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"
Kultúrtörténések" Baka István verseiben 

FRIED ISTVÁN: ÁRNYAK KÖZT MULANDÓ ÁRNY  
 
„Ha kifelé bezárul minden út, / Itt leg-

belül lesz tágasabb a tér…” – írja Baka Ist-
ván egyik kései versében, a Vadszőlőben. 
A Baka-versek e tágas, belső terét, amely 
kulturális tér is egyben, vizsgálja Fried 
István tanulmánykötetében. A szerző 
szándéka szerint nem monográfiát akar 
írni, a hét tanulmányban azonban Baka 
István költészetének legfontosabb motí-
vumait elemzi, feltárja a versek kulturális 
kontexusát, hű portrét rajzol a maszkok 
mögé rejtőző és a maszkokban önmagát 
felmutató lírai énről. A könyv tulajdon-
képpeni tárgya Baka utolsó három kötete, 
az 1990-es évek érett versei; s Fried István 
ezzel a választásával akaratlanul is érték-
ítéletet mond; vagyis Baka költészete 
akkor válik a magyar irodalomban meg-
határozóvá, mikor létjogosultságot nyer-
nek azok az „utómodernre” (Fried szíve-
sebben használja ezt a szót, mint a poszt-
modernt) jellemző poétikai eljárásmódok, 
melyekkel mintegy rehabilitálódik a költő 
nyelv- és világteremtő ereje, mivel már 
nincs értelme, hogy a költészet önmaga 
céljain és eszközein kívül más, „külső” 
célokra és elvárásokra is reagáljon. 

Számomra Fried István könyvének 
legszimpatikusabb vonása, hogy szigorúan 
csak az irodalomról szól; benne az iroda-
lom és a hozzá kapcsolódó elmélet ugyan-
akkor nem zárt rendszer, nem is kinyi-
latkoztatás vagy prófécia, hanem eleven 
folyam, amely a szó szoros értelmében 
mind a versben, mind az interpretáció 
folyamatában „megtörténik”, s ily módon 
az olvasót szintén kalandozásra, felfede-
zésre csábítja – a Baka-versen innen és 
túlra, a kultúrtörténet tágas terében. Már 
a kötet bevezető tanulmánya, amely a ma-
gyar költészet állapotát elemzi az 1990-es 
évtizedben, az értelmezés szabadsága mel-
lett száll síkra. A mai líra jellemzői közül 
két törekvést állít előtérbe, melyek töb-
bek között Baka lírájában is meghatáro-
zóak: a magyar helyzettudat és a világlíra 
idő- és térbeli egyeztetésének kísérletét, 
valamint a líra objektivizálására irányuló 
akaratot. Fried István másik érdeme, hogy 
rendkívül óvatos a minősítésekben. Mikor 
a ciklusképző szándék egyre gyakoribb 
megjelenéséről beszél a mai magyar költé-
szetben (Kovács András Ferencnél, Visky 
Andrásnál és másoknál), nem kívánja el-
dönteni, hogy főtendenciáról van-e szó 
vagy időleges irányzatról. Hiszen minden 
feltevést a szövegekből kiinduló vizsgálat-
nak kell igazolnia. 

A Baka-értelmezések sorát a Caspar 
Hauser című versről írott tanulmány 
nyitja, az Árnyak közt múlandó árny, 
amely egyben a kötet címadója is. Baka 
versvilágának a lényegét a következőkben 
fogalmazza meg: „… Baka István költői 
világáról akkor kapunk talán megbízha-
tóbb információkat, ha nem kizárólag  
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a költők, elődök példaképek radikális poé-
ta-értelmezőjeként, hanem a költők, elő-
dök, példaképek költői világának „meg-
értő” átírójaként, csöndes vitapartnere-
ként, még pontosabban szólva: az általuk 
emberi léthelyzetek paradigmatikus eset-
tanulmányaként feldolgozott alakok, tár-
gyak, motívumok újra-elbeszélőjeként, 
egyszóval: a motívumok belső szerkeze-
tének újragondolójaként látjuk.” (43.) Eb-
ből az előfeltevésből kiindulva értelmezi 
Baka „szöveguniverzumát”, amely megte-
remtette a maga „világirodalmát”. Adott 
tehát a „kultúrtörténés” színtere: a vers 
a maga előszövegeivel (a Caspar Hauser 
esetében, ahogy Fried István finoman 
felfejti, Novalis, Verlaine, Trakl, Juhász 
Gyula versei és Jacob Wassermann re-
génye) és utószövegeivel – lábjegyzetben 
közli a szerző, hogy Balla Zsófia 1998-ban 
Caspar Hauser-variációk címen írt verset 
(majd később e versnek párja is született), 
Baka István versét választva kiindulási 
pontul. Szemtanúi lehetünk a keletkező 
szövegek végtelen kultúrtörténeti folya-
mának, s miként az utószöveg megjele-
nése is bizonyítja, Fried István választott 
módszere – az intertextualitás – hitelessé-
géhez nem férhet kétség. 

A Baka István hetvenkedő katonája.  
A tragikus Háry János című tanulmány a 
magyar irodalom és a világirodalom kon-
textusában tárja fel Baka Háry-ciklusában 
a NIX-képzet forrásait („A Nix-be ejt le 
prüsszentő halálom”– Háry János bordala), 
amely a Semmi-Minden lényegi azonossá-
gán alapul. Az értelmező bátorságára vall 
az az első pillanatra meghökkentőnek 
tűnő feltételezés, mely szerint a Háry 
János búcsúpohara nem áll oly messze 
Adrian Leverkühn kozmogóniai elképze-
léseitől sem Thomas Mann Doktor Faustus 
című regényéből. Ezzel párhuzamban  
a verselemzés folyamatában Fried István 
mintaszerűen mutatja be Baka poétikájá-
nak egyik lényeges eljárásmódját, az inte-
riorizálást, vagyis azt, ahogy a költő a külső 
világteret szinte rilkei módon belső világ-

térré (Weltinnenraum) alakítja át, melynek 
következtében értelmet nyer a meglepő 
Leverkühn-párhuzam: „Baka a külső világ 
vaskos leírását poetizálja át egy belső világ 
víziójává, miként Leverkühn a maga ten-
germélyi és világűrbeli utazását (csakhogy 
Baka versbe, Leverkühn zenébe kénysze-
ríti a víziók és a hallucinációk széttartó 
elemeit). Tér és idő ekképpen zsugorodik 
emberi léptékűvé […], ugyanakkor tágul ki, 
lesz világteremtéssé…” (71.) E tanulmány 
szintén hozzájárul a Baka István költésze-
tében domináns szerepvers fogalmának el-
méleti tisztázásához, valamint az öntudat 
versteremtő erejének bemutatásához. 

A Sztyepan Pehotnij testamentuma 
című kötet értelmezése áll a Van Gogh 
szalmaszéke című tanulmány középpont-
jában. Sztyepan Pehotnij, az „alterego”, 
a „dvojnyik” Fried interpretációjában sajá-
tos lélekvezető: „…kalauzzá válik, aki  
a benső világtér labirintusában igazít el, 
mert vezetője a zene, az irodalom, amely 
a létfelejtés ellen vívott küzdelem tere felé 
irányítja az Európa évszázadait meg az 
örök száműzöttség évezredeit állandóan, 
tehát a pillanat jelenében átélő, az ittlétbe 
kényszerítő, a nyelv foszló lehetőségeibe 
fogózó (magyar) peregrinust.” (82.) Ugyan-
akkor feltűnő, hogy a tanulmányban ke-
véssé kidolgozott az orosz irodalmi kon-
texus, annál inkább az európai zenei és 
filozófiai. Úgy gondolom, hogy az orosz 
kultúra „bensővé tétele” a Sztyepan Pe-
hotnij-ciklus egyik meghatározó eleme és 
elve, sőt, életrajzi tétje – különösen a Man-
delstam-, Brodszkij- és Hodaszevics-fordí-
tások után a saját versbe szervesen be-
épülő, „idegen” motívumok okán –, e nél-
kül nem tárható fel teljességében a szöveg 
intertexusa. A tanulmány egyik lényeges, 
apró megfigyelése is mindenképp közzé-
tételre méltó, már csak azért is, mert bizo-
nyítja Fried István minden részletre ki-
terjedő, finom elemző készségét: a filozó-
fiai és zenei összefüggések felfejtése során 
még azt is észrevette, hogy a ciklus versei-
ben gyakran felbukkan a Baka-név ana-
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grammája. A tanulmány végkövetkezteté-
sével egyébként fenntartások nélkül egyet-
érthetünk: a Sztyepan Pehotnij-kötet, mint 
a költői létmegértés összegezése, küzde-
lem az autentikus beszédért, vízió erről  
a világról, „a napjainkban még lehetséges 
költészetről, amely az összes eddig volt 
költészet továbbgondolása”. (108.) 

A Baka István benső világtere című ta-
nulmányát Fried István a költő utolsó 
kötetének, a November angyalának szen-
teli. A megrázó erejű utolsó versek (töb-
bek között a Pygmalion és a Carmen) hite-
les értelmezésének kulcsát Fried a meg-
tartó emlékezet bakai paradoxonában véli 
felfedezni. Rendkívül fontos az a megálla-
pítás, amely a versek halálközeliségének 
élményét írja le, vagyis azt a folyamatot, 
amely ezt az élményt költészetté változ-
tatja át: „Az emlékezet összetartó ereje is 
véges, a kezdet és a vég a körülmények ha-
talmát igazolja; mégsem vereségtől veresé-
gig ível a költő, a költészet, a vers útja, 
hanem a megélt vég felől szemlélt úton 
halad a felismerések, a ráismerések és így a 
dolgok-tárgyak világa felé, a kulturális em-
lékezet irányában”. (116.) 

Fried István kötetének számos érdeme 
közül az is kiemelendő, hogy mindig az 
elemzés tárgyát képező vers vagy versek 
határozzák meg az alkalmazott műértel-
mezési stratégiát, melynek segítségével el-
indítja a „kultúrtörténéseket”. Jó példa 
erre a Puskin és Baka István Sellője című 
etűd, amelyben a pszichoanalitikus meg-
közelítési módszer szöveghez illő fogal-
mait és szimbólumait használja fel ered-
ményesen, s mond újat nem csak a Baka-
versről, hanem Puskin Sellőjéről is, az 
orosz irodalomban oly fontos, női princí-
piumhoz való visszatérésként értelmezve 
a költeményt. Baka Sellő-szonettje Fried 
szerint szinte ott folytatta, ahol Puskin 
abbahagyta: ám míg Puskin a történetet  
a szimbolikusba, a regébe csengeti ki, ad-
dig Baka önéletrajzi mítosszá növeli. 

A kötetet összegző tanulmányában 
(Egy és megkettőzöttség) Fried István már a 

költő halála után megjelent Tájkép fohász-
szal című kötet alapján tesz Baka lírájának 
egészét érintő, elemző megállapításokat, 
melyek megszívlelendők a további kutatá-
sok szempontjából is. A természet és köl-
tészet összefüggéseit vizsgálva arra a kö-
vetkeztetésre jut, hogy a „tájban bolyongó 
költő” hitbéli hányattatásainak igazi tétje 
a „költői írás révén föltalálható tökéletes 
nyelv”. Tehát Baka úgynevezett „istenes 
verseiben” célszerűbb allegóriát vagy jel-
képiséget keresni, mintsem a vallási-teok-
ratikus világképre utaló ideologikus vagy 
mitologikus tartalmat. Baka a „versek Iste-
nét, a költő Istent” szólítja meg, a látomá-
sát vetíti ki a kozmoszba, amely számára 
nem más, mint az irodalom, a nyelv által 
körülhatárolt tér. E körülménnyel függ 
össze az is, hogy a Baka-versekből ki-
bomló lírai ént a megszólalás tétje mellett 
az alakváltoztatásban rejlő esélyek foglal-
koztatják igazán. Fried Istvánnal egyet-
értve, én is azt gondolom, hogy a kutatás-
nak Baka lírájában mindenekelőtt a masz-
kok, díszletek és jelmezek feltérképezé-
sére és magyarázatára kell irányulnia. 
Egyébként érdekes lenne, ha a jövőben 
egy tipológiai vizsgálat feltárná a mai ma-
gyar költészet szerepverseinek sajátossá-
gait, melyben bizonyára Baka István köl-
tészetének is kiemelt hely jutna, s amely 
egyúttal hozzásegítene ahhoz is, hogy ár-
nyaltabban tudjuk meghatározni lírájának 
egyediségét az irodalmi folyamatban. 

Baka István már több mint négy éve 
nincs közöttünk. A veszteséget gyógyító 
idő azonban arra is kötelezi értelmezőit, 
hogy az emlékezésen túl, a külső – nem 
irodalmi – körülményektől immár kellő 
távolságot tartva, egyedül költészetének 
immanens valósága legyen a vizsgálat tár-
gya. Fried István könyve – mind a szándé-
kot, mind a megvalósulás színvonalát te-
kintve – az első fontos lépés ezen az úton. 
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