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Triceps

A Forum-notesz
Bada Dada emlékére

Tizenkét éve, július 4-én, röviddel negyvennegyedik születésnap-
ja előtt, rákoskeresztúri műtermében öngyilkos lett Bada Tibor (új-
vidék, 1963–Pest, 2006), művésznevén Bada Dada, korunk megha-
tározó erejű, underground művésze: költő, festő, zenész és performer . 
Művészképző középiskolába járt, tengerészkatona Pulában, majd az 
újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar Tanszékének hallgatója . 
Azok közé a Vajdaságból áttelepült alkotók közé tartozott, akik a ki-
sebbségi magyar identitás és avantgárd szellemiség különös keverékét 
hozták az anyaországba .

Sok száz egyéni kiállítás, koncert és irodalmi est létrehozója, aki-
nek költeményeit és dalszövegeit számos generáció szavalja és énekli . 
Szinte minden műfajban alkotott: szabadvers, prózai szöveg, vizuális 
költemény, zenekísérettel előadott dalszöveg, festmény, grafika, kol-
lázs, kalligráfia, szobor és objekt, apró dísztárgy, képeslap, lemez-
borító, képregény, fotó, animációs film . Zeneszám és a performance 
egyaránt fontos volt számára .

A nyolcvanas évek elején, a legendás újvidéki Új Symposion és Képes 
Ifjúság folyóiratok hasábjain és estjein kezdte el irodalmi pályafutását, 
melyet azután magyar és délszláv nyelvű publikációk és az egész ex-
Jugoszlávia területén bemutatott kiállítások és koncertek sorozata kö-
vetett . Tolnai Ottó, a symposionisták vezéregyénisége és a kortárs ma-
gyar irodalom klasszikusa „ősavantgárdnak” nevezte tevékenységét .

Lírai és képi világa a dadaista stílus megújítása, melyet „őszinte és 
kőkemény” szókimondás, szarkasztikus humor és totálisan gyermeki 
létfilozófia jellemez . Munkái ezer szállal kapcsolódnak az elhagyott 
újvidéki ifjúkor világához, amiből nem tudott és nem is akart kilépni . 
A nagyváros sem változtatta meg világlátását, csak árnyaltabbá, kí-
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méletlenebbé és keserűbbé tette . Minden alkotását átitatta a szertelen 
önkifejezés vágya, ami a kísérleti irodalom, festészet és zene utánoz-
hatatlan mesterévé avatta . Aki nem szerette, nem értheti . és aki nem 
értette, nem is szeretheti .

*
Irodalmi hagyatékát az édesanyja, Johanna által alapított buda-

pesti Bada Dada Alapítvány gondozza . Idén jelent meg összegyűjtött 
verseinek első kötete: Őszinte gyöngyszemek (1981–85), száz unikális 
példányban . Szerkesztette Triceps, grafikai tervezés Rőczei György . 
A Forum-notesz fél éve került elő, benne eddig ismeretlen, publiká-
latlan kéziratokkal .

Fekete J. József és Bada Dada a Népkörben Szabadkán,  
1985-ben (Fotó: Juhász László)
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