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Szögi Csaba

AZ ELŐÁSOTT 
KINCS

(Hetvenkedix ante portas)

– Százszor mondtam már, Obelix, a kagyló olyan, 
mint a dió. Nem eszik héjastól.
– De én a diót is úgy eszem.

– Bátraké a kemence. Lássuk hát, nosza!

Kedves mindenki!

Vevő lennék a következő Asterix Szórakoztató Fü-
zetekre:

Talpraesett Tom:
3 – Daltonváros
5 – Dalton Mama
21 – Roy Been, a bíró

Asterix:
6 – A gladiátor
8 – Galliai körútja

Természetesen  csakis  a  Forum  által  kiadott ma-
gyar változatok érdekelnek.
Oszd meg akkor is, ha nem érted, miről van szó – 
köszönöm!

…oszd meg! És uralkodj! Hát… ez van.
Ezt a szöveget osztogatom meg egy ideje 

magam is a társasági oldalakon… És nem ri-
asztanak vissza az irreális árfolyamok! Mint 
például a Galliai körútja esetében. Európában 
az Asterix és a Talpraesett Tom (Lucky Luke, 

Villám Vili – ki hogyan ismeri) méltán a leg-
népszerűbb és legkeresettebb képregények. 
Ami a magyar fordításokat illeti, azok árai-
ban nem csekély különbségek adódnak: Elő-
ször az újvidéki Forum kezdte őket kiadni. 
1975 és 1988 között 48 füzet (25 Asterix és 23 
Talpraesett Tom) látott napvilágot. A zseniá-
lis fordításnak és az aránylag alacsony pél-
dányszámnak köszönhetően ezek nagy ré-
szét manapság csillagászati összegekért 
vesztegetik – már azokat, melyek egyáltalán 
fellelhetők (a magyarországi kiadásokat po-
tom pénzért beszerezheted; de minek?…). 
Ennek ellenére magam kitartóan próbálko-
zom. A fentiek értéke egyébként sem mérhe-
tő papírbankóban. Mint a védett rovarok 
vagy növények „ára”. Vesszen csak mind-
egyik, amelyik nem árja? De ugorgyunk visz-
sza évtizedeket.

Jóapám nyomta először a kezembe. Valami-
kor nagycsoportos koromban, szóval akkor 
még itt laktunk lent, a borzlyukban. (Ami 
persze nem volt még borzlyuk, csupán egy 
tisztes kis családi bungaló. Titkos éjszakai 
vámpírfilmnézésekkel és heves poszttrau-
más verejtékezésekkel. Item.) Akkoriban 
gyötört az öreg a nagybetűk leírásával is. 
Bosszús voltam. Később hálás. Az elásott 
kincs! El tudtam olvasni a címét! Meg hama-
rosan az egészet, elejétől a végéig… boldog-
ság! A közelemben mindenkinek, még a 
macskának is felolvastam. A gyűjteményem 
pedig – amiről akkor még persze nem tud-
tam, hogy gyűjtemény lesz – lassanként sza-
porodott. Elszaporodott a fantáziám is abban 
a pillanatban, szó se róla!, kiszínesedtek a ké-
pek: nem csupán Asterixék lépte nyomán, de 
a betűpapír fekete-fehérjén is azonmód…

Számomra elvileg a képzőművészet lenne 
ideális a szemlélődő tűnődés szempontjából. 
Lassú sétája közben kedvemre meg tudnám 
mustrálni. De például a film… fele’tsd e’! 
(Imádom!, de közben folyton elkalandozom… 
a legjobbaknál, legelgondolkodtatóbbaknál.) 
No, színdarab közben olykor még át tudom 
gondolni, oké. A zene meg zene; éteri szere-
lem – de a fenti szempontból irreleváns, túl 
van a gondolaton. Mégis: a betűk. És a mögöt-

végezetül (?!)

Az életmű egészét tekintve ezek a képregé-
nyes artzine-ek sajátos kezdőpontjai kép-
zőművészet és szépirodalom azon konver-
genciájának, amely az életmű minden egyes 
kifejezőeszközének szintetizálásával az élet-
rajzzal is összeért. Egész művészetét a perifé-
ria, a maradék, a művészeti margináliák kö-
zéppontba állítása jellemezte, és a képregé-
nyes zine-ek sem puszta részei, hanem korai 
csúcsértékei, jellegzetes tárgyiasulásai ennek 
az idioszinkratikus korpusznak. Amint 
egyéb alkotásait a képzőművészet, zene, iro-
dalom és film terén, ezeket a kiadványokat is 
mindenekelőtt a kanonizált értékek követke-
zetes tagadása, a provokáció mint művészet-
felfogás, valamint a beemelt banalitás szán-
dékos roncsolása jellemzi nyelvi és vizuális 
szempontból egyaránt. Világlátása és művé-
szetfelfogása, anarchizmusa és kései modern-
sége, (auto)agresszivitása és (auto)reflexivitá-
sa több tekintetben is ezekben a kiadványok-
ban öltött legelőször testet. 

Bada Dada képregényes artzine-jei ilyen ér-
telemben a szépirodalmi és képzőművészeti 
perifériáról végrehajtott lázadás objektumai-
ként maradtak ránk. Kis példányszámban 
sokszorosított sajtótörténeti emlékekként 
műtárgy és kiadvány között. Bada nem dol-
gozott szűk értelemben vett ciklusokban 
vagy tematikus keretben. Az egészében is 
fragmentumokból összeálló életműben így a 
képregényes artzine-ek egyfajta korai szem-
lének is tekinthetők, hiszen a rendhagyó képi 
és nyelvi megoldások, a változatos témavi-
lág, a szekvenciális szerkezet, valamint a 
képzőművészeti eljárásokkal és szépirodal-
mi lehetőségekkel való kísérletezés szem-
pontjából reprezentatív állomásai az életmű-
nek. Több szövegből később dal vagy film 
lett, a visszatérő vizuális motívumok végig-
követhetők a festményeken és grafikákon is. 
Az életrajz és az életmű közötti határ rendkí-
vüli képlékenységéből adódóan ugyanakkor 
Bada nem csupán saját világának részleteit 
alakította át művészeti tárgyakká, filmmé, 
zenévé, szöveggé, hanem nyilvánosság elé 

kilépő egyénként is egy olyan performatív 
identitással van dolgunk, amely önmagát 
mint ellenpolgári szubjektumot is a művé-
szet által konstruálta meg. A képregényes zi-
ne-ek aktivista és lázadó vonásai, a grafikai 
minimalizmus, a felhasznált anyagok, a nyel-
vi regiszter, a sematikus ábrázolásmód, a 
sajtó struktúrán való kívülállás, az intézmé-
nyektől független kiadás szemben állt lénye-
gében mindennel, ami a korabeli (jugoszlá-
viai) magyar képzőművészetet és irodalmat 
jellemezte, amivel Bada Dada személyesen is 
szintúgy szemben állt. Az Új Most pontosan 
annak a bizonyítéka, hogy ezek az alkotások 
megjelenhettek volna az irodalmi mező hiva-
talos intézményei által, Bada viszont Buda-
pestre költözése után is megmaradt a zine, a 
művészkönyv és a hasonló, kis példányszá-
mú intermediális kiadványok mellett.
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ményeink egyesítését, persze azt is, hogy a 
közös gyűjtemény nálam legyen: nálam van; 
jól van), Zs. A. büntetett előéletű volt osztály-
társamtól, hogy miután a kisautót visszakap-
tam, nekem eszemben sem volt visszaadni a 
Wyomingba  kéne  mennit (meg persze a Tar-
zan-sorozatot sem). De a csórásoknál, stiklik-
nél sokkal érdekesebbek voltak a nagy üzlet-
kötések az Emlékiskola udvarán! Elmesélem.

Figyelj, ácsorgok odakint a nagyszünetben, 
a focipálya mellett, érted, és odajön hozzám – 
ekkor már „hírem van”, felsőben – egy szeren-
csétlen jószág, aztán sebtiben elad nekem va-
lami régebbi epizódot, olcsóbban, mint ami rá 
van írva a borítóra. Ez az ideális helyzet; saj-
nos rendkívül ritkán fordul elő. Mert általá-
ban ott áll mellettem Szemi haverom… A tör-
ténet leginkább a következőképpen zajlik:

Áldozat: Ötven… (A „füzet” régi, arról meg 
fogalma sincs, hogy a legújabb a trafikban 
ötszáz dinár.)

Szemi: Kétszáz.
Én: Ezer!
Szemi: Baszd meg!…

(Na ja, nem volt rossz zsebpénzem, még a Ti-
to-érában éltünk, néztük a Šurdát, a Szomszédo-
kat meg az Isaurát, fájt a faszunk. …de ennél 
sokkal viccesebb volt Szemi vörösödő bikaábrá-
zata és az Asterix-„dealerek” leeső állkapcsa.)

Mit ád a Jóisten: Eszemben sem volt ez idá-
ig mesélni a képregények – hogy autentiku-
sak legyünk: sztripek – iránti szerelmemről. 
Merthogy nem is létezik ilyen az utóbbiakkal 
kapcsolatban. Porbafingóként nyálaztam 
Flash Gordont és társait a Zabavnikban (vagy 
a Stripotekában?), volt birtokomban Blek Ste-
na és Zagor, miegymás, egyetemistaként pe-
dig Garfielddal barátkoztam – mókás volt 
mind, de egyiktől se szálltam el. Asterix?…
amikor az Ex felkért a témában való meg-
mártózásra, biztos voltam benne, hogy vagy 
az asterixi repüléseimről írok, vagy semmi-

ről. Kissé szkeptikus voltam ugyan… táncol-
ni a szobrászatról. Persze nem maradt válasz-
tásom: mindig felcsillan a szemem a téma 
kapcsán. Köteleznek a régi lopások is. Meg 
ahogyan az egész magába szippantott.

A lakomák, a Nagy Bunyók, a konfliktusok 
és mindenféle fordulatos kalandok – történje-
nek akár a parányi armoricai falucskában, 
akár a főhősök számos utazása közepette – kü-
lönösen érzékletes hangulata totálisan magá-
val ragad. Nincs megállás, mindenáron ott 
szeretnél lenni olvasás közben magad is – és 
egyszerre csak hopp! Ott  vagy. Így, imigyen 
varázsolnak pozdorjává. Persze csupán azért 
szopogatok most cabernet-t, mert amúgy is 
vörösre van gusztusom, és azért majszolok 
mellé almás pitét, mert ez van kéznél. Ámde 
miket kaptam ma elő találomra a gyűjtemény-
ből? Az elásott kincset – mi az első volt az elsők 
között – és A nagy fogadást: az előbbiben Dalto-
nék abban a városkában kalandoznak, ahon-
nét később hódító útjára indult az „amerikai 
pite”, az utóbbiban meg csak úgy fröcsög a bí-
bor arany… Bizony, eme varázsfüzeteket la-
pozva gusztusod támad úgyszólván minden-
re, amit a képkockákon megpillantasz.

Már csak azt hiányzik kitalálni, kivel is 
koccintgatok én itt egymagamban és mire. 
Kevésszer peslantok a naptárra, az évfordu-
lóknak meg aztán pláne ritkán nézek utána. 
Ám ez az örök gyermekké varázsoló gyer-
mekkori örök álom túl fontos volt: nos, mint 
kiderült, Asterixünk idén kereken 60 éves! 
Nem viccelek. Véletlen egybeesés?… No, haj-
rá, tovább, töretlenül! Tíz év múlva majd het-
venkedünk egy nagyot!

…ámde mit érne mindez Kopeczkyék egye-
di átültetései nélkül?! Hiszen ezek híján csep-
pet sem lennék képes lelkesedni. Egy mesés 
környezetben ábrázolt kalandos történet? 
Mindez étvágygerjesztőnek majdnem elég 
lenne, ha megtoldanánk egy közepes nagy-
ságú borjúval. Igazából hidegen hagyna a 
képregény: Asterix és Kopeczkyék = együtt tö-
kéletesek. Időről időre előásott kincs nekem – 
felfedezésre váró, páratlan kaland neked (ha 
eddig még nem barátkoztatok.)

Dixit.

tük felsejlő, majd felfeszülő színek. Talpra-
esett Tom, Asterix! Út a betűkig, azok lenyo-
matának abszolút vizualizálásáig, a fantázia 
első rezdüléseiig. Salom.

…persze jóapám tiltott is el tőle azután. 
Örömmel futok haza a trafikból, viszem neki 
a pelinkovácot, meg találtam olcsón két va-
donatúj Asterixet, régi áron. A látnok meg a 
Rézüst. Becsomagolva – öregem! Emlékszel a 
Pillanatra, amikor feltéped a nejlonborítást, 
és először belehajolsz csodálatos nyomdaza-
matába?!  …a fater benyit – már „odafönt” la-
kunk, saját birodalommal rendelkezem –, én 
lelkendezni kezdek (apuci, nem voltam fös-
vény, és ilyen jól jártam…), ő meg rám för-
med: Nem megbeszéltük, hogy ilyet többet 
nem veszel a kezedbe?!, aztán majd nem fog-
nak érdekelni az igazi könyvek, így ő – aki 
életében nem túl sok „igazi” könyvet olvasott 
el, de ne firtassuk. …én meg csak lapítottam 
ezután. S persze titokban építgettem tovább 
ezt a teljességet.

A fater számítása nem igazán jött be: eléggé 
megszerettem a könyvet. (Hogy mást ne 
mondjak, innen indul és ide tér vissza min-
den függőségem.) De mindez a kuszkusz, ez a 
rizses csoki nem magyarázza meg, hogy a 
képregény iránti vonzódásom miért haladja 
meg a nosztalgia varázsvonalát, és megvan 
bennem az a perverz indíttatás, hogy a Galliai 
körútjáért megadjam a minimum száz erkát. 
Simán. Ebben a pillanatban.

(Túlpörögtem magam a témán. Rágyújtok. 
Lenyugszom.) Item.

Kamaszként nem riadtam vissza a lopástól 
sem! Nemegyszer csórtam el vagy csaltam ki 
Asterixet akár az osztálytársaimtól vagy a 
barátaimtól is. Ezennel bocsánatot kérek – 
szorri, ha valakit kifelejtek! – a következő 
személyektől: Gábor osztálytársamtól (nem 
használta el a nagyi a Spanyolországbant és a 
Helvéciábant gyújtósnak: most is itt vannak, 
jól vannak), boldogult gyerekkori barátom-
tól, Hermantól (komolyan gondoltam gyűjte-
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környezetben ábrázolt kalandos történet? 
Mindez étvágygerjesztőnek majdnem elég 
lenne, ha megtoldanánk egy közepes nagy-
ságú borjúval. Igazából hidegen hagyna a 
képregény: Asterix és Kopeczkyék = együtt tö-
kéletesek. Időről időre előásott kincs nekem – 
felfedezésre váró, páratlan kaland neked (ha 
eddig még nem barátkoztatok.)

Dixit.

tük felsejlő, majd felfeszülő színek. Talpra-
esett Tom, Asterix! Út a betűkig, azok lenyo-
matának abszolút vizualizálásáig, a fantázia 
első rezdüléseiig. Salom.

…persze jóapám tiltott is el tőle azután. 
Örömmel futok haza a trafikból, viszem neki 
a pelinkovácot, meg találtam olcsón két va-
donatúj Asterixet, régi áron. A látnok meg a 
Rézüst. Becsomagolva – öregem! Emlékszel a 
Pillanatra, amikor feltéped a nejlonborítást, 
és először belehajolsz csodálatos nyomdaza-
matába?!  …a fater benyit – már „odafönt” la-
kunk, saját birodalommal rendelkezem –, én 
lelkendezni kezdek (apuci, nem voltam fös-
vény, és ilyen jól jártam…), ő meg rám för-
med: Nem megbeszéltük, hogy ilyet többet 
nem veszel a kezedbe?!, aztán majd nem fog-
nak érdekelni az igazi könyvek, így ő – aki 
életében nem túl sok „igazi” könyvet olvasott 
el, de ne firtassuk. …én meg csak lapítottam 
ezután. S persze titokban építgettem tovább 
ezt a teljességet.

A fater számítása nem igazán jött be: eléggé 
megszerettem a könyvet. (Hogy mást ne 
mondjak, innen indul és ide tér vissza min-
den függőségem.) De mindez a kuszkusz, ez a 
rizses csoki nem magyarázza meg, hogy a 
képregény iránti vonzódásom miért haladja 
meg a nosztalgia varázsvonalát, és megvan 
bennem az a perverz indíttatás, hogy a Galliai 
körútjáért megadjam a minimum száz erkát. 
Simán. Ebben a pillanatban.

(Túlpörögtem magam a témán. Rágyújtok. 
Lenyugszom.) Item.

Kamaszként nem riadtam vissza a lopástól 
sem! Nemegyszer csórtam el vagy csaltam ki 
Asterixet akár az osztálytársaimtól vagy a 
barátaimtól is. Ezennel bocsánatot kérek – 
szorri, ha valakit kifelejtek! – a következő 
személyektől: Gábor osztálytársamtól (nem 
használta el a nagyi a Spanyolországbant és a 
Helvéciábant gyújtósnak: most is itt vannak, 
jól vannak), boldogult gyerekkori barátom-
tól, Hermantól (komolyan gondoltam gyűjte-


