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A BADA-FÉLE 
KÉPREGÉNY  
MINT ARTZINE

Adekadens 1980-as évek poszt-titói jugo-
szláv szocializmusának több szempont-

ból is jelentős alkotója volt Bada Tibor, aki 
multimediális érdeklődésével és összművé-
szeti tájékozódásával a ([poszt]jugoszláviai) 
magyar képregénykultúrában, valamint az 
alternatív sajtótörténetben is maradandót és 
egyedit hagyott maga után. A Szombathy Bá-
lint szavaival „dilettáns folklór-stílusban”1 
létrehozott kiadványok azonban nem csupán 
sajtótörténeti, szépirodalmi és képzőművé-
szeti szempontból kiemelkedő jelenségek, 
hanem önmagukban is művészetének soro-
zatgyártott tárgyiasulását, az életmű komp-
lex és kaotikus alkotási folyamatának egy-egy 
kinyomtatható és adatolható állomáshelyét 
képviselik. A képregényes artzine-ekre ilyen 
értelemben nem egy külön időszakként, mé-
diumként vagy kivételes kísérletként kell te-
kinteni, hanem olyan füzetekként, amelyek 
szerves részét képezik azoknak a műveknek, 
amelyeken az 1980-as évek közepétől a korai 
1990-es évekig dolgozott. Az önkifejeződés 
fontos részét képezte emellett az a szubkul-
turális lázadás, amelyet alkotási eszköztárá-
ba punk-ethoszként következetesen beépí-
tett. Képregényes artzine-jei több tekintetben 
is életrajz és életmű anarchista összemosódá-

1  Szombathy Bálint: Totál érzelemhalál. In: Híd, 2008/1, 66.

sának emlékei, amelyekben az egyéni és csa-
ládi autoreferencialitás, a szubjektív életösz-
tönök kivetülései, továbbá a vizuálisan és 
textuálisan megkonstruált identitás visszaté-
rő performativitása a társadalmi és esztétikai 
konvenciók folyamatos határsértéseként fo-
galmazódtak meg.

Párosítva a képregény és a zine műfaji jel-
lemzőit, Bada a szándékos alulstilizáltság és 
provokáció által létrehozta az ellenművészet 
azon objektumait, amelyek pont e radikális 
tagadás által lesznek műalkotássá. Bada 
Dada öt (képregényes) artzine-t készített, az 
első kettő, az Őszinte gyöngyszemek és az Üre-
sedő  lényegek tíz-tíz példányban jelent meg, 
Újvidéken 1985-ben. Egy évvel később ezt 
követte három példányban A  budiszavai  jó 
öreg  szülék  szavai, valamint a Konán  birtokán 
tíz másolatban. Az Új Symposion melléklete-
ként megjelentetett Új Most című, zine gya-
nánt szerkesztett összesítő jellegű kiadvány 
1988-ban került az olvasók elé. Bada Dada 
utolsó zine-je pedig néhány év kihagyással 
és már a Budapestre költözése után, 1992-ben 
jelent meg Kellemes kaktusz kefélés címmel tíz 
példányban. Fekete J. József ezeken kívül 
még két „xerox-füzetet” említ az Új Sympo-
sion mellékletének utószavában, a Tárzán, ar-
zén,  rom-pom-pom címűt 1984-ből és a Terror 
metró  (megfordított  mikroszkóp  a  teleszkóp)-ot 
1986-ból, ezeknek viszont nem sikerült nyo-
mukra bukkanni, és valószínűleg más jel-
legű Bada-alkotásokról van szó.2

Bada képregényes artzine-kiadványai

Bada Dada része volt, de egyben szemben 
is állt mindazzal, ami alatt a sokszor kizáró-
lagosnak és elitisztikusnak nevezett jugo-
szláviai magyar kultúrát értjük. Ezek a cent-
rum-periféria, kánon-underground, magas-
kultúra-popkultúra metsződésében létrejövő 
kettősségek egy olyan szigetszerűséget bizto-
sítottak számára, amely távolságot és per-
spektívát adott: távolságot ahhoz, hogy gúnyt 
űzzön mindabból, ami körülvette, és per-
spektívát ahhoz, hogy a közhelyestől, a min-

2	 	Fekete	J.	József:	Egy	első	könyvről,	amely	már	a	nyolcadik.	In:	Új	
Symposion, 1988/4, 54.

Szeles Judit

MANGA

A férfi a földalattin
egy diszkréten
újságpapírba csomagolt
hentai-típusú mangát
nézeget-olvas.

Úgy tudjuk,
gyerekkorában is
a szexuális felvilágosító
mangákat olvasta szívesen.

Amíg a metrón
a vele egyidős 
francia unokaöcs 
Asterixezett 
egészen az iskoláig.

Vagy a férfi későbbi
felesége Budapesten
még a Hahotára
fizetett elő,
aztán áttért a spooky
Sandman-füzetekre,
amikor pszichiáter lett.

A férfi a földalattin
rezzenéstelen arccal
lapozza a napilapba
belecsomagolt
tizennyolc feletti
tartalmat.
Még nem is izzad meg.
Akár Émile Zola Nanáját
is olvashatná ilyen
érzéketlenül.

A barátja azt mondta,
a női nemi szerv
olyan, mint egy nagy seb.
Aztán kiderül,
a homoszexuális
mangák, a yaoik érdeklik.
A férfiak iráni vonzalma
később sem változik.
A nagy sebeket másra hagyja.

Például a férfira a földalattin,
aki sok megállón keresztül
megállás nélkül
a hentaiban lapozgat.
Figyelmét annyira lekötik
a gömbök, kidudorodások,
behorpadások, nagy sebek,
hogy elfelejt leszállni
a munkahelye állomásán.

Más férfi is újságba
belecsomagolt
hentait olvas.
Japánban minden
öltönyös férfi
a földalattin
azt olvassa.

A fiatal lányok szódzsót
szoktak venni.
Ahhoz még rejtő
álfelület sem kell.
Azok olyan lányos mangák.

Vagy látszik egy anyuka,
aki a gyerekével a
Pokémont olvasgatja
vagy a rettegett
kilencfarkú rókadémont
a fiúknak szóló képregényből.

A földalatti a végállomás
után is folytatja az utat,
nem áll meg, ahogy
az utasok sem teszik le
a füzeteket-könyveket.

Azt hiszem, Japánban
nagyon könnyen el lehet 
tévedni még a földalattin is,
mert az is valami
neverending story,
neverending story,
neverending story.


