
festői mű, egy történelmi pillanat poétikusan je
lent, vagyis valamilyen eszme, vagy inkább ér
ték, amely a teremtett világból kiolvasható.
Ezeknek az eszméknek és értékeknek mindig
~ embersé~volt a mértéke és fókusza. Bisztray
Adám költeszete eszméket és eszményeket ke
resett és alakított, közben szembe mert nézni a
valóság és a történelem drámai és tragikus ar
cu1atával. Tudta, hogy nemcsak szép tájak és
intim pillanatok léteznek, hanem kudarcok, bu
kott ügyek, egyéni és közösségi tragédiák is.
Hogy ezekről is beszélt, ez jelentette költészeté
nek súlyosabb, magvasabb ígéretét.

Pályája most már lezárult, szavait, gesztu
sait bölcs megfontoltságát és szellemi előzé

kenységét mindazonáltal megőrizzük, ahogy
megőrizzükverseit, kisregényeit, elbeszélése
it. O maga tudta és vallotta, hogy az, amit
halálnak nevezünk, egyszersmind új élet is.

POMOGÁTS BÉLA

GAD}I BERI BIMBA (HUGÓ BALL)
Dadaizmus antológia

1998-ban a Balassi Kiadó Források a xx. század
művészetéhez című sorozatában megjelentetett
egy gazdag válogatást az avantgarde-moz
galmak egyik jellegzetesen formabontó áram
lata, a dadaizmus irodalmi alkotásaiból. Kér
dések sora merül fel a kiadvány kapcsán:
van-e aktualitása, van-e értelme, van-e jelen
tős hatása az utókorra ennek a tiszavirág éle
tű irányzatnak? S más oldalról: valóban (ép
pen) eleget tudunk-e már a Dadáról? Tudjuk,
hogy háborúellenes, művészetellenes, iroda
lomellenes, és Dada-ellenes. Az igazi Dada
ugyanis nem más, mint erőteljes gesztus,
mely eltörli az irodalmat, a háború által értel
metlenné vált világban a szabadságot kiáltja
ki egyedüli értéknek, s e meggyőződését 
kissé ellentmondásos módon - irodalmi mű
vekben szólaltatja meg. Tudjuk, hogy alkotói
lázadók, botrányhősök voltak, de polgárpuk
kasztó tetteik mögött egyrészt kétségbeesett
"pokoljárás és önkínzás", másrészt viszont az
élet és a művészet újrateremtésébe vetett hit
állt. Az is köztudomású, hogy amilyen hirte
len robbant be a világháború termékeként,
éppoly gyorsan le is tűnt néhány év múlva,
igazi hatását azonban innen, a huszadíkszá
zad végéről már tisztábban láthatjuk. Erde
mei közé nemcsak az irodalom nyelvének fel
szabadítása és egy dinamikai kifejezőeszkö

zökre épülő új költői nyelvezet kialakítása
volt, hanem tipográfiájával nagy lépést tett a
vizuális költészet felé vezető úton, valamint
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montázs- és kollázs-technikája erős hatást
gyakorolt a filmművészetre.

A kiadvány földrajzi elhelyezkedés alap
ján rendszerezi a műveket (kiáltványok, ver
sek, prózák és színdarabok) és a különféle
dokumentumokat (naplórészletek, újságcik
kek), így külön fejezetek foglalkoznak a sváj
ci, berlini, franciaországi, Egyesült Allamok
beli, kölni, valamint a magyarországi Dadá
val. A szerkesztő, Beke László jegyzetei és az
utószóban leírt tömör összefoglalása is segíti
az olvasóközönséget a tájékozódásban.

Azt hiszem, a dadaizmus antológia olva
sói előtt árnyaltabb kép fog kirajzolódni erről

az önmagát is tagadó irodalmi irányzatról, a
több szinten érzékelhető ellentmondás, a tö
mény irónia és cinizmus mögött megcsillan a
tiszta humor, a lázadó, romboló gesztus és ni
hilizmus mögött a javító, építő szándék. Mai
válságkorszakunkban ezek a művek nyilván
valóan nem váltanak már ki olyan sokkoló
hatást, mint a század elején, ennek ellenére a
kötet érdekes dokumentumait tartalmazza
egy régen letűnt, de mozaikjaiban továbbélő

művészeti irányzatnak. (Balassi Kiadó, 1998)

NAGY ANIKÓ

RÓNAY LÁSZLÓ: MÁRAI SÁNDOR

A Klasszíkusaink című új irodalomtörténeti
könyvsorozat szerkesztője, Kenyeres Zoltán
szerint 1997-ben indult sorozata nem csupán
a szűkebb tudományos-szakmai köröknek
szolgál majd újdonságokkal, hanem egyúttal
az érdeklődő nagyközönség színvonalas tájé
kozódását is elősegíti, illetve, tegyük hozzá,
nagy haszonnal forgatható a középiskolai ta
nároknak is. Eddig négy kötet jelent meg a
Korona Kiadó gondozásában, igényes, tiszte
letet és - a címrnel teljesen összhangban 
klasszikus ízlést sugalló formában.

A sorozat második kötete Rónay László
pályaképe Márai Sándorról. A szerző érték
ítéletét tükrözi a tanulmány szerkezete: az
időben rövidebb, emigráció előtti pályasza
kasz ismertetése tesz ki a kétszázhúsz oldalas
elemzésből közel száznyolcvanat. A emigrá
ciós évtizedek terméséből elsősorban a Nap
lót, mint rnűvelődéstörténetiszempontból is
figyelemre méltó alkotást emeli ki az elemző

Rónay. Mivel a sorozat eredeti célkitűzésének
megfelelően viszonylag kötött terjedelmi
szempontból, az egyes műveket nem vetheti
igazán részletes - irodalomtudományi
szempontokat is felsorakoztató - elemzés
alá, hanem a műkedvelő olvasó szemével vi-


