amiben elpusztította a náci szuperkatona kifejlesztését célzó kutatásokat egy koncentrációs táborban. Bradley-t 
elfogták, de az amerikai haderők kiszabadították és hadbíróság elé állították. A Leavenworth katonai börtönben 
tartották 17 évig, amikor is Eisenhower elnök kegyelmet adott neki. Addigra a szérum mellékhatása egy hatalmas 
erejű óriássá változtatta, szellemi képességei viszont egy hétéves szintjére süllyedtek. Rogers évtizedekig mit sem 
tudott Bradley-ről.
Mielőtt Steve Rogers hivatalosan is megkapta volna a szérumot, a sereg néhány tagja – akik úgy vélték, hogy csakis 
egy valódi katona méltó erre a szerre – beadta annak egy félkész változatát Clinton McIntyre-nek. McIntyre elméje 
elborult a szérumtól, ezért az esetet eltussolták, őt pedig inkább hibernálták. Évekkel később ébresztette fel őt az 
Alkalmazott Ideológiák Mechanizmusa (AIM) nevű technoterrorista szervezet.
Szintén titokban tartották Rogers előtt a program valódi célját. A nácik ellen bevetendő szuperkatonák kifejlesztése 
csak másodlagos cél volt, amelyet az aktuális történelmi események kényszerítettek. Magát a programot eredetileg 
azért hozták létre, hogy az emberiséget megfelelő hadsereggel lássák el az akkor már kibontakozóban lévő mutáns 
„fenyegetéssel” szemben. Vagyis az Újjászületés Hadművelet igazából a Fegyver Plusz program része volt. Rogers 
volt az Egyes Fegyver, az élő fegyverek első generációja. (Később a kísérlet további fázisába bevontak állatokat, et-
nikai kisebbségeket, bűnözőket és mutánsokat. Ezen kísérletek eredménye lett például Rozsomák, vagyis X – Tízes 
– Fegyver, és Fantomex, a Tizenhármas Fegyver.)



 Az Újjászületés Hadművelet estéjén Rogers számos injekciót és a szérumot tartalmazó folyadékot kapott. Ezu-
tán egy dózis vitasugárnak tették ki, ami aktiválta és stabilizálta a szérumot a szervezetében. A szérum szinte azon-
nal az emberi maximumra fejlesztette Rogers fizikai kondícióját, erősítve izomzatát és felgyorsítva reflexeit. Az áta-
lakulást követően Erskine Rogerst a közel tökéletes embernek nyilvánította. Abban a pillanatban, hogy a kísérletet 
befejezték, felfedte magát egy náci kém és lelőtte Erskine-t.

 Mivel a tudós a formula képletét nem írta le, csak fejében őrizte, a kísérlet megismételhetetlenné vált. Rog-
ers megölte a kémet és bosszút esküdött Amerika ellenségei ellen. A kormány a legtöbbet akarta kihozni egyetlen 
szuperkatonájából, így szuperhősként, az elhárítás tagjaként, propagandafiguraként vetették be. Első komoly el-
lenfele a náci Németország terrortámadásokért felelős vezetője, Hitler egyik bizalmasa, a Vörös Koponya kódnéven 
ismert német parancsnok volt. Rogers kapott egy amerikai zászlóról mintázott egyenruhát (amely Rogers saját 
rajzvázlatai alapján készült), továbbá egy golyóálló pajzsot, kézifegyvert, valamint az Amerika Kapitány kódnevet. 
Hogy megőrizhessék az egyetlen szuperkatona titkát, a virginiai Lehigh laktanyába helyezték, ahol egy ügyefogyott 
közlegény szerepét vette fel. Rogers itt közeli barátságot kötött a tábor fiatal kabalájával, James Buchanan „Bucky” 

Barnesszal. Barnes azonban véletlenül rájött, 
hogy Rogers Amerika Kapitány, de megígérte 
neki, hogy megtartja a titkot, ha ifjú társaként 
segíthet neki. Rogers beleegyezett és kiképezte 
Barnest.
Amerika Kapitány találkozott magával Franklin 
D. Roosevelttel, aki személyesen adta át neki új 
pajzsát, leendő ikonikus fegyverét. A pajzs acél 
és vibránium ötvözetéből készült, melyet egy is-
meretlen katalizátornak köszönhetően alakíthat-
tak ki. Ez a lemásolhatatlan molekulaszerkezet 
gyakorlatilag elpusztíthatatlanná tette, mégis 
elég könnyűvé ahhoz, hogy diszkoszként eldob-
va Rogers fegyverként használhassa. (Több tör-
ténetben tévesen a pajzsot adamantium-vibrá-
nium ötvözetként említik, de ez nem lehetséges, 
mivel az adamantiumot évtizedekkel Amerika 
Kapitány eltűnése után fedezték fel.) Az új pa-
jzs ezen tulajdonsága olyan hasznosnak bizony-
ult, hogy Amerika Kapitány onnan fogva nem is 
használt más fegyvert, a lövészetet meghagyta 
inkább ifjú társának.

 Amerika Kapitány és Bucky időnként önmaguk-
ban, később viszont legtöbbször a Megszállók 
nevet viselő csoport (a modern történelem első 
„szuperhőscsapata”) kötelékében szállt szembe 
a Harmadik Birodalommal – hol a hátország-
ban, hol az európai hadszíntéren. 1945-ben, a II. 

világháború végnapjaiban az egyik bevetésük során megpróbálták megakadályozni, hogy a németek egyik támo-
gatója, Zémó báró elpusztítson egy kísérleti robotrepülőgépet. Zémó azonban elindította a repülőt egy bombával a 
fedélzetén. Amerika Kapitány és Bucky az utolsó pillanatban kapaszkodtak fel a gépre, és miközben megpróbál-
ták hatástalanítani a bombát, az felrobbant. A robbanásban Bucky (látszólag) meghalt, Amerika Kapitány pedig az 
Atlanti-óceánba (más beszámolók szerint a La Manche csatornába) zuhant. Bár egyikük testét sem találták meg, 
mindkettőjüket halottá nyilvánították.



 A szuperkatona szérumnak köszönhetően Rogers nem fagyott halálra a jeges vízben, hanem csak hibernálódott. 
Évtizedekkel később az éppen megalakult Bosszú Angyalai találtak rá és élesztették fel. Hamarosan bebizonyította, 
hogy hasznos lehet az újonnan alakult csapatnak, és a Bosszú Angyalai első új tagjává választották.
Zémó báró is túlélte közben az eltelt évtizedeket, őt egy vegyszer tartotta mesterséges kómában, lelassított életfunk-
ciók mellett. Ő nem sokkal Rogers előtt tért vissza az élők sorába. Amikor a tudomására jutott ellensége újraéle-
dése, megalakította a Mesterbűnözőket, hogy az ő segítségükkel szálljon szembe Amerika Kapitány új csapatával. 
Az Angyaloknak később még számos alkalommal meggyűlt a baja ennek a csapatnak a különböző formációival.
Amerika Kapitány megtalálása után pár hónappal az alapító Angyalok úgy döntöttek, elhagyják a csapatot, így ő lett 
az új felállású csapat vezetője. Az évek során számos alkalommal töltötte be később még ezt a posztot. Ahogy tagok 
jöttek és mentek, ő a csapat kevés alapköveinek egyike lett, ritkán hagyta csak el az aktív tagságot. Olyan ellenfelek 
ellen vezette őket, mint Kang, Molekulaember, Fátum Doktor és mások. Ismét szembetalálta magát a Vörös Kopo-
nyával is, aki hibernáció segítségével szintén túlélte az évtizedeket, és újraéledt, hogy ismét fenyegesse a világot.
Rogers az évek során számos alkalommal segédkezett volt világháborús bajtársa, Nick Fury titkos akcióiban. Fury 
az eltelt idők során a SHIELD nevű nemzetközi kémszervezet vezetőjévé vált, és Rogershez hasonlóan rajta sem 
fogott az idő vasfoga, amit Fury egy különleges kezelésnek köszönhetett. Steve a SHIELD-nél ismerkedett meg Sha-
ron Carter ügynökkel, aki élete nagy szerelme lett. Később új bajtársra lelt Sólyom (Sam Wilson) személyében, aki 
később maga is az Angyalok tagja lett.
 Pár évvel újraéledése után Amerika Kapitány egy olyan összeesküvés nyomára bukkant, amely egyenesen a Fe-

hér Házba, az elnökig vezette őt. Az úgynevezett Titkos Birodalommal 
történő összecsapás miatt aztán elvesztette minden hitét az ameri-
kai kormányzatban és felvette a Nomád nevet és személyiséget. Ám 
amikor egy Roscoe nevű fiatalembert megöltek, miközben megpróbálta 
betölteni az ő eredeti szerepét, Kapi visszavette személyiségét és újra 
felesküdött a gonosz elleni küzdelemre. Később az amerikai kormány 
megparancsolta neki, hogy ismét legyen teljes idejű kormányzati ügy-
nök, amit ő megtagadott. Inkább feladta jelmezes azonosságát, hogy 
szabadúszó ügynökként dolgozhasson.

 Egy új személyiség, a Kapitány jelmezébe bújt és folyamatos bűn el-
leni harcában együtt dolgozott Sólyommal és másokkal is. Még eb-
ben az új személyiségben is hűséges maradt az Angyalokhoz; amikor 
a csapat ideiglenesen feloszlott, ő újjászervezte azt. Miután vissza-
szerezte Amerika Kapitány szerepét, felügyelte az Angyalok újjáépíté-
sét, miközben ismét a csapat elnökeként segédkezett.
Amerika Kapitány régóta vezető szerepet töltött be a szuperhősök tár-
sadalmában, és Mr. Fantasztikus valamint X Professzor oldalán sok 
hőst vezetett át olyan kríziseken, mint a Titkos Háborúk vagy a Végte-
len Háború. Ám a kree—siár intergalaktikus összecsapások során 
számos társa megkérdőjelezte vezetői kvalitásait, ezért egy időre el-
hagyta az Angyalokat. A Gyülekezők elleni csata alatt tért vissza, hogy 
aztán sikeresen egyben tartsa a nehézségektől lassan szétszakadó 
csapategységet.

 Ekkortájt történt, hogy a szervezetébe juttatott szuperkatona szérum 
hatása gyengülni kezdett, ami komoly állapotromlással járt nála. Még-
sem adta fel a jelmezes énjét, egy speciálisan tervezett testpáncél 
segítségével aktív maradt a csapat kötelékében. Végül a Vörös Kopo-
nya egyik tervének részeként megmentették őt. Ekkor tudta meg, hogy 
a régóta halottnak hitt barátnője, Sharon Carter életben volt – bár a 
kapcsoltuk felmelegítése közel sem volt zökkenőmentes. Ráadásul 

nem sokkal a visszatérte után a Bosszú Angyalai egyik legnagyobb kihívásukkal néztek szembe a később csak Át-
kelésnek nevezett, az idő több síkján lezajló eseménysorozat alatt.
Bár a csapat látszólag a széthullás küszöbére sodródott, Amerika Kapitány összegyűjtötte és együtt tartotta 
Bosszúangyal társait, csak hogy később több tag, köztük a Kapitány is, látszólag elessen a pszichikai lény, Végítélet 
elleni harcban. Valójában egy furcsa, több hónapos transzdimenziós kalandot éltek át, hogy visszatérve szinte azon-
nal szembesüljenek Morgan Le Fay világméretű kihívásával, melyet Kapinak hála teljesen elhárítottak.
 A 2001. szeptember 11-i események hatására Amerika Kapitány úgy döntött, hogy felfedi valódi arcát a világ 
előtt. Ráébredt, hogy most, inkább, mint valaha, szükség van rá azok ellen, akik országát romokban látnák, ő pedig 
sokkal jobban hitt Amerikában és az általa képviselt eszményekben, mint addig valaha. Rogers újra felvette a kap-
csolatot Sólyommal, Nomáddal, majd Döngölővel. Később szinte minden egykori Bosszúangyal társával egyetem-
ben részt vett a csapat végső széthullásában, ám néhány hónappal később már a Vasember által összeverbuvált Új 
Bosszú Angyalainak vezető szerepében találta magát.



 Nem sokkal ezután értesült arról, hogy egykori bajtársa, Bucky nem csak, hogy túlélte azt a bizonyos robbanást 
1945-ben, de a hidegháború alatt aktívan tevékenykedett a szovjet oldalon Tél Katona fedőnév alatt. (Minden egyes 
bevetés után tartós hibernációba helyezték, emiatt az eltelt több mint félszáz év alatt Bucky fizikailag még öt évet 
sem öregedett.) Steve felkutatta egykori társát, aki a belé táplált agymosásnak hála eleinte Amerika kapitány el-
lenségeként tört az életére. Komoly erőfeszítésébe telt, hogy emlékeztesse társát egykori közös kalandjaikra, ám 
miután sikerrel járt, Bucky továbbra is megtartotta a távolságot – túl sok minden változott számára ahhoz, hogy 
visszatérjen Steve oldalára.
 Amikor a stamfordi tragédia hatására az amerikai kongresszus felterjesztette a Szuperhumán Regisztrációs 
Törvényt, a betartatásával megbízott SHIELD új igazgatója, Maria Hill arra próbálta kötelezni Amerika Kapitányt, 
hogy hivatalosan is támogassa a törvényt és segédkezzen az ellenállók elfogásában. Mikor Rogers ezt megtagadta 
és rávilágított a törvény negatív következményeire, Hill rászabadította az úgynevezett a SHIELD saját szuperhumán-
ellenes osztagát. Rogers a túlerővel szemben a menekülést választotta. Amikor a törvényt hivatalos erőre emelték, 
és köztörvényes bűnözővé nyilvánítottak minden olyan szuperhumán képességgel rendelkezőt, aki nem regisztrál-
tatta magát a kormánynál kötelező szolgálatra, Amerika Kapitány a számára elnyomó és a Harmadik Birodalmat 
idéző törvény ellen szegülők élére állt. Akkor tört ki a szuperhősök polgárháborúja néven elhíresült eseménysor, 
amely végül Amerika Kapitány kapitulációjával és letartóztatásával ért véget.
Steve Rogers nem sokkal később merénylet áldozatává vált. Az agymosott Sharon Carter a közelébe férkőzött, miköz-
ben a tárgyalására szállították, és többször is hasba lőtte. Sokkal később kiderült, hogy a fegyver, amit használt,
igazából kiszakította Steve elméjét a testéből, hogy abba aztán a Vörös Koponya költözzön – aki így akart pontot ten-
ni az USA ellen indított, a klasszikus amerikai eszményeket végképp eltörlő politikai és gazdasági árnyékháborúja 
végére –, ám akkor az egész világ számára úgy tűnt, hogy Amerika Kapitány nincs többé. A halála az ország, azon 
belül is a szuperhős társadalom egyik legkomolyabb eseményévé vált, amely egészen a jóval későbbi visszatéré-
séig kifejtette a hatását.

Képességei és felszerelése
 Steve Rogers, Amerika Kapitány nem rendelkezik emberfeletti képességekkel, bár a szuperkatona szérum a 
szervezetét, testi erejét, kitartását, gyorsaságát, reflexeit és természetes öngyógyító képességét az emberi test 
korlátaiig felerősítette és feljavította. Rogers főiskolát végzett második világháborús veterán. Egyedi harcstílusának 
alapjait az amerikai stílusú ökölvívás és a cselgáncs képezik, de más harcstílusokat is elsajátított. A Marvel képre-
gényeinek világában Amerika Kapitány ügyessége még a legtehetségesebb harcművészek és pusztakezes harcosok 
között is legendás. A szereplő társalkotójának, Jack Kirbynek a rajzain gyakran volt látható, ahogyan a dinamikus 
harci jelenetek során Amerika Kapitány akár hat támadóval is sikeresen felveszi a harcot. Az 1970-es években Steve 
Englehart szerkesztői utasítása emberfeletti testi erővel ruházta fel Rogerst, de a változtatás nem maradt tartósan 
része a történeteknek és hamar feledésbe merült.



Öltözéke
 Amerika Kapitány öltözéke a képregény aranykorától egészen a modern korig gyakorlatilag változatlan maradt. 
Ruhája az Egyesült Államok zászlaján alapszik. Láncinget és szárnyas sisakot visel, mely szárnyak Merkúr római 
isten és a gyorsaság szimbóluma. Pajzsot hord, akár egy „újkori kereszteslovag.” Megalkotóinak, Joe Simonnak 
és Jack Kirbynek szándéka szerint az amerikai álmot testesítette meg. Megemlítendő, hogy a jelmeze a legelső 
feltűnését követően azonmód apró változáson esett ám, ám azt követően jó ideig változatlan maradt.
Amerika Kapitány egyenruhája Mark Gruenwald írói közreműködése alatt többször is megváltozott rövidebb időre. 
Mikor Steve Rogerst John Walker váltotta fel Amerika Kapitány szerepében, Rogers a Kapitány néven és új egyen-
ruhában kezdett tevékenykedni, míg Walker átvette az eredeti egyenruhát. Rogers ruházatának alapszíne a kékről 
feketére változott. Scott Tipton, a Quick Stop Entertainment írójának véleménye szerint ez akár a benne dúló konf-
liktust is jelképezheti. A Kapitány mellkasán látható fekete csillag mintha Rogers kitépett szívét mutatná, a hátán 
látható fehér pedig azt, hogy magasztalt hazafiassága hátba szúrta. Amerika Kapitány öltözéke ezen kívül még két-
szer változott meg Gruenwald írói közreműködésének utolsó két évében, 1994 és 1995 között. Az egész testét be-
borító, Vasemberéhez hasonlító páncélzat viselésére Rogersnek a történet szerint romló egészségi állapota miatt 
volt szüksége.
 2008-ban, Rogers egy évvel korábbi látszólagos halálát követően Amerika Kapitány szerepét egykori társa, Bucky 
Barnes vette át. Az új Kapitány új öltözékének megtervezésére a sorozat akkori írója, Ed Brubaker Alex Rosst ja-
vasolta, aki Brubaker, Steve Epting és Tom Brevoort közreműködésével alkotta meg az új egyenruhát. Ross a soro-
zat korábbi klasszikus elemeihez nyúlt vissza. Az Amerika Kapitány első, 1941-es megjelenésekor viselt háromszög 
alakú pajzs az új egyenruha mellvértjének formájában tért vissza. A rajzoló továbbá az 1940-es években bemuta-
tott Amerika Kapitány-filmek egyenruhájából is merített ihletet. A láncinget egy modernebb, krómozott fényű felső 
páncél váltotta fel, mely alatt Barnes egyszínű fekete ruhát viselt. Övén pisztolytok és kés is helyet kapott. Ross 
mindemellett ragaszkodott néhány elem megtartásához, melyet Amerika Kapitány szimbólumának tekintett. 
Ilyenek voltak például a szereplő álarcán látható szárnyak, és az A-betű. Ross véleménye szerint az új öltözékben 
nincs semmilyen forradalmian új, csupán a klasszikus elemek új keveréke az, mely modernnek hat.

Pajzsa
Amerika Kapitány hagyományos fegyvere kör alakú pajzsa, melynek a közepén elhelyezkedő fehér csillagot kék, 
vörös és fehér gyűrűk vesznek körül. A pajzs először a Captain America Comics második számában volt látható, 
mely az első számban szereplő háromszög alakú pajzsot váltotta fel jogi okok miatt, az ugyanis túlságosan hason-
lított egy másik kiadó, az MLJ Comics egyik hősének, a Pajzsnak az egyenruhájára.
A pajzs, akárcsak maga Amerika Kapitány, egy világháborús kísérlet eredménye. Egy Myron MacLain nevű tudós az 
acél és az akkor még szinte alig ismert wakandai rezgéselnyelő fém, a vibránium ötvözésével kísérletezett, hogy 
ezáltal egy szinte elpusztíthatatlan páncélzatot hozzon létre a szövetségesek számára. Az egyetlen sikeres kísér-
lete során a kimerültségtől elaludt, így nem 
dokumentálhatta az eljárást, amelyet azóta 
sem sikerült megismételni. 
Az egyetlen kész próbadarab egy 
diszkoszszerű formában készült el, ezt fes-
tették aztán be az amerikai nemzeti színek-
kel, hogy aztán Roosevelt elnök maga adja 
át azt Amerika Kapitánynak.
A pajzs anyagának eloszlása és alakja is 
tökéletes, emiatt ez az emberiség által is-
mert legjobban kiegyensúlyozott közelhar-
ci fegyver. Emellett szinte súlytalan, mé-
gis akár tüzérségi lövedékek energiáját 
is elnyelheti, amellyel teljesen megóvja a 
viselőjét addig, amíg az megfelelően a 
pajzs mögé tud bújni. Az elnyelt rezgéseket 
az anyag energiaként eltárolja, amely ha-
tására valódi diszkoszként pattoghat bármilyen szilárd felület között, ha a használója hajítófegyverként veti be. 
Steve Rogers ennek köszönhetően idővel a pajzsvetés legkiválóbb mestere lett, nem egyszer akár fél tucat ellenfe-
let is ártalmatlanított egyetlen jól kiszámított dobással.
A modern korban Vasember modern elektronikával és mágneses elemekkel látta el a pajzsot, amely így akármilyen 
távolságból visszatalált Amerika Kapitány karjára, ám ezek a szerkezetek túlságosan is megbontották a pajzs 
egyensúlyát, ezért Steve leszedette őket.



 Habár a pajzsot elpusztíthatatlannak szokás tekinteni, valójában többször is összetörték azt. Igaz, ehhez szinte 
kozmikus szintű erőre volt mindig szükség. A legutóbb az asgardi ősisten, a Kígyónak nevezett entitás tépte szét 
puszta kézzel, hogy aztán később az asgardi törpök újraalkossák. Ebbe az új pajzsba már misztikus uru fémet is 
kovácsoltak, ami még ellenállóbbá, habár némileg nehezebbé teszi.
Amerika Kapitány emellett számos más pajzsot is használt. Mialatt Steve Rogers a sarkkörön aludt hibernációban, 
az utánzói mind az eredeti körkörös pajzs egy acélmásolatát viselték. Amikor Rogers arra kényszerült, hogy le-
mondjon Amerika Kapitányról egy kijelölt kormányügynök javára, több pajzsot is használt, köztük egy színtiszta 
adamantiumból, majd később egy színtiszta vibrániumból készültet. Utódja, John Walker ügynök később, miután 
visszaadta a jelmezt, szintén több saját pajzsot készíttetett.
Az adamantium pajzs egy időben visszatért az életébe, amikor az eredeti acél-vibránium pajzs beleveszett az Atlan-
ti-óceánba. Mivel ennek az egyensúlyával nem volt elégedett, így több másikat is kipróbált, köztük még a legelső, 
háromszög alakút is.
Az eredeti pajzs mellett a legismertebb eszköze az úgynevezett fotonpajzs volt, egy szilárd energiából álló eszköz, 
amelynek egy későbbi változatát akarata szerint több különböző formába – például egy harci bottá – alakíthatta. En-
nek a pajzsnak a különböző változatai aztán számos helyen, köztük egy alternatív idővonalban kötöttek ki. Ennek a 
pajzsnak a legnagyobb hátránya az, hogy nem hajíthatja el, ám jóval később ezt a hátrányt is sikerült kiküszöbölni 
egy olyan energiapajzzsal, amely a generátortól való eldobását követően néhány másodpercig meg tudja őrizni a 
koherens szilárd energiaformáját.
Amerika Kapitány pajzsa a Marvel-univerzum Földjének egyik legismertebb és legtöbbször előkerülő szimbóluma, 
amely szinte mindegyik nagyobb lélegzetű alternatív idővonalban szerepel valamilyen formában. Ezek közül az egyik 
legismertebb az első (jövőbeli) Galaxis Őrzői, akiknek vezetője viseli azt nem csak védelemként, hanem az emberi-
ség küzdelmének általános jelképeként.

A valaha készült legjobb Amerika Kapitány rajz, ki sem 
maradhat innen, ahhoz túl ikonikus - Genzo



A történetek mellékszereplői

 A képregény aranykorában megjelent történetekben Steve Rogers a Lehigh laktanyában állomásozott, és a két-
balkezes közlegény szerepét játszotta, hogy senki ne gyanakodhasson a valódi kilétére. A történetek szinte állandó 
mellékszereplője volt a tábor kabalája, Amerika Kapitány ifjú segítőtársa, Bucky, aki vele egy időben tűnt fel a Cap-
tain America Comics első számában. A Marvel-érában Bucky 2005-ig csak visszaemlékezésekben és visszatekintő 
történetekben tűnt fel. Onnan viszont ismét a sorozat szerves részévé, később pedig címszereplőjévé lépett elő.
Duffy őrmester, Rogers felettese gyakran visszatérő komikus szereplője volt a második világháború alatt játszódó 
történeteknek, gyakran szenvedett Rogers ügyetlensége miatt és rótta meg őt ezért.
Amerika Kapitány ezüstkori visszatérése után új mellékszereplők vették át a régiek helyét. Nick Fury, a SHIELD 
ügynöke ugyan csak az 1960-as években született, a történetekben Amerika Kapitánnyal való kapcsolata egészen 
a második világháborús évekig nyúlt vissza. Amerika Kapitány visszatérése után és Bucky elvesztését követően 
hosszabb-rövidebb időre új társat is fogadott maga mellé. Sam Wilson, a Sólyom az 1970-es években, Jack Monroe, 
a Nomád, az 1980-as években töltötte be ezt a szerepet.

 Amerika Kapitányt sorozatának női mellékszereplőihez gyakran romantikus szálak fűzték. Betsy Ross a Captain 
America Comics első számában tűnt fel először, majd a 66. számban, Buckyt helyettesítve Aranylány néven Amerika 
Kapitány segítőtársa lett. Az ezüstkorban az írók számos retconnal egészítették ki a szereplő aranykori történeteit. 
Ezek értelmében ekkor már Jeff Mace töltötte be Amerika Kapitány szerepét Steve Rogers eltűnése után. Sharon 
Carter, a S.H.I.E.L.D. 13-as ügynöke 1966-ban szerepelt először Amerika Kapitány történeteiben, és azóta is gyakran 
visszatérő szereplője a sorozatnak. Míg Steve Rogers más nőkkel való szerelmi viszonya egy idő után végérvényesen 
megszakadt, addig a közte és Carter közötti vonzalom újra és újra visszatér a sorozatban. Bernie Rosenthal, aki egy 
ideig Rogers jegyese is volt, az 1980-as évek elején volt állandó mellékszereplője a történeteknek. Rosenthalt Ra-
chel Leighton, a Gyémánthátú nevű volt bűnöző követte az 1980-as évek végén és 1990-es évek elején. Rogers-nek 
Leightonnal való viszonyát nem jellemezte az a stabilitás és meghittség, mint Rosenthallal való kapcsolatát.
Amerika Kapitány gyakran jelenik meg szuperhősökből álló csapatok tagjaként és vezetőjeként. A képregény 
aranykorában a Győztesek Osztaga nevű csapat tagja volt, akiknek azonban csak két kalandja jelent meg az All 
Winners Comics 19. és 21. számában. Az ezüstkorban való visszatérése után Amerika Kapitány a Bosszú Angyalai 
tagja, és rövid idő után vezetője lett. Az ezüstkor retconok történeteiben a Kapitány a második világháború évei alatt 
a Megszállók csapatában küzdött a tengelyhatalmak ellen. Ez a csapat így a Marvel kitalált világának történelmé-
ben megelőzte a Győzteseket, akik csak a világháborút követően álltak össze. 
 Egy másik retcon értelmében Steve Rogers, tekintettel arra, hogy a háború végnapjaiban eltűnt, valójában soha 
nem is volt tagja a Győzteseknek. Amerika Kapitány egyenruháját ekkor ugyanis William Naslund, majd Jeff Mace 
viselte.



Bucky/Amerika Kapitány/Tél Katona

Valódi neve: James Buchannan Barnes
Első megjelenése: Captain America Comics 1. (1941)

 James „Bucky” Barnes, a Virginia állambeli Lehigh katonai támaszponton élt szüleivel, akik korán életüket vesz-
tették. Anyja már James egészen kicsi korában elhunyt, apja pedig egy hadgyakorlat során szerzett sérüléseibe halt 
bele. Barnes a támaszponton maradt, és hamar összebarákozott Steve Rogersszel, vagyis Amerika Kapitánnyal, 
akinek egy este rájött titkára, és onnan fogva mindent elkövetett, hogy a Kapitány társa lehessen.
A Kapitány hosszú hónapokig edzett Barnesszal, majd készített számára egy álöltözetet, és a Bucky fedőnevet adta 
neki. Mikor Amerika 1941-ben belépett a második világháborúba, elérkezett az idő, hogy az USA kormánya bevesse 
álarcos igazságtevőit, Amerika Kapitányt és Buckyt.
A verhetetlen kettős részt vett a Winston Churchill által Megszállóknak keresztelt szuperhőscsapat alapításában, 
amely olyan hősöket vonultatott fel, mint Torpedó, az eredeti Fáklya és társa, a mutáns Toro. Bucky hűségesen 
szolgálta hazáját és Kapitányát, és saját csapatot is alapított, Kölyök Kommandó néven. 1945-ben, a háború végén, 
Bucky és a Kapitány Londonba utazott, hogy elfogják és bíróság elé állítsák a hírhedt náci tisztet és tudóst, Hein-
rich Zemo bárót. Az összecsapás során Zémó útnak indított egy bombával megrakott kísérleti robotrepülőt. Bucky 
és Amerika Kapitány felmászott a kilőtt bombára és megpróbálták hatástalanítani azt. De a bomba felrobbant, és a 
Kapitány még látta ifjú társát a robbanásban eltűnni.
A korábbi feltételezésekkel ellentétben James nem halt meg a detonáció során. Nem sokkal azután, hogy elnyelte 
őt a jeges víz, rábukkant egy orosz tengeralattjáró és a fedélzetére vitték. A légnyomás hatására elvesztette az em-
lékei egy részét, ami pedig megmaradt, azt Vaszilij Karpov orosz tábornok parancsára átmosták és átprogramoz-
ták. A leszakadt karja helyére az akkori csúcstechnológiával készült mesterséges robotvégtagot ültettek (melyet az 
évtizedek során folyamatosan fejlesztettek) és a szovjet titkosszolgálat elit bérgyilkosává képezték. James felnőtt 
éveiben körbeutazta a világot, és rengeteg embert megölt, az akciók közti időt pedig hibernáló kamrákban töltötte, 
így alig öregedett.
 Napjainkban James Tél Katona fedőnéven, Karpov utódjának, Alexander Lukin tábornoknak az utasítására el-
lopta a Vörös Koponya kozmikus kockáját. Ezután a kocka hatalmát felhasználva terroristacsapást mért Phila-
delphia városára, és elrabolta a SHIELD egyik vezető ügynökét, Sharon Cartert. Sharont végül Amerika Kapitány 
szabadította ki, tőle értesült arról, hogy Bucky mégis életben van. Ezt a hihetetlen információt később Nick Fury is 
megerősítette, de a Kapitány még ennek ellenére sem tudta elhinni, hogy egykori bajtársa egy terrorista. Lukin az 
akció után visszarendelte Jamest titkos főhadiszállásukra, de Amerika Kapitány a Sólyom és Vasember segítségével 
rajtuk ütött. A harc alatt Bucky korábbi életének minden emléke visszatért, de inkább a menekülést választotta, és 
magával vitte a kozmikus kockát is.
Később Steve és Bucky nagy nehezen ismét felvették a kapcsolatot egymással, ám a viszontlátás közel sem volt 
zökkenőmentes. A sorsfordulat Steve halálával következett be, amely hatására Bucky jelentősen átértékelte a sa-
ját életét. Ennek következményeként döntött úgy, hogy folytatja egykori tanítója megkezdett munkáját, és magára 
öltötte Amerika Kapitány jelmezét, hogy egy újfajta igazságosztóként képviselje a megváltozott Amerika megválto-
zott ideáljait. Habár évekkel később Steve visszaküzdötte magát az élők sorába, Bucky megtarthatta a jelmezt és a 
nevet.



Sharon Carter

Első megjelenése: Tales of Suspense 75. (1966) 

 Sharon Carter Virginia államban született, Harrison és Amanda Carter gyermekei közül ő volt a legfiata-
labb. Nővére, Margaret „Peggy” Carter, hős szabadságharcos volt a második világháború idején, és még szinte ti-
nédzserként részt vett a francia ellenállók oldalán, a nácik elleni harcban. Peggy Carter itt ismerkedett meg a híres 
Amerika Kapitánnyal, akivel számos közös akcióban vettek részt. Carter és Amerika Kapitány egymásba szerettek, 
de mikor a háború Párizst is elérte, elvesztették egymást. Egy robbanás során 
Peggy eltűnt, és amnéziát kapott. Csak a háború után bukkantak rá egy kórház-
ban, és hazaküldték szüleihez. Az ismerős környezet és a rokonok társasága ré-
vén hamar visszanyerte emlékezetét, és a Kapitány keresésére indult. A Hírhar-
sona szerkesztőségében azonban szörnyű hírt kapott, a Kapitány még a háború 
vége előtt valószínűleg meghalt. Annyira megrázta a hír, hogy mély depresszióba 
zuhant.
 Sharon azokon a hihetetlen történeteken nőtt fel, amelyeket Peggy mesélt 
neki közös kalandjairól. Ezek a történetek adták az inspirációt arra, hogy Sha-
ron maga is hőstetteket vigyen véghez. Ezért keményen tanult, és végül a világ 
legnagyobb kémszervezeténél, a SHIELD-nél kapott  munkát. 13-as ügynökként 
szállt szembe a világméretű fenyegetésekkel, például a Hidra terrorszervezet-
tel. Később a több évnyi hibernáció után előkerült Amerika Kapitány oldalán is 
megmutatta, mire képes. Az egyik küldetése során – amelyben a Harlemben feszültséget szító neonáci elemek 
felderítésében segédkezett beépített ügynökként – látszólag feláldozta magát egy bomba felrobbantásával. Később 
derült csak ki, hogy ezt a halált a SHIELD szervezte számára, hogy könnyebben elvégezhesse a következő rá váró, 
szigorúan fedett akciót. Az azonban balul sült el, így végül maga a SHIELD is abban a hiszemben volt egy ideig, hogy 
Sharon Carter ügynök odaveszett.
Évekkel később tűnt csak fel, amikor segédkezett Steve Rogersnek visszaszereznie a szuperkatona szérumból 
fakadó képességeit. Ezt követően a kapcsolata Steve-vel rossz esetben fagyos, jobb esetben is inkább csak szakmai 
volt: többször is segédkezett neki, amikor szorult helyzetbe került, de igazán sose kerültek közel egymáshoz. Ez a 
2001-es terrortámadást követő időszakban változott csak meg, amikor is egyre közelebb került ismét a személya-
zonosságát immár nyíltan vállaló Rogershez. Ám ekkor belekeveredett a Vörös Koponya újabb, minden addiginál 
nagyobb szabású tervébe, amely hatására elfogták, agymosták és rákényszerítették arra, hogy egy bírósági épület 
előtt agyonlője a szuperhősök polgárháborúja nyomán letartóztatott Steve-et. Ekkor derült ki az is, hogy teherbe 
esett tőle, ám nem sokkal később egy szökési kísérlet során hasba szúrták és elvetélt.
Sharon végül megszökött a Vörös koponyától, hogy aztán aktívan segédkezzen Steve Rogers visszatérésében, aki 
aztán új csapatának tagjává tette őt.



Sólyom

Valódi neve: Samuel Thomas Wilson
Első megjelenése: Captain America 117. (1969)

 Sam Harlem tőszomszédságában nőtt fel. Apja politikus volt, akit a bűnözés elleni harcra szólító kampánya mi-
att öltek meg, édesanyját rá két évre ugyancsak meggyilkolták. Sam szülei elvesztése után teljesen kifordult ad-
digi csendes önmagából, és maga is a bűn útjára lépett. Snap gúnynéven csempésznek és bűnbandák pilótájának 
állt. Egy Rio de Janeiro-i megbízatást követően Sam repülőgépe lezuhant egy lakatlan kis szigeten a karibi partok 
mentén, ahol a Vörös Koponya és emberei bujkáltak. A Koponya meglátta a leehetőséget Wilsonban és fel akarta 
használni őt Amerika Kapitány ellen, aki a náci bűnös után kutatva eljutott erre a szigetre is. A Koponya a birtokában 
lévő kozmikus kockával emberfeletti képességet adott Samnek, képessé tette őt arra, hogy telepatikus úton kom-
munikálhasson a madarakkal. Wilson egy sólymot is kapott, amely a Redwing nevet viselte. A Koponya azonban 
rosszul mérte fel Samet, és végül a csempész összefogott Amerika Kapitánnyal. A Kapitány eztán társául fogadta 
Sólyom kódnéven. Amerikába visszatérve Sam Harlem hőse lett, és a wakandai Fekete Párduc technológiájának 
segítségével mesterséges szárnyakat kapott, így már nem pusztán egy háztetőkön ugrándozó kalandor lett, hanem 
égi lovag is.



Nick Fury

Valódi neve: Nicholas Joseph Fury
Első megjelenése: Sgt. Fury and his Howling Commandos 1. (1963)

 Nick Fury New York Pokol konyhája nevű negyedében született az 1910-es évek végén. Az apja nagyra becsült 
hős volt az első világháborúban: nem csak pilótaként vetették be, de azok közé tartozott, akik magukra ölthet-
ték a Fantomlovas álruháját. Nick a középiskolát követően egy cirkuszi társulathoz szegődött. Amikor 1940-ben a 
háborútól sújtott Angliába utazott, egy barátjával, Hargrove-val együtt kilépett a mutatványosok közül és önként 
csatlakozott egy ott állomásozó amerikai ejtőernyős hadtesthez, ahol az akrobatikai tudásukat használva a katonák 
oktatói lettek. Hetek múltán az alakulat parancsnoka, Sawyer titkos feladattal bízta meg őket: egy holland kémet 
kellett megmenteniük, aki a németek katonai stratégiájáról szerzett fontos információkat. Repülőgépük Hollandia 
felett kényszerleszállást hajtott végre, és landolásuk után csatlakozott hozzájuk egy cirkuszos súlyemelő, Timothy 
„DumDum” Dugan. Végül mindannyian épségben visszatértek Angliába, majd onnan Amerikába utaztak, ahol mind 
együtt léptek be az USA hadseregébe.
 Fury-t és Hargrove-ot hamarosan Pearl Harbor-ba vezényelték, ahol Nick rövidesen őrmesteri rangot kapott. 
1941. december 7-én a japánok lerohanták Pearlt, Hargrove pedig életét vesztette. Ezután az USA hivatalosan is 
belépett a második világháborúba, és a vezérkar a kapitánnyá előléptetett Sawyert bízta meg azzal, hogy hozzon 
létre a legkiválóbb katonákból úgynevezett első csapást mérő osztagokat, akik bármilyen terepen és körülmények 
között felveszik a harcot az ellenséggel. Sawyer Furyt tette meg az egyik ilyen különítmény parancsnokának. Fury 
mellől persze Dugan sem hiányozhatott, rajtuk kívül pedig ott volt: Gabe Jones dzsesszmuzsikus, Izzy Cohen tech-
nikai szakértő, Dino Manelli színész, Reb Ralston, a nagydumás cowboy; és egy egyetemista, Junior Juniper.
Az elsőre szedett-vetett társaságnak tűnő banda a hadsereg legütőképesebb alakulata lett, akikre a brit katonák 
ragasztották a Süvöltő Kommandó gúnynevet. A következő négy évben végigharcolták a háború valamennyi had-
színterét. Miután Juniper egy akció közben odaveszett, helyét az angol – kissé dilis – Pinky Pinkerton vette át. Később 
a német katonaszökevénnyel, Eric Königgel bővült a csapat, aki saját egységének kegyetlenkedéseit látva állt át a 
szövetségesek oldalára.
Fury egy ellenséges gránát felrobbanása miatt elvesztette bal szemét, de fájdalmai ellenére így is megállított egy 
egész náci hadosztályt. Bár sebesülése miatt felajánlották neki a leszerelést, Fury kitartott csapata mellett, és meg-
kapta az egyik legmagasabb kitüntetést, a Bíbor Szívet. A kommandó rengeteg náci főtiszt elfogása után egy igazán 
őrült és vérszomjas parancsnokkal találta magát szemben: Wolfgang von Strucker báróval. Bár a Strucker által 
vezetett Blitzkrieg osztag több alkalommal is összetűzött a Süvöltőkkel, minden egyes alkalommal alulmaradtak.
Fury egy tengeri bevetés alkalmával ismerkedett meg Amerika Kapitánnyal és Buckyval, de igazán jó barátságba 
egy kanadai titkos ügynökkel, James Howlett-tel került. Őt évtizedekkel később Loganként, illetve Rozsomákként 
ismerte meg a világ.



 A francia fronton egy alkalommal a kommandó tagjai elszakadtak egymástól, és Fury taposóaknára lépett. Par-
tizánok vitték el egy orvoshoz, Berthold Sternberg professzorhoz, aki a magatehetetlen Fury-n próbálta ki csoda-
szerét, a halhatatlanság-formulát, amely begyógyította Fury sebeit, és lelassította sejtjeinek öregedését. Nick a ke-
zelés után visszatért az osztagához és vérátömlesztéssel megosztotta a csapat tagjaival a szert. Ennek köszönhetően 
az osztag tagjai mindmáig alig öregedtek.
Fury a háború alatt többször visszatért Franciaországba, ám többé nem akadt a professzor nyomára. 1942-ben a 
csapatot Angliába vezényelték, ahol Nick beleszeretett egy brit arisztokratanőbe, Lady Pamela Hawleyba. 
Még ugyanezen év júliusában Romániába mentek, ahol megküzdöttek az addig csak rémtörténetekből ismert vámpír-
ral, Drakula gróffal és annak csatlósával, Vér Báróval, aki náci ügynökként gyilkolta az amerikai katonákat.
1943-tól Fury és csapata minden figyelmét a Vörös Koponya nevű náci szuperügynök mesterkedéseinek megakadá-
lyozása kötötte le, aki hol emberfeletti erejű gonosztevőkkel, hol pedig a fekete mágia eszközeivel akarta felmorzsol-
ni a szövetségeseket. A normandiai partraszállást követően behatoltak a németek által elfoglalt Franciaországba, 
majd onnan októberben Amerika Kapitány és Bucky vezetésével a Vörös Koponya ellen indultak. 1945 augusz-
tusában, miután felszámolták Nathaniel Essex – Mr. Sinister – haláltáborát, a harcban megfáradt csapat feloszlott, 
és Furyt kivéve mindenki visszatért a civil életbe.
Fury az OSS ügynöke lett, de emellett a brit MI–5-nek is sokszor segédkezett náci háborús bűnösök felkutatásában. 
Mikor az OSS 1947-ben feloszlott, Fury az ameri-
kai hadsereg hírszerző alakulatához került, majd 
megjárta a koreai háborút egy új Süvöltő Kom-
mandóval. A következő évek sem teltek esemény-
telenül: Nick 1953-ban a CIA ügynöke lett. 1967-
ben beszállt a vietnami háborúba, majd 1973-ig 
a hadsereg elit egységének kiképzője volt. Az 
1980-as évek elején egy rövid időre feltámasztotta 
a kommandót, amelynek kis időre Ben Grimm (a 
későbbi Lény) is tagja lett. Ekkortájt kérték fel egy 
új nemzetközi kémelhárító program vezetőjének. 
Később ebből a programból fejlődött ki a SHIELD 
szervezet, amely a Reed Richardstól és Tony Stark-
tól megvett technológiai újítások révén a világ leg-
jobban szervezett egységévé vált.
A SHIELD igazgatójaként Fury hivatalból megis-
merte minden New Yorkban kalandozó szuperhős 
valódi személyazonosságát, és többekkel jó 
barátságot ápolt. Ez akkor változott meg gyöke-
resen, amikor az úgynevezett titkos háborúja során 
beszervezett egy csapat szuperhőst, hogy támad-
ják meg Latvériát, amellyel olyan mértékű nemzet-
közi feszültséget szított, hogy az Egyesült Államok 
kormánya kénytelen volt elbocsátani. Fury ezután 
a föld alá vonult, ahol kisebb-nagyobb mértékben 
folytatta az addigi tevékenységét, ám ezúttal már 
hivatalos felhatalmazás nélkül.
Az egyik ilyen akciója során Fury értesült a skrul-
lok beszivárgásáról, amely ellen létrehozott egy új 
csapatot, melyet kizárólag ismert szuperhumánok 
tizenéves gyerekeiből verbuvált össze. Ez a csapat 
később teljesen új célt kapott, amikor egy véletlen 
kutakodás során kiderítette, hogy a SHIELD mind-
végig a Hidra nevű náci terrorszervezet irányítása 
alatt állt. Mivel továbbra is körözött személy volt, 
így a színfalak mögött indított el egy újabb háborút, 
ezúttal maga a kormányzat és a legfelsőbb körökig 
nyúló titkosszolgálatok és -társadalmak ellen.



Nicholas Fury
Valódi neve: Nicholas Joseph Fury Jr.
Első megjelenése: Battle Scars 1. (2012) 

 Marcus Johnson az amerikai hadsereg különleges felderítő alakulatánál szol-
gált Afganisztánban, amikor egy asgardi istenség és kígyóhordái rettegéssel töltöt-
ték meg minden ember szívét és megrohanták a Földet. Marcus egységét is tá-
madás érte, és a hatalmas csata során 25 katonája vesztette életét, 48-an – köztük 
ő maga és legjobb barátja, Phil Coulson is – súlyosan megsebesültek. Három nap-
pal a harcok után szerzett tudomást arról, hogy az anyja elhalálozott. Azonnal ha-
zaindult Atlantába, hogy részt vegyen a temetésen, amelyen titokban Steve Rogers 
és Sharon Carter is részt vettek.
A szertartás után Marcus édesanyja házába ment, amelyet a fosztogatók már ala-
posan feldúltak, és minden mozdíthatót elloptak. Marcus egy rendőrtiszt kíséreté-
ben átkutatta a házat, ahol még mindig látható volt a padlón anyja vérének nyoma. 
Vizsgálódás közben orosz zsoldosok és orvlövészek támadták meg. Legyőzte őket, 
de a zsoldoscsapat vezetője, a Kiképző kis híján végzett vele. Életét Amerika Ka-
pitány mentette meg, aki a S.H.I.E.L.D. főhadiszállására vitte őt. Itt kifaggatták, 
hogy miért is támadtak rá a zsoldosok, de Marcus pont olyan tanácstalan volt, mint 
vallatói. Phil Coulson segítségével megszökött a szervezet vendégmarasztaló kar-
maiból, és saját szakállukra kezdtek nyomozni, hogy megtalálják a bérgyilkosok 
megbízóit.
Végül fény derült a számára sokkoló titokra: ő Nick Fury, a S.H.I.E.L.D. igazgatójának fia, és így az ő vérében is meg-
található az az öregedést lassító formula. Anyja gyilkosa, Orion, Marcus vérét próbálta megszerezni megbízója pa-
rancsára. Marcus felszámolta az ellene szervezett összeesküvést, majd apja nyomdokába lépve felvette a Nick Fury 
nevet és a S.H.I.E.L.D. ügynöke lett.
(Amennyiben az időpont és a nevek miatt gyanús lenne a történet pár eleme: a figurát kifejezetten azért hozták 
létre, hogy a mozifilmekhez hasonlóan a 616-os képregényekben is legyen egy fekete Nick Fury a SHIELD-ben, 
semmi másért.)

Phil Coulson

Valódi neve: Phillip Coulson
Első megjelenése: Battle Scars 1. (2012) 

Phil „Cheese” Coulson Marcus Johnson barátja és harcostársa, akivel együtt szolgált Irakban és Afganisztánban. 
Mikor Johnson édesanyját meggyilkolták, Phil visszatért vele az Egyesült Államokba és egy jó kis összeesküvés 
középpontjába csöppent, ahol szó szerint barátja vére körül forgott minden. Phil segített a SHIELD-nek és a Bosszú 
Angyalainak felülkerekedni ezen és megmentette Marcus, vagyis ifj. Nick Fury életét is. Hathatós szolgálataiért 
cserébe munkát ajánlottak neki a SHIELD-nél kiemelt ügynöki pozícióban. Phil ezután ifjabb Fury oldalán első ko-
moly küldetésük alatt találkozott egy időutazóval, aki számos ismert hős múltját megpróbálta megváltoztatni. Phil 
legfőbb feladata ezt követően egy új Bosszúangyal csapat összehívása lett, amelynek első tagjait is ő toborozta.



Fekete Özvegy

Valódi neve: Natálja Áljanova Romanova
Első megjelenése: Tales of Suspense 52. (1964)

 Natálja családjáról keveset tudunk, valószínűleg korán árva sorsra jutott. Emiatt került tízéves korában az úgy-
nevezett X ügyosztályra, annak is a Vörös Szobaként ismert létesítményére, amely kizárólag magasan képzett női 
orgyilkosok és kémek kiképzésével foglalkozott. Natálja itt brutális kiképzésben részesült, melyet számos veszélyes 
orvosi kísérlettel egészítettek ki. Ettől gyorsabbá és ellenállóbbá vált, mint az átlagemberek, ráadásul az öregedése 
is lelassult (közel ötvenéves kora ellenére a fizikuma egy harmincas évei elején álló nőének felel meg). Itt ismer-
kedett meg már tizenévesként a Tél Katona fedőnevű Bucky Barnesszal, aki egy ideig a kiképzőjük volt.
A program részét képezte, hogy nem sokkal az aktív szolgálatba helyezése előtt hamis emlékekkel látták el őt, 
amely hatására évtizedeken keresztül azt hitte, hogy a Bolsoj egyik leendő balerinájának tanult, onnan került a KGB 
egyik programjába. Ennek részét képezte, hogy megismertették leendő férjével, Alekszej Sosztakovval, akibe Na-
tálja őszintén beleszeretett. Ezért amikor az orosz kormány úgy döntött, hogy Sosztakovból lesz az új Vörös Őrszem 
– Amerika Kapitány szovjet megfelelője – és megrendezték a halálát, Romanova egy ideig az összeomlás szélére 
került.
Megbízói ezért az USA-ba küldték, hogy társával, Borisz Turgenyovval likvidáljanak egy disszidens orosz tudóst, 
Anton Vankót. Tervüket végül az eredeti Vasember, vagyis Tony Stark akadályozta meg, ám az összecsapás során 
Vanko és Turgenyov is életüket vesztették.
Natálja az USA-ban maradt, hogy bosszút álljon Vasemberen, amihez felhasználta a Sólyomszem néven ismert 
mesterlövészt is. Később lassan beleszeretett a férfiba, amely hatására úgy döntött, hogy disszidál. Munkaadói 
azonban elfogták őt, mert nem akarták elveszíteni szuperkémüket, agymosást hajtották végre rajta, majd a Bosszú 
Angyalai ellen küldték őt. Sólyomszem segítségével emlékei lassan visszatértek, és végül sikeresen elszakadt a 
KGB-től.
 Az ezt követő időszakban Natálja csatlakozott az amerikai álarcos kalandorokhoz. Megjárta San Franciscót Fe-
negyerek társaként/szeretőjeként, feltűnt a Bosszú Angyalainak tagjaként és kis ideig vezetőjeként, illetve ő is ré-
sze volt a Los Angeles-i Bajnokok nevű, elég kis ideig együtt maradó formációnak.
Az eltelt idő folyamán Nick Fury lassan visszacsábította őt a kémek világába. Ennek köszönhetően fedte fel a valódi 
múltját és számolt le az egykori balerinaálmokat dédelgető Natasa víziójával. Ebben nagy segítségére volt az egyik 
utódja, Jelena Belova, aki kezdetben riválisaként lépett fel, majd miután ő is disszidált Oroszországból Kubába, már 
az egyik leghasznosabb segítőjévé vált.
 A Bosszú Angyalainak szétszakadását követően Natálja Amerika Kapitány egyik segítője lett. Amikor Bucky 
Barnes, vagyis akkori nevén Tél Katona is feltűnt a Kapitány életében, a Fekete Özvegy is azok között volt, akik se-
gédkeztek Bucky emlékeinek visszahozásában. Amikor a Polgárháborút követően Steve Rogers, az eredeti Amerika 
Kapitány életét vesztette, Natasa Bucky mellett maradt és segített neki abban, hogy kövesse a mentorát és felvegye 
Amerika Kapitány személyazonosságát. Később együttes erővel vettek részt Steve egykori szeretője és akaratlan 
gyilkosa, Sharon Carter kiszabadításában, amely után nem sokkal ismét elváltak útjaik.
Natálja egy ideig a nagy skrull invázió után újjászervezett Mennydörgők tagja volt beépített ügynökként, ám amikor 
rájött, hogy a megbízása egy átverés, ismét megszökött a munkaadójától, hogy aztán idővel elfogadja a visszatért 
Steve Rogers felkérését: csatlakozott a Bosszú Angyalainak frissen alakult árnyékkomandójához.



S.H.I.E.L.D.

(Strategic Hazard Intervention Espionage Logistics Directorate - Stratégiai, Hírszerző és Intervenciós Elhárító 
Logisztikai Divízió)

A S.H.I.E.L.D. Egy képzeletbeli rendfenntartó, kém- és anti-terrorista szervezet a Marvel-képregényekben. 
Kitalálói Stan Lee és Jack Kirby voltak, első megjelenésére pedig a Strange Tales 135. számában került sor, 
1965 augusztusában.

Megalakulásának története

 A S.H.I.E.L.D. alapítását a II. világháború utáni időszakra tehetjük, amikor Nicholas Joseph Fury fejében meg-
született egy olyan titkos ügynökség terve, amely nincs kiszolgáltatva az amerikai kormány politikájának, és 
globális problémák kezelésére is alkalmas. Bár először Fury terve túl merésznek bizonyult a tényleges megvaló-
sításhoz (a legtöbb ellenérzést az váltotta ki, hogy a S.H.I.E.L.D. ügynökei minden résztvevő ország belügyeibe 
és titkos aktáiba betekinthettek volna), az Egyesült Nemzetek Szövetsége mégis bizalmat szavazott neki, mert 
felismerték, hogy nem csupán a hidegháború rémével kell a világnak szembenéznie, hanem minden koráb-
binál baljóslatúbb fenyegetésekkel, a szupererejű emberek korával. Az ENSZ természetesen Fury-t jelölte ki 
a S.H.I.E.L.D. élére, de máig meg nem erősített információk szerint Fury intézkedéseit egy tizenkét tagból álló 
Árnyéktanács is felülvizsgálta, amelyben a tagok kilétét a legnagyobb titok övezte. A Tizenkettek feltételezhetően 
azon országok vezetői közül kerültek ki, akik katonákat delegáltak az új ügynökségbe, fegyverekkel, fel-
szereléssel és nem utolsósorban pénzzel járultak hozzá annak működéséhez. A S.H.I.E.L.D. a külvilág számára 
sokáig csak egy ügynökség volt a sok közül, ám hamar nyilvánvalóvá vált, hogy elsődleges feladata a szuperlé-
nyeket foglalkoztató terroristaszervezetek felderítése és a mutánsokkal kapcsolatos bejelentések kivizsgálása.

A S.H.I.E.L.D. persze nem csak ezekkel az esetekkel foglalkozott. Egy alkalommal, mikor az Egyesült Államok 
területén egy hatalmas betolakodó, a Godzilla pusztított, Fury létrehozott egy alcsoportot, a Godzilla Osz-
tagot (Godzilla Squad), amely levadászta és az Atlanti-óceán mélyére terelte a szörnyeteget. Az Osztag vezeté-
sével Fury régi harcostársát, Dum Dum Dugant bízta meg, és ekkor vetették be első ízben a Vörös Ronin (Red 
Ronin) névre keresztelt robotmonstrumot és a S.H.I.E.L.D. repülő főhadiszállásának elődjét, a Behemótot.



Technológia

 A S.H.I.E.L.D. tudósaihoz rengeteg, korunkat meghaladó technológiai újítás fűződik, amelyek közül kiemelkedik 
az LMD (Life Model Decoy) egység, a valósághű androidok, amelyek célja az életveszélyben lévő emberek oltalmazá-
sa oly módon, hogy felveszik a célszemély külsejét/személyiségét, és a kritikus pillanatban helyet cserélnek vele. 
Ezen androidok sorsa az esetek többségében a biztos pusztulás volt, de néhányszor előfordult, hogy az ügynökség 
androidjai, amelyek a probléma megoldását kellett volna, hogy jelentsék, maguk váltak a veszély okozójává. Egy 
esetben a Skorpió nevű szuperbűnöző (aki nem azonos a hasonló álnevet viselő Pókember-ellenséggel) ellopott 
néhány ilyen robotot, és megalakította belőlük a Zodiákusok (Zodiac) néven ismert bűnözőcsapatot. Más alkalom-
mal egy csapatnyi ilyen android öntudatára ébredve tá-
madásokat intézett a S.H.I.E.L.D. ellen, amíg Nick Fury 
személyesen le nem győzte őket.
A S.H.I.E.L.D. ügynökeinek zavartalan közlekedését 
speciális légi járművekkel, légpárnás és sugárhajtású 
automobilokkal oldották meg, amelyeket Tony Stark 
tervezett és építtetett az ügynökség számára. Ezek a 
repülő járművek többnyire Porsche és Chrysler autók 
átalakított változatai, amelyek azon túl, hogy repülésre 
képesek, védelmet nyújtanak a tüzérségi lövegek tá-
madásaival szemben, hála erős páncélzatuknak. Ter-
mészetesen ellentámadásra is alkalmasak gépágyúik, 
lézerlövegeik és hőkereső rakétáik révén. Külön érde-
kesség, hogy a Marvel ezen lebegő autói ihlették a Visz-
sza a jövőbe film készítőit a repülő De Lorean időgép 
tervezésekor.

De az igazán lenyűgöző mérnöki remekmű az a repülő 
anyahajó, a Helibázis, amelyet a Stark Iparvállalat tervei alapján a Fantasztikus Négyes vezetője, Reed Richards és 
a mutáns feltaláló, Forge fejlesztett tovább. Az első Helibázis építését a H.I.D.R.A. feltűnése szorgalmazta, és Tony 
Stark cégei kivitelezték. A Helibázissal a S.H.I.E.L.D. vezetősége egy olyan mozgó központhoz jutott, amellyel hatal-
mas ügynökállományát rövid idő alatt továbbíthatták a műveleti területekre a megfelelő hadászati felszereléssel 
együtt. A Helibázis számos tüzérségi löveget hordoz, kizárólag önvédelmi célzattal. Fedélzetén repülőgépek 
(többségében F-22-esek és különleges prototípusok) és a már említett repülő autók találhatóak, tankok és könnyen 
manőverezhető szárazföldi egységek mellett. Az évek során több Helibázist is szolgálatba állítottak:

    Luxor – ez sosem került ténylegesen használatba, valószínűleg a legelső prototípus volt.

    Hermes – elpusztult, miután a Vörös Koponya elfoglalta.

    Argus – a Luxor osztályú Helibázis, bár a prototípushoz képest több módosítással büszkélkedhet, mint például a 
fejlesztett tűzerő és manőverezés.

    Behemoth – egy különlegesen kialakított Helibázis, Dum Dum Dugan parancsnoksága alatt ezt használták Godzil-
la ellen (Godzilla, King of the Monsters #6 - 1977. január). Az Incredible Hercules #115-ben pusztult el, amikor a 
S.H.I.E.L.D. megtámadta Amadeus Chót.

    Black Hawk – egy H.I.D.R.A.-KÉZ elleni akció során pusztult el.

    Alpha

    Pericles III – (Punisher War Journal v2 #1)

    Pericles V – (Blade v3 #1)

    Samuel Sawyer (Iron Man: Hypervelocity # 3 – nevét egy II. világháborús parancsnokról kapta)



A S.H.I.E.L.D. ügynökei egy 30-as kaliberű géppisztolyt hordanak, amelyet plazmasugár kilövésére is alkalmassá 
tettek. Nick Fury ezzel szemben egy NF3000-es típusú, 15 kaliberes kézifegyvert használ.

Szervezeti felépítés

A S.H.I.E.L.D. szervezeti felépítése többszintű: legalul a technikusok állnak a ranglétrán, és sorban őket követik az 
adminisztrátorok, regionális vezetők, regionális igazgatók, különleges ügynökök és vezetőik, osztagparancsnokok 
és végezetül az Igazgatói Tanács. A legtöbb S.H.I.E.L.D.-ügynök egyszerű ember, de speciális feladatok ellátása 
érdekében szupererejű ügynököket is besoroztak. Működik továbbá egy Pszi-Divízió is, amely telepatákat és gon-
dolatolvasókat foglalkoztat. A S.H.I.E.L.D. persze nem csak magasan képzett ügynökeire támaszkodhat, hanem 
több alkalommal vette igénybe a szuperhős-társadalom elitjébe tartozó Bosszú Angyalai és a Fantasztikus Né-
gyes segítségét. A biztonsági protokollok szerint 1-10-ig terjednek a hozzáférési jogosultságok. Ám a 10-es, vagyis 
a legmagasabb szintet kizárólag Nick Fury és Quake birtokolja, a 9-es szintre is mindössze két általunk ismert 
S.H.I.E.L.D.-ügynök kapaszkodott fel, Dum Dum Dugan és Maria Hill. Az őket követő Tony Stark és Norman Osborn 
is csak a 8. szintű jogosultságokkal rendelkezik. Azt, hogy a S.H.I.E.L.D. pontosan hány ügynököt foglalkoztat - az 
aktív állományt és az alvó ügynököket is beleértve -, nem lehet tudni, ám a Polgárháború alatt Amerika Kapitány 
elfogásakor mintegy 3000 ügynököt mozgósítottak. A tényleges létszám ennek többszöröse is lehet.

A S.H.I.E.L.D. legmagasabb posztját betöltők sorrendben

    Rick Stoner ezredes – ő volt az első személy még Nick Fury előtt, akit az igazgatói posztra kijelöltek, de mielőtt 
hivatalát átvehette volna, a H.I.D.R.A. bérgyilkosai végeztek vele. Így, bár ő lett volna a legelső igazgató, mégsem őt 
tekintjük annak.

    Nick Fury ezredes – Fury a S.H.I.E.L.D. máig legkiválóbb ügynöke, és bár többször is megkísérelték leváltani 
posztjáról, végül mindig ő került ki győztesen.

    Timothy “Dum Dum” Dugan őrnagy  – a harmadik személy, aki eljutott az igazgatói posztig. Fury legrégebbi barátja 
és harcostársa.

    G. W. Bridge – ő volt a negyedik, ennél többet nem is igazán tudunk róla.

    Sharon Carter (13-as ügynök) – ő az ötödik a sorban, de nem igazán ezzel vált ismertté, hanem azzal, hogy őt 
jelölték ki kapcsolattartónak Amerika Kapitány mellé.

    Maria Hill – a hatodik igazgató, magasan képzett, 9-es szintű ügynök.



Alegységek

A S.H.I.E.L.D. bizonyos részfeladatok ellátása érdekében több testvérügynökséget is létrehozott világszerte, ame-
lyek, bár önálló tevékenységet folytatnak, mégis a S.H.I.E.L.D.-nek kötelesek jelentést tenni. Ezek közül hármat kell 
kiemelnünk:

    A.R.M.O.R. (Altered-Reality Monitoring and Operational Response)

    Ahogy az a nevéből is kivehető, ez az ügynökség az alternatív realitások és a párhuzamos valóságok síkját tartja 
ellenőrzés alatt. A párhuzamos világok létezése közismert tény évtizedek óta, és az azokból érkező fenyegetések 
sem ismeretlenek a 616-os Föld lakói előtt. Az A.R.M.O.R. hivatott ellenőrizni, kivizsgálni és esetenként megfékezni 
a párhuzamos világokból érkező veszélyforrásokat. Az A.R.M.O.R. főként a Marvel Zombik támadása során jutott 
kulcsfontosságú szerephez.

    S.W.O.R.D. (Sentient World Observation and Response Department)

    A S.W.O.R.D. feladata a földönkívüli lények és idegen világok tanulmányozása, diplomáciai kapcsolatok építése, és 
nemritkán a földönkívüli inváziók visszaverése. Az Abigail Brand ügynök által irányított S.W.O.R.D. joggal nevezhető 
amolyan feketeruhás Men in Black egységnek. A S.W.O.R.D. nemcsak Amerika területén, hanem szerte a világ-
ban végez felderítő és információgyűjtő tevékenységet, valamint rendelkezik egy, a Holdon létrehozott bázissal, a 
Starcore-ral.

    S.T.R.I.K.E. (Special Tactical Response for International Key Emergencies)

    Ezen ügynökség a S.H.I.E.L.D. európai tagozatának tekinthető, és székhelye az Egyesült Királyságban található. 
Elsődleges feladata az Európát fenyegető idegen hatalmak, terrorszervezetek, mutáns csoportosulások és termé-
szetfeletti lények elfogása volt, amíg a szervezet fontosabb vezetőit korrupcióban és bűnszervezetek támogatásában 
el nem ítélték. A S.T.R.I.K.E. feloszlott, azonban egy kisebb, Olaszországban székelő divíziója, az Euromind, tovább-
ra is fennmaradt, amely máig a S.H.I.E.L.D. fennhatósága alá tartozik.

A S.H.I.E.L.D. különböző nyelveken

A francia képregényesek S.E.R.V.O. néven ismerik, amely egy kis szójáték az agy francia megfelelőjével, a cerveau 
szóval.

A finn és norvég nyelvterületen Y.P.K.V.V. (Ylimmäisen Päämajan Kansainvälisen Vakoilun Vastustamisjaos) a neve.

A görögök Α.Σ.Π.Ι.Δ.Α. nevet adták neki, amely a mi írásmódunk szerint az ASPIDA szónak felel meg, ami görögül 
SHIELD-et, vagyis Pajzsot jelent, bár ők a betűkhöz más értelmet rendeltek: Supreme Military and Political Founda-
tion of International Counter-espionage (Ανώτατο Στρατιωτικό Πολιτικό Ίδρυμα Διεθνούς Αντικατασκοπέιας)

Ha egy portugál képregényben ezzel találkozol: Superintendência Humana de Intervenção, Espionagem, Logística 
e Dissuasão, biztos lehetsz benne, hogy a történetben szerepel a S.H.I.E.L.D. is.

A németek először a S.C.H.I.L.D. Betűkombinációval próbálkoztak a náluk megjelent képregényekben. A Schild szó, 
akárcsak a görög esetében, shield-et jelent. A német képregényfordítók az egyszerűsítés okán ma már a S.H.I.E.L.D.-
et használják.

A spanyolok Servicio Homologado de Inteligencia, Espionaje, Logística y Defensa-ként ismerik, a dánok és hollan-
dok pedig S.K.J.O.L.D.-ként, ami ugyancsak a shield megfelelője.

Megjegyzés: A S.H.I.E.L.D. eredeti nevére két verzió is volt. Korábban a Supreme Headquarters, International 
Espionage, Law-Enforcement Division. Ezt lecserélték ‘91-ben Strategic Hazard Intervention, Espionage Logistics 
Directorate-re. Ráadásul a Vasember és Hulk filmekben a rövidítés a Strategic Homeland Intervention, Enforce-
ment and Logistics Division megfelelője volt. /köszönet az információért Fareknak/



 Míg más szuperhősök a második világháború első éveiben az embereket a bűnözőktől és természeti katasztrófák-
tól óvták, addig Amerika Kapitány náci kémekkel és merénylőkkel szállt szembe az Egyesült Államok védelmében. 
Amerika Kapitány első ellenfele a Vörös Koponya nevű náci ügynök volt, aki azóta a figura első számú fő ellenfelévé 
lépett elő. A világháború vége után Amerika Kapitány bűnözőknek, majd pedig néhány történetben a kommuniz-
musnak, Amerika új fenyegetésének üzent hadat. A képregény ezüstkorában való visszatérése után, régi ellenfeleit 
maga mögött hagyva, a kor új szuperbűnözőivel szállt szembe, például Doktor Faustusszal, Viperával, Halálfejjel 
és a Kígyóhordával. Az ezüstkor több új negatív szereplője azonban Amerika Kapitány világháborús múltjához is 
kötődött, például Vér báró, Arnim Zola és Zémó báró.

Vörös Koponya
Valódi neve: Johann Schmidt
Első megjelenése: Captain America Comics 5. (1941)

Johann Schmidt, a leendő Vörös Koponya igen hamar árvaházba került, miután alkoholista apja öngyilkos lett. 
Hétéves korában megszökött onnan, onnantól utcai zsebesként tengette életét. Idővel elkapták és börtönbe vetet-
ték, ahonnan kiszabadulva egy zsidó cipőkészítő mesternél helyezkedett el. A mester lánya beleszeretett az ifjú 
Schmidt-be, de a fiú megölte őt, és ezzel új célt talált életének.
Amikor a nácik hatalomra kerültek Németországban, Schmidt abban a szállodában talált munkát, ahol Adolf Hitler 
rendezte be főhadiszállását. Hitler tudósai ekkor már titokban a tökéletes náci katonát létrehozó kísérletekkel fogla-
latoskodtak. Johann minden követ megmozgatott, hogy őt válasszák a kísérlet alanyául. Hitler maga mellé vette őt, 
és megkezdődött Johann átformálása. Intenzív kiképzésnek vetették alá, amely végén megkapta a Vörös Koponya 
kódnevet és az ezzel járó álarcot. Közvetlen a Führer parancsnoksága alá tartozott, és teljesen szabad kezet kapott 
a tevékenységeihez.
 A második világháború tetőpontján, Hitler parancsot adott egy gigantikus végítéletnapi fegyver megépítésére: 
öt rejtélyes energiával működő térkaput alkottak, amelyek a teljes Földet elpusztították volna a szövetséges hatal-
mak győzelme esetén. Mikor Hitler a vesztét érezte, utasítást adott a gép bevetésére. A szövetséges erők titokban 
ledobták Berlin fölött Amerika Kapitányt, aki megsemmisítette a bázist és a gépet. Ekkor került sor a Kapitány és a 
Koponya legismertebb összecsapására, amely során Amerika Kapitány a titkos bunkerébe űzte Schmidtet, akit egy 
robbanás során több száz tonna törmelék temetett maga alá. Egy közeli laborból kiszabaduló kísérleti gáz hatására 
a Koponya hibernálódott és így maradt a következő évtizedekben.



 Schmidtre a XXI. század hajnalán talált rá az Alkalmazott Ideológiák Mechanizmusának (AIM) egyik szárnya, akik 
történetesen épp a Kozmikus Kocka – egy kvázi végtelen hatalommal felruházó ereklye – előállításával kísérletez-
tek. A Koponya hamar megszerezte az eszközt, ám az időközben szintén hibernálásból visszatért Amerika Kapitány 
legyőzte őt, a Kockának pedig nyoma veszett. Ez az ereklye, volt nemezisével együtt a Koponya megszállottságának 
tárgyát képezte innentől fogva.
A rá következő években Schmidt számos tervvel előállt, melyek nem csak hősökkel, de Fátum doktorhoz hasonló 
bűnözőkkel is szembeállították őt. Ám idővel a testét fiatalon tartó gáz hatása múlni kezdett, ezért egy utolsó terv-
vel arra kényszerítette Amerika Kapitányt, hogy ugyanolyan vénné öregítse magát, hogy utoljára egyenlő, bár kissé 
rozoga ellenfelekként nézzenek szembe egy halálos összecsapásban, amely során Schmidt végül végelgyengülés-
ben kiszenvedett.
 Ám mint kiderült, egyik csatlósa, a kibernetika mestere, Arnim Zola előre felkészült erre, és a halála pillana-
tában átmenekítette Schmidt tudatát Amerika Kapitány egyik kifejlett klónjába. Schmidt ezzel teljesen új életet 
kezdett: felvette a John Smith nevet és végleg maga mögött hagyta a náci eszméket, helyette inkább az amerikai 
szélsőjobbos vadkapitalista eszmények felé fordult. Ezzel nem csak komoly politikai befolyásra és komoly tőkére 
tett szert, de az árnyak közt maradva számos kétes erkölcsű nagyvállalatot, félkatonai „honvédő” szervezetet és 
időnként terroristákat is támogatott anélkül, hogy bárki visszavezette volna hozzá a nyomokat.
Csakhogy idővel egy német háborús bűnösöket kutató szuperosztag kiderítette, hogy John Smith valójában a Vörös 
Koponya, ezért egy időre vissza kellett vonulnia a világtól. Később legnagyobb ellenvetése ellenére összefogott 
Amerika Kapitánnyal, hogy megakadályozzanak egy neonáci szektát abban, hogy Hitler formaldehidben megőrzött 
agyát egyesítsék egy új Kozmikus Kockával. A csata során a Koponya a Kockában rekedt, ám nem sokkal később 
puszta akaratával kitört onnan.
 Ezek után hozzálátott egy új, mesterséges Kozmikus Kocka elkészítéséhez. Mielőtt a folyamat befejeződhetett 
volna, Tél Katona agyonlőtte őt egy renegát orosz parancsnok, Alexander Lukin parancsára. A Koponya a félkész 
Kocka segítségével átmentette a tudatát Lukin testébe, aki nem tudta azt onnan kitörölni. Egy hosszas folyamat 
vette ekkor kezdetét, amely során Lukin és a Koponya hozzáláttak egy nagyszabású politikai játszmához, ami az 
USA teljes destabilizálását és radikalizálását tűzte ki célul, amely végén egy általuk irányított bábpolitikus vette 
volna át a hatalmat egy rendőrállammá alakított Egyesült Államok felett. Ennek a tervnek a részét képezte Amerika 
Kapitány meggyilkolása is, ugyanis Schmidt az ő testébe szerette volna áthelyezni a tudatát, hogy ezzel egyszerre 
vegyen végső bosszút ősellenségén és egyben váljon igazi hőssé leendő „alattvalói” szemében. A tervnek furamód a 
Koponya lánya tett keresztbe a türelmetlenségével, amelynek végső következményeként Schmidt tudata ismét egy 
új testbe, egy robotba kényszerült, ám nem sokkal később egy rakétatámadás során az is megsemmisült.



Bűn
Valódi neve: Synthia Schmidt
Első megjelenése: Captain America Vol.1 290 

A Vörös Koponya szeretett volna egy örököst magának, ezért gyermeket nemzett egy 
mosónőnek. Amikor az belehalt a szülésbe, a Kopnya kis híján végzett a csecsemővel 
is, mivel az a kívánalmaival ellentétben lánynak született. Egy követője, Susan Scar-
bo (Éj Anya) felajánlotta, hogy felneveli a gyermeket. A Koponya egy ismeretlen gép 
segítségével felnőttkorba öregítette gyermekét, és emberfölötti hatalommal ruházta 
fel.
Synthia Felsőbbrendű Anya néven a Bűn Nővérek nevű csoport – hozzá hasonló ke-
zelésen átesett árvák – vezetője lett. Ez a csapat számos alkalommal összecsapott 
Amerika Kapitánnyal, míg végül egy ilyen találkozó során véletlenül mindannyian 
visszafiatalodtak a Vörös Koponya egyik szerkezetének nem várt mellékhatásaként.
Éj Anya a saját vezetésével újraalapította a csapatot, Synthia pedig immár Bűn 
nővérként csatlakozott hozzá. Ám idővel a S.H.I.E.L.D. ügynökei elfogták és agy-
mosásnak vetették alá, amely során egy átlagos amerikai kamaszlány, Erica Holstein 
személyiségével ruházták fel.
Erica éveken át élte a hétköznapi, békés életét, ám amikor Alexander Lukin utasí-
tására a Tél Katona meggyilkolta a Vörös Koponyát, annak egyik követője, Halálfej, 
elrabolta őt és hosszú kínzással megtörte a S.H.I.E.L.D. mentáis programját. A végén 
Synthia felvette a Bűn nevet, és Halálfejjel karöltve gyilkos túrára indultak.
Bűn fontos szerepet kapott a Lukin testébe menekült apja tervében, amelynek részét 
képezte Amerika Kapitány egykori szeretőjének, Sharon Carternek az elrablása, illetve 
később a Kapitány meggyilkolása, akibe Bűn lőtte az első golyót. Ám Bűn új személyi-
sége túl kiszámíthatatlan és türelmetlen volt, ezért a meggondolatlanságával később 
romba döntötte a Koponya tervét, ő maga pedig egy robbanás során súlyos égési sé-
rüléseket szerzett, amitől az arca olyanná vált, mint az apja jellegzetes maszkja. 
A hatóságok így fogták el és vetették őt börtönbe.

Zémó Báró I
Valódi neve: Heinrich Zemo
Első megjelenése: Avengers Vol.1. 4. (1964) 

Heinrich Zémó báró korának egyik legelismertebb német tudósa volt, amikor csatlako-
zott az egész Németországot, majd később Európát is rettegésben tartó náci párthoz, 
ahol hamar a párt előkelő köreibe került. Egyik legkorábbi ismert felbukkanásában 
az amerikai Fury őrmesterrel és annak kommandójával nézett szembe, amikor azok 
megtámadták őt a családja ősi kastélyában, hogy elpusztítsák a Zémó által tervezett 
csodafegyvert. Az ekkor ért kudarcát követően vált szokásává, hogy egy csuklyát hú-
zott a fejére, hogy ezzel tartsa úgy-ahogy titokban a valódi kilétét.
A következő csodaszere az X ragasztó névre keresztelt anyag volt – egy olyan kötőanyag, 
amelyet semmilyen ismert módszerrel nem lehetett feloldani. (Jóval a háborút 
követően egy amerikai ragasztóspecialista fedezte fel az X ragasztó elbomlasztásához 
szükséges anyagot.) Hogy a fegyver mégsem került bevetésre, kizárólag Amerika Ka-
pitány beavatkozásának köszönhető. Az eset során egy tégely ragasztó Zémó csuk-
lyjájára került, ami ettől mindörökre az arcára ragadt. Ez az őrületbe kergette a bárót, 
aki bosszút esküdött a Kapitány és az egész emberi faj ellen. Rengeteg szabotázs 
akciót és merényletet követett el a háborús időkben, amelyek ezernyi ember életét 
követelték, és még Amerika Kapitány sem tudta valamennyit megakadályozni.



A háború vége felé Amerika Kapitány és társa – Bucky – végső csapást próbáltak mérni Zémó szervezetére, 
amelynek eredményeként Bucky életét vesztette, a Kapitány pedig hosszú évtizedekig a jeges északi tenger fog-
ságába került hibernált állapotban. A háború utolsó napjaiban, mikor a nácik végzete elkerülhetetlenné vált, Zémó 
és családja a dél-amerikai esőerdők mélyén keresett menedéket. Zémó ezután jó pár évig nem hallatott magáról, 
majd röviddel Amerika Kapitány előkerülése után ismét lesújtott halálsugaraival, de a Bosszú Angyalai az útjába 
álltak. Zémó Báró válaszként létrehozta saját szupercsapatát, a Mesterbűnözőket, akik hatalmas küzdelemben 
csaptak össze az Angyalokkal, ám végül vereséget szenvedtek.
Zémó ezután elrabolta a Kapitány ifjú barátját, Rick Jonest. Amerika Kapitány azonnal Rick kiszabadítására indult, 
és párviadalt vívott Zémóval. A küzdelem során a Kapitány pajzsával elvakította Zémót, aki vakon tüzelt fegyverével, 
amellyel egy hegyomlást idézett elő. A legördülő sziklák agyonnyomták, Amerika Kapitány pedig ezzel úgy érezte, 
végre megbosszulta Bucky halálát.

Zémó Báró II

Valódi neve: Helmut Zémó
Első megjelenése: Captain America Vol.1. 168. (1973) 

Helmut Zémó nem más, mint a hírhedt náci tudósnak, Amerika Kapitány esküdt ellenségének, az eredeti Zémó 
Bárónak egyetlen fia. Habár nem követte apját annak dél-amerikai kiskirályságába, a náci eszmék elkötelezett híve 
maradt. Fiatalkorát mérnökként töltötte, ám amikor egy újságcikkből értesült Amerika Kapitány visszatéréséről, 
apja nyomdokaiba lépett és szuperbűnözőnek állt. Újjáalkot-
ta és tökéletesítette apja szinte valamennyi találmányát, így 
az X ragasztót is.
Felvette a Főnix fedőnevet és szörnyeivel megtámadta Ameri-
ka Kapitányt és társát, a Sólymot. A harc közben Helmut egy 
tartálynyi forró, félkész X ragasztóba zuhant és egy titkos 
csőrendszeren keresztül elmenekült – ám az arca eltorzult, 
olvadt viasszerűvé vált. Zémó továbbra sem tett le a bosszúról, 
amihez legtöbbször Amerika Kapitány ismerőseit használta 
fel a túszaiként. Ezen időszakának legnagyobb sikere az volt, 
amikor a Mesterbűnözők negyedik csapatfelállásával megtá-
madta, elfoglalta és nagyrészt lerombolta a Bosszú Angyalai 
kúriáját, a csapat tetemes részét pedig huzamosabb ideig 
harcképtelenné tette. Később egy újabb összecsapás során 
egy aktív vulkánba zuhant. 
Bár komolyabb gond nélkül túlélte, egy időre a háttérbe 
vonult. A Végítélet nevű lény tombolása utáni káoszban buk-
kant ismét fel, ezúttal egy szuperbűnözőkből összeállt, ám 
magukat újfajta szuperhősnek kiadó csapat, a Mennydörgők 
élén, D Polgár néven. (Az eredeti D Polgárt ironikus módon 
még az apja ölte meg a II. világháborúban.) Habár eredeti 
terve szerint a csapattal később világuralomra tört volna, 
azok hamar beleszoktak a hős szerepébe és az ezzel járó köz-
tiszteletbe, ezért Zémónak idővel menekülnie kellett a sa-
ját emberei elől. Egy sor őrültebbnél őrültebb kaland során 
– amely közben meghalt, majd a tudata előbb egy szinteti-
kus testbe, majd egy Franklin Richards által teremtett Ellen-
Földön élő, érintetlen arcú alteregójába vándorolt – komoly 
változáson esett át, és úgy döntött, hogy kipróbálja magát a 
hős szerepében. Furamód ennek egyik megnyilvánulásaként 
megpróbálta ismét elfoglalni a bolygót azért, hogy így mentse meg egy általa vélt veszedelemtől. Ezt a tervét meg-
akadályozták, ám a tettei nyomán végül elnyerte a világ bizalmát és visszakerült a Mennydörgők élére. Zémó ezu-
tán többször is bebizonyította, hogy valóban jó útra tért és teljesen hátat fordított apja eszméinek – még az életét 
is feláldozta azért, hogy megmenthesse a világot. Igaz, később egy sor időparadoxonnak hála visszatért, hogy ott 
folytassa a munkáját, ahol abbahagyta.



Wolfgang von Strucker

Valódi neve: Wolfgang von Strucker
Első megjelenése: Sgt. Fury and his Howling Commandos 5. (1964)

Wolfgang von Strucker porosz nemesember volt, aki elődeihez hasonlóan a hadsereg kötelékében igyekezett kar-
riert építeni. 1930-ban el is érkezett számára a megfelelő idő, és a náci kormány hírszerző ügynökeként számos 
titkos küldetésben vehetett részt. Mikor a második világháború kitört, Strucker magas beosztást kapott, és a német 
Halálfejes Osztag egyik parancsnoka lett. Sok dicsőséges győzelem után a német erők emberükre találtak egy 
amerikai őrmester, Nick Fury és társai személyében. Fury elsődleges feladataként Hitler terveinek meghiúsítását 
kapta, aki erről tudomást szerezve Struckerre bízta Fury likvidálását.
A Süvöltő Kommandó azonban tőrbe csalta Struckert, és Fury végre szemtől szembe megmérkőzhetett ellenfelével, 
amiben Fury bizonyult jobbnak. Strucker nem nyugodott bele a megszégyenítő vereségbe, hanem Hitler engedé-
lyével saját maga képezett ki egy csapatot, a Blitzkrieg Osztagot, amelynek csak egyetlen feladata volt: Nick Fury 
azonnali likvidálása. Strucker és Fury újabb csatájára a franciaországi Cherbeaux-ban került sor, ahol a küzdelem 
hevében a város igazi lőporos hordóvá változott. Strucker ekkor követett el egy olyan hibát, amely kihatással volt 
további életére: a város teljes pusztulása előtt evakuáltatta a francia nemzetiségű lakosságot, mielőtt Hitler döntő 
csapást mérhetett volna rájuk. Mikor Hitler tudomást szerzett Strucker mentőakciójáról, elrendelte a báró elfoga-
tását és azonnali kivégzését.
Struckernek esélye sem lett volna a menekülésre, de olyasvalaki sietett a segítségére, akitől a legkevésbé várta 
volna: a Vörös Koponya (Johann Schmidt), aki azzal bízta meg, hogy hozzon létre Japánban egy olyan szervezetet, 
amely idővel magához ragadhatja a Koponya nevében a hatalmat az akkor még győzedelmesnek gondolt Harmadik 
Birodalomtól. Strucker felvette a kapcsolatot a Kézzel, majd a segítségükkel beszivárgott és átvette a hatalmat a 
felett a szekta felett, amelyből aztán a Hidra nevű közismert terrorszervezetet alkotta. A Kézzel ezután hamar meg-
szakított minden kapcsolatot, hogy az ő démoni/misztikus módszereik helyett a tudomány segítségével növelje a 
szervezet ütőképességét.
 A Hidra egyfajta harmadik félként a nácik egyik leghatásosabb segítőjévé vált, akik ahhoz is közel kerültek, hogy 
még a szövetségesek előtt megalkossák a saját atombombájukat. Ám ez csak az általuk létrehozott technológiai 
csodák egy kis részét képezte: ők készítették például azt a hibernáló gázt is, amely aztán évtizedeken keresztül 
fiatalon tartotta a Vörös Koponyát, egy módosított formája pedig magát a bárót, aki a világháború után évtizedekig 
irányította titokban a többször újjászervezett Hidrát.



Miután összeütközésbe került két ifjú mutánssal, Charles Xavierrel, és Erik Magnusszal, elhatározta, hogy létre-
hoz egy amerikai bázist is, amely a THEM kódnevet kapta. Strucker magát nevezte ki a THEM fejévé, a nyilvánosság 
elől egy különleges maszkkal takarta el arcát. A szervezetet akkor hagyta végleg el, amikor azok a Hidra egyik ku-
tatórészlegével együtt fellázadtak és a szeparatista Alkalmazott Ideológiák Mechanizmusa (AIM) néven születtek újjá. 
(Ezen lázadók egy külön csoportjából jött létre a később Titkos Birodalom névre keresztelt politikai összeesküvés 
is.)
Amikor Strucker végül felfedte magát a világ előtt, azzal fenyegetett mindenkit, hogy beveti a halálspórabombáját, 
a legújabb csodafegyverét. Fury és az általa vezetett S.H.I.E.L.D. megtámadta Strucker bázisát, aki a kibontakozó 
csatában súlyosan összeégett és életét vesztette. Azt ezt követő években a Pléhsuszter néven ismert bűnöző számos 
élethű robottestbe átmásolta a tudatának egy lenyomatát. Ezen robotok egyike még azt is elérte, hogy egyszerre 
legyen a S.H.I.E.L.D. és a Hidra vezetője, ami végül a S.H.I.E.L.D. első feloszlatásához és újjászervezéséhez vezetett.
A Hidra tudósainak egy csoportja végül a saját életük feláldozásával, a halálspórák segítségével visszahozta az ere-
deti bárót egy félig-meddig élőholt – ám emiatt nehezen sebezhető – alakban. Strucker ekkor visszavette a Hidra 
vezetését, amely szerepet mellesleg az eltelt idő során ikergyermekei, Andrea és Andreas is betöltöttek. Ám ez a 
tény aligha hatott Struckerre, aki korábban saját kezűleg végzett elsőszülöttjével, Wernerrel, miután az a távollété-
ben egyszer átvette a Hidra irányítását.

Arnim Zola

Első megjelenése: Captain America Vol.1. 208. 

Arnim Zola a második világháború idején vált ismert genetikussá, ugyanis a tökéletes uralkodó emberi faj létre-
hozásán dolgozott a náci párt megbízásából. Első ismertebb találmánya egy emberi agyat megőrizni képes biotároló 
szerkezet volt. Ezt a találmányát később magán is alkalmazta, és agyát átültette egy mesterségesen létrehozott 
kibernetikus testbe, amely biztosította számára a halhatatlanságot. Másik ismert, hasonló szerkezete képes volt 
lemásolni bárki tudatát, hogy azt egy megfelelően előkészített (szerves vagy szervetlen) testbe helyezze. Az egyik 
első alanya Adolf Hitler volt, akinek a klónjából lett később az első Gyűlöletkeltő.
Emellett a legnagyobb támogatója a Vörös Koponya volt, akinek számos egyedi teremtményt hozott létre. A Kopo-
nyával kötött szövetsége miatt Zola elég gyakran érezhette magán Amerika Kapitány haragját, akivel többször is 
összecsapott. Az így bekövetkezett kudarcok ellenére is folytatta kísérleteit és megfordult a világ minden pontján, 
megütközött a legtöbb Marvel-hőssel, Amerika Kapitánytól a zsoldos Deadpoolig.
A szuperhősök polgárháborúját követően Vörös Koponya ismét felvette a kapcsolatot Zolával, hogy bevonja az akkori 
terveibe. Emiatt aztán végül egy támadás során a Koponya tudata Zola egyik tartalék testébe került, míg Zola maga 
kénytelen volt egy számítógépbe menekülni, ahonnan a skrull invázió után szervezett HAMMER vezetője szabadí-
totta ki. Zola ekkor még utoljára megpróbált keresztbe tenni Amerika Kapitánynak, ám a vereségét követően inkább 
egy nemrég felfedezett transzdimenziós síkra, a Z dimenzióra menekült.



Gyűlöletkeltő

Első megjelenése: Fantastic Four Vol.1. 21. 
Arnim Zola egyik találmányának hála bárki tudatát átmásolhatta egy előre kijelölt 
testbe. Ennek egyik első alanya maga Hitler volt, aki azt remélte, hogy az esetle-
ges halála után a másolatai folytathatják majd a munkáját. A klón a II. világháború 
után sokáig tétlen maradt, majd hosszas előkészítés után megtámadta az USA-t 
az U(tálat)-sugár nevű fegyverrel. A végső pusztulást csak a Fantasztikus Négyes 
és Nick Fury gyors közbelépése akadályozta meg. A klón a csata során meghalt, és 
mikor a Fantasztikusok levették maszkját, sokként érte őket a felismerés, mikor 
Adolf Hitler arca nézett vissza rájuk.
A második Hitler klón az első halála után aktivizálódott. Arnim Zola eredetileg 
ugyanis több tucatot készített belőlük, számítva az esetleges elhalálozásokra. 
Az új klón egy szigeten alakította ki bázisát, ahol az U-sugár felerősítését célzó, 
bolygószintű hallucinációt okozó csodafegyver megépítésébe fogott. A bázis 
környékét nukleáris fegyverekkel bástyázta körül, de szerencsére ez sem volt elég, 
hogy feltartóztassa a S.H.I.E.L.D. ügynökeit, élükön Nick Furyval, aki értesült a bázis 
létezéséről. Fury később még többször is keresztbe tett a terveinek, mielőtt ez a 
klón is meghalt volna.
A következő Gyűlöletkeltő aztán összefogott egykori tanítványával, a Vörös Koponyával, amely következtében aztán 
szembekerült annak ősellenségével, Amerika Kapitánnyal is. Az egyik találkozót követően az elméje egy félkész 
Kozmikus Kocka mátrixának fogságába esett, ahol végül semmivé enyészett.
Évekkel később tért csak vissza, ismét a Vörös Koponyának hála, ám ekkor az eddigi klóntestek helyett színtiszta U-
sugárzás formájában. Ekkor ismét szembekerült Amerika Kapitánnyal, akire az egész USA-ban egyedüliként nem 
hatott a gyűlöletkeltő hatása. Ez annyira feldühítette, hogy meggondolatlanságában felrobbantotta a képességei 
erősítésére használt gépezetet önmagával együtt, hogy ezúttal végleg a semmibe vesszen.
A Hitler-klónok közül végül már csak egy maradt életben, ám ő furamód nem emlékszik az egykori énjére, egyszerű 
galériatulajdonosként él New Yorkban Edmund Heidler néven.



HIDRA

Első megjelenése: Strange Tales 135. (1965) 

 A Hidra egy az egész világot behálózó titkos szervezet, amely a teljes és totális globális hatalomátvételre törek-
szik, természetesen. Ehhez nem csak korlátlan pénzügyi eszközök, de a legmodernebb felszerelések és fegyverek 
is rendelkezésükre állnak. A Hidra ügynökei zöld álruhát viselnek, rajta a legendák sokfejű hidrájával, amely egyben 
a jelmondatukat is szimbolizálja: „vágj le egy fejet, kettő nő helyébe.”
A Hidra őstörténete egészen a történelem leggonoszabb országáig, az ókori Egyiptomig nyúlik vissza. Imhotep fáraó 
alapította meg eredetileg a Lándzsa rendje néven egy földönkívüli támadás visszaverését követően. A rend az évez-
redek során számos civilizáció legmagasabb köreibe beszivárgott, ám a modern korban a befolyásuk egyre csök-
kent. Az eltelt időszakban számos nevet viseltek, ezek közül a Hidra volt a legmaradandóbb.
A legtöbbek által ismert, modern Hidra kulcsfontosságú személye maga a megteremtője, Wolfgang von Strucker 
báró, a porosz nemesember, aki a náci Németország rettegett Halálfejes Osztagában szolgált. Miután egy parancs-
megtagadás következtében kegyvesztetté vált, egy másik befolyásos náci vezető, a Vörös Koponya megbízásából 
Japánba utazott, hogy ott építse ki a Hitlertől független hatalmi bázisukat. Itt először a Kéz nevű nindzsaklánnal 
vette fel a kapcsolatot, majd általuk átvette a hatalmat az akkor már csak egy egyszerű ultranacionalista eszméket 
hirdető lázadó japánokból álló Hidra szekta felett.
Strucker átszervezte a Hidrát, a központjukat Japánból egy csendes-óceáni szigetre helyezte, majd a II. világháborút 
követően szép lassan az egyszerű fasiszta eszmeterjesztés helyett a globális hódítás felé terelte a céljait. Ennek 
eléréséhez számos leányszervezetet hozott létre, melyek idővel fellázadtak a vezetése ellen és önállósodtak. Így 
született meg például a fegyverkutató részlegéből az Alkalmazott Ideológiák Mechanizmusa (AIM) vagy az egyik 
amerikai politikai beszivárgó cellából a Titkos Birodalom. Strucker (első) halálát követően a folyamat még jobban 
felgyorsult, a Hidra számos különálló szervezetre szakadt, melyek mindegyike rendelkezett legalább egy szupertit-
kos csodafegyverrel és egy hasonlóan veszélyes szuperügynökkel.
Egyben ez a magyarázat arra, hogy miért tűnt fel ennyi legfőbb Hidra a Marvel képregényeiben. Vipera, Zémó, és 
minden egyéb Hidra-vezető egy-egy ilyen önálló ág parancsnoka volt, melyek mindegyike ragaszkodott ahhoz, hogy 
ők a „valódi” Hidra. Ez részben megnehezítette az eredetileg a Hidra felszámolására alapított S.H.I.E.L.D. dolgát, 
részben pedig megkönnyítette azt, különösen amikor ezek a Hidra-frakciók idővel egy teljes körű polgárháborút 
robbantottak ki egymás között. Habár a szervezet nem szűnt meg, a viaskodás nyomán egyetlen fő és számos 
szeparatista részre szakadt, melyek befolyása már közel sem volt akkora, mint például a hetvenes években, amikor 
a világ kormányainak nagyját behálózták.



A.I.M. - Alkalmazott Ideológiák Mechanizmusa

Az A.I.M., vagyis az Alkalmazott Ideológiák Mechanizmusa, egy 
képzeletbeli terrorista szervezet a Marvel képregények világában. 
A szervezet először a Strange Tales 146., 1966. júliusában megje-
lent számában tűnt fel, megalkotói Stan Lee és Jack Kirby voltak.

A szervezet felépítése

Az A.I.M.-nek sikerült megnyernie az ügye számára a világ számos 
vezető tudósát és kutatóját, hogy az általuk feltalált fejlett technoló-
giai vívmányok segítségével nyomást gyakorolhasson a világ valamennyi vezető államára. A szervezet vezetősége 
tradicionálisan hét főből, az úgynevezett Igazgatói tanácsból (korábbi nevükön Imperial Council) áll, az elnöki szék 
ezen tagok között cserélődik meghatározott időnként. Az Igazgatók (Directors) alatt helyezkednek el a ranglétrán 
az egyes egységek vezetői, őket pedig a technikusok, a tudósok és az értékesítők követik.

Az A.I.M. fő tevékenységi körét a fegyvertervezés és -kereskedelem adja. A világ valamennyi terrorista- és szakadár 
szervezetével kapcsolatban állnak, akik a fegyverekért és csúcstechnológiákért cserébe bevételeik bizonyos 
százalékát fizetik az A.I.M.-nek. A szervezet ezen kívül hatalmas bevételekre tesz szert a tudósai találmányai után 
járó szabadalmakból is. Persze ez alatt nem az új fegyverek és egyéb tömegpusztító eszközök szabadalmi jogait 
kell érteni, hanem a civil területen hasznosíthatóakat. (Ilyen területek pl. a mezőgazdaság, űrkutatás, matematika, 
kereskedelem stb.)

Az A.I.M. számos fedőcéget hozott létre az utóbbi évtizedekben. Ilyenek például a Targo Corporation, az Internatio-
nal Data Integration and Control, és a Cadenza Industries. Ezen kívül külsős tudományos laborokat is üzemeltet-
nek, mint amilyen a Koenig and Strey, a Pacific Vista Laboratories, vagy az Omnitech is.

Kevés olyan hely van a világon, ahol az A.I.M. ne lenne jelen, de főbb bázisainak helye az évek során nem változott. 
Az egyik központjuk egy, az Atlanti-óceán térségében folyamatosan mozgásban lévő, atommeghajtású tengera-
lattjáró fedélzetén található, de szárazföldi bázisokban sem szenvednek hiányt: Bronx, New York; Black Mesa (Col-
orado állam), West Caldwell, New Jersey; Ázsia, Kanada, Európa, Haiti, India, Szudán és Boca Caliente (vagy is-
mertebb nevén az AIM-Sziget) mind otthont adnak egy-egy nagyobb sejtnek.



Technológia

Az A.I.M. tudományos tevékenysége három jól elkülöníthető körre tagolódik, ám mindhárom halálos lehetőségeket 
rejt még magában. Az első, és talán legnagyobb körbe a Kozmikus Kocka (Cosmic Cube), és a vele kapcsolatos 
felfedezések tartoznak. A Kockáról csak sejteni lehet, hogy milyen hatalmas erőt képvisel. A szervezet mindmáig 
a Kocka megalkotását tartja a legnagyobb sikerének. Az első Kozmikus Kockát az A.I.M. vezető tudósa, M.O.D.O.K. 
hozta létre, amikor az úgynevezett „x-elem” kifejlesztésén dolgozott. Ám számításaiba hiba csúszott, és ahogy a 
nagy találmányok jelentős része, úgy a Kocka is a véletlennek köszönheti létét. A Kozmikus Kocka félelmetes ener-
giája az őrületbe kergette M.O.D.O.K.-ot, majd megkezdődött az immár négy évtizede folyó harc a birtoklásáért. A 
Kocka az A.I.M. tudósai szerint képes átjárót nyitni más dimenziókba, és elszívni azok energiát, saját erejét növelve 
vele. A Kocka egy alternatív verziójából fejlődött ki a Kubik néven ismert entitás.

Az A.I.M. tevékenységi körének második szintjét a Szuper-Adaptoid néven ismert alakváltó android körüli kutató-
munka teszi ki. Az android képessége, hogy bármely élő személy alakját képes felvenni, szuperképességű lények 
esetében pedig annak képességeit és/vagy fegyverzetét is lemásolja, hogy aztán sajátjaként használhassa. Mondani 
sem kell, hogy az Adaptoid program alapjául is a Kozmikus Kockával folytatott kísérletek szolgáltak.

Az A.I.M. munkájának harmadik pillére M.O.D.O.K. (Mentális Organizmus; célja: Destrukció, Orgyilkosság, Kiirtás 
- Mental Organism Designed Only for Killing), vagyis egy mesterséges mutációval fejlődésre kényszerített ember, 
aki hatalmas szellemi és pszionikus képességek birtokosa. M.O.D.O.K. (valódi neve George Tarleton) egy egyszerű, 
ám nagy intelligenciájú tudós volt a szervezetben, akit akarata ellenére jelölt ki a M.O.D.O.K. kísérlet alanyának a 
tudományos vezető (Legfőbb Tudós - Scientist Supreme), majd embertelen genetikai és kibernetikai átalakításnak 
vetették alá. Az eljárás végére George Tarleton megszűnt létezni, emberségének minden darabkája a műtőasztalon 
végezte, és eztán már csak a jéghideg logikával rendelkező M.O.D.O.K. maradt. M.O.D.O.K. legelőször is végzett 
az őt megkínzó tudományos vezetővel, majd átvette az irányítást az A.I.M. felett. Legnagyobb érdemeként tartják 
számon, hogy eltörölte a Föld színéről a Hidra legfőbb bázisát, és miután megölette Strucker bárót, a Hidra vezető 
tagjait arra kényszerítette, hogy az A.I.M.-nek dolgozzanak.

Az A.I.M. technológiai szintje messze meghaladja a Földön ismert többi szervezet kutatási eredményét. Az A.I.M. 
már akkor kiborgokat, androidokat, szuperszámítógépeket, tengeralattjárókat és lézerfegyvereket gyártott, amikor 
más terrorszervezetek még Molotov-koktéllal dobálóztak. Az A.I.M. katonái a fegyverek legszélesebb skálájáról 
válogathatnak, és nagyobb arzenállal rendelkeznek, mint amilyenről bármely nagyhatalom valaha is álmodhat.

Az A.I.M. vezetői könnyedén felismerhetőek három részes, sárga, szabott öltönyükről, míg a kutatások vezetői, a 
tudósok és a katonák sárga kezeslábast és vegyvédelmi maszkot hordanak.



Az A.I.M. története

A.I.M.-et a II. világháború vége felé Wolfgang von Strucker alapította, aki az akkor már létező Hidra. tudományos 
alegységének szánta a szervezetet. A Hidra, az A.I.M. és a harmadik egység, a Titkos Birodalom (Secret Empire) 
egy ideig közös név alatt (THEM) tevékenykedtek. Míg az A.I.M. Legfőbb feladata a nukleáris arzenál fejlesztése 
volt, a Hidra a nagyhatalmakat manipulálva készítette elő a Titkos Birodalom felemelkedését és a hatalomátvételt 
az egész világ felett. A háború után a T.H.E.M. Feloszlott, bár a H.I.D.R.A továbbra is felügyelte az A.I.M. tevékeny-
ségét.

Az A.I.M. tudományos áttörései azonban felkeltették számos szuperhős és szuperbűnöző figyelmét is, majd a 
S.H.I.E.L.D. kezdett nyomozni utánuk. Az A.I.M. létezésére akkor derült fény, amikor a floridai mocsárban felépített 
androidgyárukat lerohanták a S.H.I.E.L.D. ügynökei. Az itt kialakult véres harcban mindkét oldal súlyos em-
berveszteséget szenvedett. Az A.I.M. ekkor kezdett egyre inkább különválni a Hidrától, és felbérelték Batroc-ot, 
valamint egy Inferno nevű androidot Nick Fury és Amerika Kapitány megölésére. A merényletek kudarcba fullad-
tak, de az A.I.M. nem adta fel, és mindent elkövetett, hogy a két veszélyt jelentő hőst kiiktassák. A következő évek-
ben elraboltatták Vasembert, hogy páncélját tanulmányozzák, Betty Ross Bannert genetikai kísérleteknek vetet-
ték alá, és a lányt egy gammasugárral fertőzött lénnyé, a Hárpiává (Harpy) változtatták; de Ms. Marvel életét is 
igyekeztek pokollá tenni, akire rászabadították Destructor nevű szuperügynöküket.

Az A.I.M. eztán két frakcióra esett szét, a Kékre és a Sárgára, melyeknek eltérő elképzeléseik voltak bizonyos 
tervek megvalósításával kapcsolatban. Természetesen egy dolog mégis összekötötte a két frakciót, nevezetesen, 
hogy mind az A.I.M-ért harcoltak. A Sárga frakció elfogta Namort és a Lényt, hogy egy új vírussal kísérletezzenek 
rajtuk, míg a Kék frakció a Kozmikus Kocka visszaszerzésén igyekezett, amely az évtizedek alatt számos kézben 
megfordult. A két frakció akkor egyesült újra, amikor közösen M.O.D.O.K. likvidálása mellett döntöttek.

Mint az nemrégiben kiderült, az újjászerveződött A.I.M. segített Ross tábornoknak és Doktor Sámsonnak meg-
alkotni a Vörös Hulkot.

Az A.I.M. alcsoportjai

     Advanced Ideas in Destruction (A.I.D.), vezetője Michael Friedman
 Radically Advanced Ideas in Destruction (R.A.I.D.), főként kibernetikai fejlesztéseket folytatnak
 Advanced Genocide Mechanics (A.G.M.), valahol a Kongó területén működnek, vezetőjük M.O.D.O.G. (Mental 
Organism Designed Only for Genocide)

Fedőcégek

 Adarco Corporation (Advanced Robotic Company) - ez a cég fejlesztette az Annex és a BREW prototípusait 
 Advanced Corporation
 Alden’s Department Store
 Cadence Industries
 IDIC (International Data Integration and Control)
 Diadem
 Koenig and Strey – az A.I.M. rajtuk keresztül foglalkoztatta több alkalommal is Deadpoolt, a Kardfogút és 
Célpontot
 Omnitech
 Target Technologies
 Targo Corporation

Kiemelt fontosságú vezetők

     Allesandro Brannex
 Grand Imperator
 Monica Rappaccini
 George Tarleton (M.O.D.O.K.)




