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Baka IstvÀn: TÀjk¢p fohÀsszal
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Ha a lÁrikus pÀlyÀja delelûj¢n maga ÀllÁtja
´ssze gyüjtem¢nyes k´tet¢t, a k´nyv müv¢szi
´narck¢pnek tekintendû, ha ugyanez az
´sszeÀllÁtÀs posztumusz kiadvÀny, akkor a
k´ltû testamentuma is. A m¢ltatÀsnak ezt a
kettûs kiindulÂpontot kÁnÀlja a TçJK°P FO-
HçSSZAL.

A k´nyv a k´tetek idûrendj¢t k´veti, a tar-
talomjegyz¢k az egyes versek keletkez¢si dÀ-
tumÀt is f´lt¡nteti. így ami a TçJK°P FO-
HçSSZAL ¢l¢n Àll, az Ãt elej¢t jelenti, a k´ltûi
¢n ifjÃkori arcmÀsÀt rajzolja ki. MegelevenÁtû
erejü, ¢rz¢kletes term¢szetfest¢s jellemzi Ba-
ka korai lÁrÀjÀt. àA bogarak, gombok a fÀn, / el-
alszanak a z´ld kabÀtonÊ: a NYçR. D°LUTçN-
nak ez a metaforÀja egyszeri meglÀtÀssal, fe-
ledhetetlen egy¢ni b¢lyeggel v¢s eml¢keze-
t¡nkbe egy k¡l´nben korÀntsem ritka lÀt-
vÀnyt. A zÀporrÂl azt olvassuk, àparasztarca
verÁt¢kezikÊ (OLY BIZONYTALANNç), az erdû szÁ-
ve àûzekkel dobogÊ (DAL), ¢s a k´ltû lÀtomÀnyÀ-
ban a fÀk nemcsak àf¢l lÀbonÊ Àllnak, hanem
àrokkantak eml¢kmüveiÊ (ERDý, ERDý). Ha ezt
a bûven termû k¢palkotÂ hajlamot, a pÀrjÀt
ritkÁtÂan eredeti metaforasereget kinagyÁt-
juk, szembe´tlik a k´ltû antropomorfiÀja. àA
fü komoly, meleg szagÀban / megyek a d´rm´gû me-
zûre / a fÀk k´z¡l, hol mÀr homÀly van / s szorong-
va alvad rÀ a f´ldreÊ ä ez a strÂfa, a k´tet nyi-
tÀnya (NYçR. D°LUTçN), valÂsÀggal szem¢-
lyes ¢letet tulajdonÁt a tÀjnak. A XX. szÀzadi
magyar k´lt¢szet term¢szetfestûi k´zt is JÂ-
zsef Attila a mester. Baka mintha az û csapÀ-
sÀn indult volna el. A hasonlÂsÀg azonban
csalÂka. JÂzsef Attila minden k¡l´nb´zû tÀjat
egyszeri jelens¢gnek fog f´l, azaz a tÀj lelk¢t
f¡rk¢szi, ¢s ez a lÀtÀsmÂd a romantikus ter-
m¢szetfest¢s korszerü tovÀbbfejleszt¢s¢re
vall: a FALU a betelt ¢letek ¢jszakÀjÀnak b¢-
k¢j¢t ¢s a pihen¢sben ¢rlelûdû erût sugallja,

a SZAPPANOSVíZ mosÂleve a proletÀrk´rnye-
zet lÀzongÀsÀt ¢s lehorgadÀsÀt szeml¢ltetve
folyik sz¢t, az EL°GIA szÀmos r¢szlete a szo-
ciÀlis ellent¢tek fesz¡lts¢g¢t Àrasztja. A ro-
mantikusok a tÀj lelk¢ben hittek: ez a meg-
gyûzûd¢s JÂzsef Attila tollÀn besz¢des kedvü
animizmussÀ tereb¢lyesedett. Ezzel szemben
Baka IstvÀn tÀjverseit, m¢g kozmoszÀt is az û
sÂvÀrgÀsa jÀrja Àt: minden megkapÂan ¢let-
hü term¢szeti pillanatk¢pe szem¢lyes kiel¢gÁ-
tetlens¢g¢rûl tanÃskodik. A megszÂlÁtott er-
dûtûl Ágy bÃcsÃzik: àErdû, te z´ld rem¢nytelen-
s¢g, / te szorongÀsommal teli! / T¢ged is, engem is
szoborrÀ / dermesztnek Isten kezei.Ê Milyen hit,
milyen vilÀgn¢zeti belÀtÀs oldja majd f´l ezt
a kiel¢gÁtetlens¢get? Mindenesetre jegyezz¡k
f´l, a fiatal Baka IstvÀn po¢tikÀja csak egy
meghatÀrozott romantikus magatartÀsformÀ-
tÂl t¢rt el.

Mert a metaforÀkban szakadatlanul teret
k¢rû sorskeres¢se nem kev¢sb¢ romantikus
jegyet tÀr f´l. A hatÀrain tÃlcsapÂ ¢n a V°R
°S ARANY lÁrÀjÀbÂl ismerûs, ¢s egy ideig m¢g
Baka tematikÀja is ¢rintkezik Adyval. Hely-
zetdalszerü k´ltem¢nyei k´z¡l hol DÂzsa har-
cosainak szerep¢ben jajong (TEMESVçR. Dñ-
ZSA TçBORA, 1514), hol PR°DIKçTOR-°NEK-et
Ár, de parafrazeÀl kurucnÂtÀt (VçLTOZATOK
EGY KURUCDALRA), mÀskor meg ¢ppen a nagy
elûd´k mez¢be bÃjva szÂl (PETýFI; V¹R¹S-
MARTY. 1850).

DÃskÀlÀsa a k¢pekben, mÀsfelûl az ´narc-
k¢pfest¢s vÀgya akÀr jelmezben, immÀr po¢-
tikÀjÀnak alkotÂr¢sze, de nincs m¢g birtokÀ-
ban olyan rendezûelv, mely ezt a k¢pess¢g¢t,
ezt az ´szt´n¢t k´ltûi vilÀgk¢p erûelem¢v¢
rendeln¢. Egyelûre megesik, ugyanazt a mo-
tÁvumot, p¢ldÀul az ¢jszakÀt fekete m¢nes-
nek, majd fekete kendûnek mondja: a k¢t
metafora kioltja egymÀst, s a lÀttatÀs szenve-
d¢lye szecessziÂs m¢rt¢ktelens¢gbe ragadja
(°JSZAKA, FEKETE M°NES). M¢gis ki kell mon-
danunk, Baka IstvÀn k¢pteremtû ereje
annyira kiv¢teles ¢s bûven buzgÂ, hogy mÀr
csupÀn ez¢rt is bÀrmely j´vendû antolÂgiÀ-
ban v¢g¢rv¢nyes volna a helye. àA zivatar
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ezernyi tüje / kihÁmezi a r¢teketÊ: ezutÀn aligha
Àmulhatunk Ãgy az ¢gihÀborÃn, hogy ez az
ig¢zû megszem¢lyesÁt¢s ne jutna esz¡nkbe
(INGEMET VARRJçK).

BakÀt csakhamar olyan vilÀglÀtÀs ragadja
magÀval, mely drÀmai ¢let¢rz¢s¢t elm¢lyÁtve
eg¢sz tovÀbbi k´lt¢szet¢t meghatÀrozza. IS-
TEN °S SçTçN KçRTYçZNAK ä Árja a K¹RVADç-
SZAT-ban (1976), ¢s egy mÀsik verse cÁm¢ben
SçTçN °S ISTEN FOGLYç-nak nevezi ´nmagÀt.
Ez a t¢teles megnyilatkozÀs arra utal, a k´ltû
a manicheizmusra esk¡d´tt f´l, ¢s ¢lete v¢-
g¢ig hÁve maradt. A gonosz hatalma nem ki-
sebb a jÂnÀl, az Isten ¢s az ´rd´g kettûs ki-
rÀlysÀga alatt ¢l¡nk, hirdeti a manicheizmus.
Az eszme fejlûd¢st´rt¢nete az Âkori perzsÀk-
tÂl a k´z¢pkoron Àt napjainkig szÀmos meta-
morfÂzison ment kereszt¡l, ¢s Baka j´vendû
monogrÀfusÀnak a tiszte, hogy kiderÁtse, a
k´ltû melyik kor melyik vÀltozatÀbÂl merÁtet-
te ¢letszeml¢let¢t. çm ahogy Baka egyre tra-
gikusabban ¢s valÂsÀgk¢p¢nek egyre tÀgu-
lÂbb k´reiben a testben vergûdû egy¢n gyÂ-
gyÁthatatlan boldogtalansÀgÀtÂl eljut a t´rt¢-
nelem, a tÀrsadalom olyan ÀbrÀzolÀsÀhoz,
mely a vilÀgot a gonosz munkahely¢nek ¢sz-
leli, a gnosztikusok tanÁtvÀnyÀnak bizonyul.
Egyes gnosztikusok n¢zet¢t t¡kr´zi, ahogy
verseiben a rossz is az isteni princÁpium kilÃ-
gozhatatlan elemek¢nt tünik elû.

Nem az ember eszm¢l egy hitre, hanem a
vilÀgn¢zetek talÀljÀk meg a maguk ember¢t.
Baka IstvÀn a manicheizmussal t´rt¢nt szel-
lemi ¢lm¢nye elûtt k´zvetlen¡l k¢t n¢p t´r-
t¢netfilozÂfiai lÀtomÀnyÀt is elÀtkozott sors-
k¢nt mutatja f´l. à°vszÀzadok kalÀszaibÂl / ki-
pergû n¢pek sorsaÊ: mÀr a nyitÀny Ágy jellemzi
a SZ°KELYEK v¢gzet¢t, ¢s a BOLGçROK histÂ-
riÀjÀt hasonlÂk¢ppen a trag¢dia feket¢j¢vel
festi, hogy aztÀn a k¢t t´rt¢nelmi osztÀlyr¢szt
k´z´s vÁziÂba foglalja A JANTRA HíDJçN. Ezek
a versek m¢g alkalmasint ´ntudatlanul ma-
nicheistÀk. Hiszen az ´rd´g kozmolÂgiai ha-
talmÀt ¢s t´rt¢nelmi diadalait korÀbban
olyan lÀngelm¢k ´r´kÁtett¢k meg, ¢s itt szÀn-
d¢kosan mellûz´m Milton teolÂgiai foganta-
tÀsÃ müv¢t, mint Victor Hugo, aki a bukott
angyal hajdani szÀrnyaibÂl megmaradt toll-
ban az istenivel f´l¢rû energiÀt tiszteli, ¢s t´r-
t¢netfilozÂfiai szkepszissel àszabadsÀgÊ-nak
nevezi (La Fin de Satan), vagy mint AZ ELT°-
VEDT LOVAS, a NEKºNK MOHçCS KELL Adyja,

aki a gy´kerekig lÀtÂ szimbÂlumokban ad ne-
vet ¢s alakot a k´z´ss¢gi l¢t keserves t´rv¢ny-
szerüs¢geinek. HugÂnak voltak ugyan misz-
tikus, de a gnosztikus t¢telekhez nem illesz-
kedû periÂdusai, AdytÂl azonban tÀvol Àllt
minden eff¢le irracionalizmus, m¢gis a ta-
pasztalaton innenit ¢s tÃlit ¢rz¢kelhetûv¢ va-
rÀzsolÂ müv¢szet¡k mÀr ekkor rokonsÀgba
hozza vel¡k BakÀt, aki nem ¢rdemtelen a
pÀrhuzamra: ezt k¢sûbbi fejlûd¢se bizonyÁtja.
De t¡zes szÁneivel, drÀmai f´lfogÀsÀval ¢s elû-
adÀsÀval ez a pÀrhuzam jelzi po¢tikÀjuk ro-
mantikus k´z´s nevezûj¢t is.

Baka IstvÀn t´bbt¢teles, Ady eml¢k¢nek
ajÀnlott nagyl¢legzetü rapszÂdiÀja tanÃsÁtja
az alkati rokonsÀg, f´lfogÀsbeli hasonlÂsÀg
tisztÀnlÀtÀsÀt. A HçBORöS T°LI °JSZAKA az in-
t¢zm¢nyesÁtett rombolÀs r¢mk¢peit sÀtÀni
Àtokk¢nt vizionÀlja, ¢s egy-egy utalÀs az evan-
g¢liumi szenved¢st´rt¢nettel azonosÁtja. T́ bb
festûien ¢lethü f´lsorolÀs, nem egy megejtû
k¢pzetfüz¢s ellen¢re a mü r¢ms¢gek nagy-
ÀruhÀzÀvÀ tagolÂdik sz¢t, a burjÀnzÂ metafo-
rÀk ezÃttal szecessziÂs tÃl¢kÁt¢s benyomÀsÀt
keltik: a k´ltû k¢palkotÂ tehets¢ge ¢s alkatÀ-
nak szerepkeresû ´szt´ne m¢g nem szerv¡lt
frissen magÀ¢vÀ tett gnosztikus vilÀgszeml¢-
let¢vel. Mindamellett rajongÀsa Ady irÀnt
esztendûk mÃltÀn sem lanyhul (lÀsd: ADY
ENDRE VONATçN).

A nyolcvanas esztendûk elej¢ig, derekÀig
Árt verseit, m¢g ha egyik-mÀsik jÂl siker¡lt is,
Ãtkeres¢snek kell minûsÁten¡nk. Egy-k¢t ¢vig
lÁrÀjÀnak uralkodÂ vonÀsa a manicheizmus
m¢g Ãj ¢lm¢ny¢nek heves kinyilvÀnÁtÀsa.
T́ bb vers¢nek k´ltûi tÀrgya nem mÀs, mint
az egy¢n elÁt¢lts¢g¢t harsogÂ metafizikai vÀd-
besz¢d Isten ellen, akitûl a manicheista gon-
dolkodÀs szerint elvÀlaszthatatlanok a rontÀs
müvei. A NAGY VADçSZ durvÀn blaszf¢mikus
vÀdirat a teremt¢s ellen, a DALOK HARMINC-
°VESEN a kozmosz hol csak komornak, hol ti-
lalmakkal elrettentûnek ÀbrÀzolt k´rk¢pe. De
az indulatos kÀrhoztatÀsok sz´ved¢k¢bûl ki-
ragyognak a k´ltû ´r´kmozgÂ k¢pzelet¢vel
akÀr m¢g a morbid k¢pzetekbûl is alkotott ¢r-
z¢kletes k¢pei. JÀmborabb p¢lda: àBehavazott
tÀj abroszÀn / a hajnal v´r´sborpecs¢tÊ (T°LI REG-
GEL). Vagy ahogy, ezÃttal visszafogottabban,
Istenrûl, Istennek panaszkodik: àAjtÂdra, lÀ-
tom, most akasztod / a biztosÁtÂlÀnc-TejutatÊ (DA-
LOK HARMINC°VESEN). Az indulattal felt´rû
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metaforÀk azonban ´nelvüen ä a retorika
müszavÀval ä invektÁvÀk, kirohanÀsok, a sti-
lisztikÀ¢val romantikus tirÀdÀk. A k´ltûi k¢-
pek ´z´nl¢se sz¢p tüzijÀt¢k, tarka alakzatai
sz¢ttartanak ¢s szertehullnak.

Minden teljes ¢rt¢kü vers teret hasÁt ki,
amely telÁtett, de egyszeri kivÀgÀs is a vilÀg-
bÂl. A tirÀda csak alkotÂr¢sze a drÀmÀnak,
nincs formateremtû tulajdonsÀga. Baka Ist-
vÀn volt annyira tudatos müv¢sz, hogy rÀesz-
m¢lt mühely¢nek hiÀnyossÀgaira, ¢s forron-
gÀsban levû gnosztikus ideolÂgiÀjÀnak ´ntû-
mintÀt keresett. FormakutatÀsÀnak elsû Àllo-
mÀsa a manicheista pusztulÀs k¢pzeteinek ki-
fejez¢s¢re Ág¢retesnek lÀtszÂ halÀlkultusz
megragadÀsa Ãgy, ahogy elûbb a HALOTTAK
NAPJA ciklusÀban, majd a HALçL-BOLERO la-
zÀbb sorozatÀban k´lt¢szett¢ avatta.

A HALOTTAK NAPJA versei v¢gsû soron a
halÀl hatÀrhelyzeteinek ¢s az egyhÀzi temet¢s
sztereotip fordulatainak verscÁmszavaival jel-
zett egy¢ni, egyszer-mÀsszor kitünû rÀjÀtszÀ-
sok. A DE PROFUNDIS metaforÀk halmazÀval
fokozza az egzisztenciÀlis szÀmüz´tts¢g tuda-
tÀt rem¢nytelen vÀdirattÀ: àK¢nyszerzubbony
volt mÀr az anyam¢h is / s jÀrkÀlok bÀr lÀtszÂlag
szabadon / a Mindens¢g csak tÃlm¢retezett / bolon-
dokhÀzi kÂrterem tudom.Ê A CIRCUMDEDERUNT-
nak epekeserü borÃlÀtÀsbÂl eredû kozmikus
lÀtomÀnya a kisszerüt a spirituÀlissal ´ssze-
füzve ä àmint ruhÀsszekr¢nynek az ¢jnek / sz¢tnyÁl-
nak ajtÂszÀrnyai / vÀllfÀn lÂg Isten sok megunt pa-
lÀstja / s a MegvÀltÂ v¢rbüz´s rongyaiÊ ä apokrif
jelen¢ss¢ hatalmasodik. A lelem¢nyes meta-
forÀval ä àMÁg kifesz¡l f´l¢nk a mennybolt / fel-
hûkkel foltozott k¢k sÀtora, / beissza m¢g a v¢rt a
megs´t¢t¡lt / porond lucskos für¢szporaÊ ä indulÂ
CIRCUS MAXIMUS a szenved¢st´rt¢netnek ¢r-
telmezett l¢t¢lm¢nyt igazi müv¢szettel ´ssze-
fogott szimbÂlummÀ kerekÁti. A HALçL-BOLE-
RO f¡z¢r¢ben Baka IstvÀn visszanyÃl a hely-
zetk´lt¢szet lehetûs¢geihez, ¢s r¢szletekben
tobzÂdÂ zsÀnerk¢pei nyilatkoztatjÀk ki a l¢te-
zûk àsÀtÀniÊ kiszolgÀltatottsÀgÀt a semminek.
Szerencs¢s ´tlet drÀmai fokozottsÀgÃ kidol-
gozÀsa a T°P°SCSINçLñK plasztikus ¢letk¢pe
vagy az emberi sorsot egy vÀrÂterem n¢p¢-
nek hatÀrhelyzet¢ben festett csoportk¢pe, az
çTUTAZñBAN.

FunerÀlis ¢letlÀtÀsÀnak remekmüv¢t azon-
ban mÀr a k¢t sorozat fogantatÀsÀnak pilla-
natÀban megalkotta: ez a Gustav Mahler em-
l¢k¢nek hÂdolÂ TRAUERMARSCH. Az¢rt is

mestermü, mert itt a t´rt¢nelem sz´rnyü t¢-
nyeit a k´ltû tragikus pesszimizmusa a ma-
guk valÂsÀgÀban, nyers motÁvumokkal hite-
lesebben jelenÁthette meg, mint vilÀgfÀjdal-
mas tirÀdÀiban. A TRAUERMARSCH legk´ze-
lebbi rokona a vilÀgirodalomban Celan TO-
DESFUG°-ja, ugyanakkor a pÀrhuzam jÂ alka-
lom Baka po¢tikÀjÀnak ÀrnyalÀsÀra. A TO-
DESFUGE az avantgarde-on, jeles¡l az exp-
resszionizmuson iskolÀzott mell¢rendel¢ses
szintaxisÃ stilÀris rÀtalÀlÀssal az ambivalens
germÀn ethoszt ¢s a holocaustot szimultanis-
ta vÁziÂban vetÁti el¢nk. A TRAUERMARSCH a
porosz militarizmus ¢s az elfojtott s ez¢rt a
m¢lyben erjedû ´szt´n´k megjelen¢s¢t jel-
legzetes szem¢lyek, f¢rfiak ¢s nûk egyszerre
groteszk ¢s v¢gzetes ¢letmozzanataiban halÀl-
tÀncnak ecseteli. A megh´kkentû ¢s f´l-f´l-
lebbentett g´nc´kbe bÃjtatott figurÀk, totya-
kos hadastyÀnok ¢s sÀrlÂ hadi´zvegyek ko-
rÀntsem mindennapos szituÀciÂi a kozmosz-
ba vegy¡lve egyfelûl a k´ltû elÀtkozottsÀgtu-
datÀnak f¢lelmesen nyugtalanÁtÂ t´rt¢nelmi
megvalÂsulÀsa, mÀsfelûl az ellent¢tes eszt¢ti-
kai elvek polifon egymÀshoz rendel¢se, a
mozzanatok reg¢nyess¢ge fenntartÀs n¢lk¡l
meggyûzû. A posztexpresszionista TODESFU-
G°-val ellent¢tben Baka nem a t´rzs´k´s
avantgarde stÁluseljÀrÀsaival ¢l, hanem a Nyu-
gat k´ltûi forradalmÀt megÃjÁtÂ Ãjabb nem-
zed¢kek az û po¢mÀjÀnak elûk¢pei, AZ UTOL-
Sñ SZñ KERES°SE J¢kelyje meg az öjhold pa-
norÀmaversei.

Baka IstvÀn egyenes fejlûd¢s¢nek tovÀbbi
Áz¡lete az 1983-as keletkez¢sünek jelzett
D¹BLING cÁmü f¡z¢re. T¢mavÀlasztÀsa k´vet-
kezik mind a helyzetdal po¢tikÀjÀnak tovÀbb-
gondolÀsÀbÂl, mind hûs¢nek, Sz¢chenyinek a
k´ltû manicheizmusÀtÂl egyÀltalÀn nem ide-
gen apokaliptikus k¢pzelg¢seibûl. Sz¢chenyi
lid¢rcnyomÀsait, a nemzethalÀl szorongatÂ
r¢mk¢p¢t Baka mint a manicheista SÀtÀn
mük´d¢s¢t nemegyszer homog¢n vÁziÂk¢nt,
megkapÂ k´ltûis¢ggel tolmÀcsolja, de a po¢-
tika olyan ed¢ny, mely r¢mk¢pekkel tÃltelÁtve
kicsordul. A po¢ma tagverseinek vÀltogatott
besz¢dhelyzete a zsÀnerrajz ¢s a vÁziÂk egy-
s¢g¢t t´ri sz¢t. A mer¢sz k¢pzetkapcsolÀsok,
a bizarr k¢pek szÀma Ágy is l¢giÂ, ¢s a 4. tag-
vers mint bet¢t, a kivert kutya viszontagsÀgai-
ban festve a haza ¢letk¢p¢t, ´nmagÀban is fel-
sûfokÃ po¢zis.

A D¹BLING keletkez¢se elûtt ¢s megÁrÀsa



utÀn folyamatos Baka IstvÀn belsû formai kÁ-
s¢rlete, melynek neve szerepjÀtszÀs. Ez a po-
¢tikai besz¢dhelyzet Browning p¢ldÀja Âta
megszakÁtatlanul jelen van a k´lt¢szetben, a
fiatal Babits szint¢n az angol p¢ldÀn buzdult
f´l (ALISCUM °JHAJö LçNYA, STRñFçK A WART-
BURGI DALNOKVERSENYBýL). Babits ifjÃkori
szerepjÀtszÀsai ¢s a JñNçS K¹NYVE maszkja
k´zt jelentûs a po¢tikai f´lfogÀs k¡l´nbs¢ge,
¢s fejlûd¢se sorÀn Baka IstvÀn is v¢gigprÂbÀl-
ja a szerep besz¢dhelyzet¢nek lehetûs¢geit. A
helyzetdaltÂl a jellemÀbrÀzolÂ alakrajzon Àt
jut el odÀig, hogy az idegen alak ÀlarcÀban
m¢g ¢rz¢kletesebben hangosÁtsa ki mind sze-
m¢lyesebbnek Àt¢lt manicheista meggyûzû-
d¢s¢t a vilÀgrÂl, ugyanakkor Àlarcos versei
krÂnikÀs szÀmadÀsok is az egy¢ni ¢s tÀrsadal-
mi ¢let tragikus r¢szleteirûl. àAz Àlarc ä Árja
Szentkuthy ä nem arra valÂ, hogy eltakarja [a
besz¢lû] sajÀt ¢nj¢t, hanem mint szÁn¢sz k¡l´nb´zû
szerepekben meg¢lje azt a sokf¢le lehetûs¢get, ami
lelk¢nek kipattanÀsÀra vÀrÊ (FRIVOLITçSOK °S
HITVALLçSOK).

Baka Liszt Ferenc-versei mindenesetre
m¢g a Szentkuthy jellemezte szÁn¢szi szerep-
jÀtszÀs k´r¢be tartoznak. Nem is lehet ez
mÀsk¢pp, hiszen a k¡l´nb´zû Àlarcos versek
k´z¡l az ismert t´rt¢nelmi ¢s müvelû-
d¢st´rt¢neti szereplûk alakrajzÀban a t¢nyek
korlÀtozzÀk a k´ltûi ¢n ´nkifejez¢s¢t, bÀr utat
is nyitnak a megjelenÁtû szabad k¢pzeletnek,
ami Baka IstvÀn erûs oldala. A mÃlt szÀzad
k´zepi Pest hangulatkeltû k´rnyezetrajzÀt
adja Ágy (LISZT FERENC °JSZAKçJA A HAL T°RI
HçZBAN), a cÁm¢vel is a k´z´ss¢gi ¢letnek szo-
morÃ szertartÀsÀra utalÂ, noha a zeneszerzû
FUN°RAILLES-Àt parafrazeÀlÂ GYçSZMENET
pedig megh´kkentû ¢letk¢p: àEsûvert sÁrhal-
mok k´z´tt / n¢mÀn bolyong a gyÀszmenet / arcuk
lezÀrt koperta nyelv¡k / pecs¢tviasszÀ dermedett /
makognak bÀr ki ¢rti meg.Ê M¢gis az ismert arc
portr¢ja ¢s a vallomÀs k´zti müv¢szi egyen-
sÃlyt Baka a k´ltûi ¢n vallomÀsÀnak javÀra te-
remti meg. Liszt bonyolultabb alkat volt, pat-
riotizmusa alkalmibb, mint honfibÃnak jel-
zett ¢rz¢sei, a MEFISZTñ-KERINGý-versnek
pedig kevesebb a k´ze a hÁrhedett zen¢szhez,
mint a manicheizmushoz.

àYorick Pehotnij fogadott fiv¢rekÊ ä hirdeti
maga a k´ltû (BöCSö BARçTAIMTñL). Ha ezt
a k¢t szerepet tekinti a manicheizmusÀhoz
legillûbbnek, v¢lem¢ny¢vel aligha vitatkoz-

hatunk. çm ha a szempont eszt¢tikai, f´lcse-
r¢lem a Yorick-verseket a HÀry JÀnos maszk-
jÀban f´lmondottakkal.

Szembe kell n¢zn¡nk azzal a tragikus
t¢nnyel, hogy a k´ltû korai halÀllal fenyegetû
betegs¢g¢ben testi l¢t¢vel hitelesÁtett sÀtÀni
gesztusra d´bbent. °rthetû, hogy aki ¢let¢t
menthetetlen¡l à¢gtÀjak c¢lkeresztj¢nÊ tudhat-
ta, k´ltûi magÀnbesz¢deit a dÀn kirÀlyi udvar
bolondjÀnak, annak a Yoricknak a szÀjÀba
adta, aki a HAMLET-ben csak a kirÀlyfi kez¢-
ben megszÂlÁtott koponya. ¹szt´nz¢s¢t Kor-
mos IstvÀn lelem¢ny¢bûl kapta: Baka tisztel-
g¢se, a F°M HýM°RýTOK cÁmü verse az elûd
ÃtmutatÀsÀt az û SZEG°NY YORICK-k´tete val-
lomÀsos id¢zet¢nek egy lapalji jegyzet¢ben
jel´li meg. De Baka IstvÀn k´zvetÁt¢s¢ben a
bolond szÂra bÁrt koponyÀja a letÀlis szituÀciÂ
miatt is az ´rd´gi praktikÀk diadalÀt kiÀltja
vilÀggÀ, azt, hogy minden mÀsk¢ppen van,
minden m¢g rosszabbra fordult. Ez¢rt feddi
most mÀr û Hamlet koponyÀjÀt, ez¢rt kÀrpÀl-
ja szem¢rems¢rtû szavakkal a hamisnak, csel-
sz´vûnek beÀllÁtott OpheliÀt, Fortinbras jel-
lemk¢p¢t pedig m¢g durvÀbb naturÀliÀkkal
mintÀzza meg. çm Yorick monolÂgjainak is
hÀtul¡tûje ¢s m¢g t¢nyszerübben, ami a
Liszt-versekre Àllt: az Àlarc alatt akÀrmeny-
nyire szubjektÁven kitÀrulkozhat az alkotÂ, a
maszk ismert personÀjÀnak jegyeihez, felt¢te-
leihez epikai hitellel kell ragaszkodnia. MÀr-
pedig zavarja a ciklus ´sszk¢p¢t, hogy a nor-
v¢gädÀn ellent¢tre sarkÁtott t´rt¢neti hÀtt¢r-
rûl szÂlva a k´ltût megcsalja eml¢kezete, ¢s
fontos kijelent¢sei ism¢telten is sv¢dädÀn el-
lent¢teket emlegetnek.

Yorick ugyan Baka IstvÀn egyik kedvenc
alakmÀsa, ¢s a halÀlos kÂr szorÁtÀsÀban a ko-
ponya àszerep¢benÊ a fens¢ges megrÀzÂ ki-
fejez¢s¢ig emelkedik YORICK PANASZDALç-
ban ¢s a YORICK VISSZAT°R-ben, de a v¢gzetes
tragikumnak a nagy müv¢szet fokÀn ÀllÂ val-
lomÀsÀhoz a HÀry-versekben ¢rkezik el.
HÀry JÀnos folklorisztikus szÁnezetü figurÀjÀ-
nak, a konfabulÀlÂ mesemondÂnak szerep-
k´re minden müvelûd¢st´rt¢neti t¢ny b¢k-
lyÂja n¢lk¡l, a k¢pzelet ´nk¢nye ¢s az ´narc-
k¢pfest¢s ecsetjÀrÀsa szerint bûvÁthetû. HÀry
meghatÀrozÂ tulajdonsÀga, a hetvenked¢s a
metafizika v¢gvid¢keit ¢rintû asszociÀciÂk k¢-
pi megfogalmazÀsÀra eszm¢nyi lehetûs¢g. A
test¢re szabott legendÀkkal k¢rkedû mester-
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hazug ¢s a maga elker¡lhetetlen halÀlÀnak
Át¢let¢vel ungorkodÂ lÁrai ¢n egymÀsra f¢ny-
k¢pez¢se a HçRY JçNOS BöCSöPOHARA magÀ-
val ragadÂ intonÀciÂja: àKi csÀszÀrokkal paro-
lÀztam ¢s / A vilÀg v¢g¢n lÂgattam le lÀbom / Most
engem lÂbÀl fejjel lefel¢ / A Nixtûl pr¡sszent¢snyire
halÀlom.Ê Ugyanitt Árja: àNegyvenhat ¢vem
priccs¢n kitakarva / Fekszem...Ê Az ´nkÁnzÂ pil-
lanatk¢p a k´ltû l¢thelyzet¢t h¢tk´znapi dÁsz-
lettel ¢rdesÁtve a jellemz¢st, a vallomÀst ¢s a
groteszk ´nirÂniÀt egyesÁti. Bordala ¢s
àcsûszdalaÊ is az esendû alakmÀs maszkjÀt a
f´l¡lemelked¢s katarzisÀval a fens¢ges eszt¢-
tikumÀvÀ l¢nyegÁti. A HÀry-versekben a ron-
tÀs bün¢t az egy¢ni halÀltudat fedi f´l,
ugyanakkor ÃgyszÂlvÀn minden strÂfÀjuk,
minden soruk a kem¢ny kontÃrokkal rajzolt
sorsrÂl szellemi f´lfedez¢seket jelentû k¢pzet-
kapcsolatokkal ajÀnd¢kozza meg az olvasÂt.

V¢g¡l Baka IstvÀn k´ltûi jelentûs¢g¢t alig-
hanem a SztyepÀn Pehotnij-versekkel azono-
sÁtja majd az utÂkor, ¢s ez az Át¢let nem lesz
igazsÀgtalan. Tudvalevû, hogy Baka kitünû
russzista, sok orosz vers kivÀlÂ tolmÀcsa is
volt; a SztyepÀn Pehotnij sajÀt nev¢nek t¡-
k´rfordÁtÀsa. SajÀt ´narcmÀsa nev¢ben ¢s va-
lÂsÀgos meg fûk¢nt fiktÁv tapasztalatak¢nt ki-
sebb k´tetet kitevû hÀrom-àf¡zetnyiÊ verset
Árt. A tegnapi ä forradalom elûtti ¢s utÀni ä
tÀrgyÃ ¢s mai ¢rv¢nyess¢gü ¢letk¢pek Àtk¢p-
zel¢ses mikrokozmosszÀ, olyan kisvilÀggÀ Àll-
nak ´ssze, ahol a t´rt¢nelmi pusztulÀs t´r-
v¢nyszerü, a term¢szet k¢rlelhetetlen. Baka
IstvÀn immÀr nem egyetlen szerep felt¢telei-
ben, hanem egy idûben ¢s t¢rben ´sszetarto-
zÂ k´z´ss¢gnek ¢s szÁnter¢nek v¢gzet¢ben
szeml¢lteti a rombolÂ manicheista hatalmat.
Müv¢szi ¢retts¢g¢t becs¡lhetj¡k abban, hogy
az ¢letlehetûs¢gek teljesnek tünû skÀlÀjÀn ha-
lad v¢gig. A t´rt¢nelmi egy¡ttlÀtÀs drÀmai re-
meke a DON CARLOS elûadÀsÀt megszakÁtÂ
ostrom, a T¢li Palota megvÁvÀsÀnak balladai
elûadÀsa ä a F¡l´p kirÀlyt domborÁtÂ Salja-
pinnak a lûtÀvolba ker¡lt utcÀkon Àt kockÀz-
tatott menek¡l¢se pÀrhuzamÀval vÀltogatva
(ELýADçS UTçN). Igaz, a legelsû Pehotnij-k´l-
tem¢nyek jobbÀra ¥ la maniªre de alkotÀsok;
p¢ldÀul a KUTYA kem¢ny realizmusÃ zsÀner-
k¢pe annak a Hodaszevicsnek hasonlÂ t¢mÀ-
jÀra eml¢keztet, akinek emigrÀns, szÀmkive-
tett osztÀlyr¢sze elûtt l¢lek- ¢s k´rnyezetraj-
zÀval tiszteleg (HODASZEVICS PçRIZSBAN).

Ugyanezt a k´ltûi tÀrgyat, a k¡lsû ¢s belsû
hontalansÀgot mint az oroszsÀghoz tartozÂ
elveszetts¢g ÀtkÀt, jelen ¢s mÃlt p¢ldÀit szik-
rÀztatva m¢g besz¢desebb Àrnyalatokkal jele-
nÁti meg a RACHMANINOV ZONGORçJA. Mai
tÀrsadalmi valÂsÀgÀban eszm¢l szinte mint
Át¢let utÀni mÁtoszra a moszkvaiak h¢tk´zna-
pi k´zleked¢s¢nek leÁrÀsÀban: àMint Orpheusz
poklokba is leszÀllva / Kereslek MÀsa t¢gedet / Eu-
r¡dik¢met kit a vodka lÀngja / S a rem¢nytelens¢g
el¢getett / S mert ¢rm¢m nem maradt el¢m l´kûdnek
/ Ac¢lkarokkal alvilÀgi sz´rnyekÊ (ALçSZçLLçS A
MOSZKVAI METRñBA). Az egy¢ni ¢let zsÀkut-
cÀinak, a barÀtsÀgtalan k´rnyezetnek, a sz¡k-
s¢gszerü drÀmai ´ssze¡tk´z¢seknek mint
´sszef¡ggû ¢s vÀltozataiban ism¢tlûdû l¢tt´r-
v¢nynek manicheista vilÀgrendk¢nti ÀbrÀzo-
lÀsa egy vilÀgk¢p hiÀnytalan ÀtvÀltÀsa a maga
müv¢szi lenyomatÀvÀ.

Baka m¢g k¢tszer lend¡lt neki orosz t¢-
mÀk k´ltûi f´ldolgozÀsÀnak. A VADSZýLý
meg a VçLTOZATOK EGY OROSZ T°MçRA a ha-
lÀl szomsz¢dsÀgÀban ¢lû k´ltûnek a melodrÀ-
mai hatÀsok elker¡l¢s¢re vÀlasztott, alig Àlar-
cos vallomÀsa, a t´bbi hasonlÂ vonatkozÀsÃ
vers jellem- ¢s helyzetrajznak is pompÀs, ¢s
magÀnbesz¢d¡l tiszteletadÀs a müv¢szi hitek
harcter¢n elesett orosz elûd´knek. Egyen-
k¢nt egyik sem kisebb rangÃ a SZTYEPçN PE-
HOTNIJ TESTAMENTUMA versein¢l, de emen-
nek ´sszhangjÀt ¢letlÀtÀs ¢s ÀbrÀzolÀs k´zt
term¢szetesen nem ¢rik el.

Minden ¢rett, minden ´regedû ¢s egyre
egyszerüs´dû k´ltû lÁrÀjÀn ÀtsugÀroznak ko-
rÀbbi eredm¢nyei: ez Àll Baka cikluson kÁv¡li,
k¢sei po¢zis¢re is. MegrostÀlt antolÂgiÀknak
is dÁsz¢re vÀlik a FARKASOK ñRçJA, a szoron-
gÀsos tudatÀllapot finom megfigyel¢sekkel,
balladÀs tÂnusban elûadott remeke. F¢lig
idill a kozmosz mük´d¢s¢t f´l¡lemelkedetten
az ÂrÀsmester tev¢kenys¢g¢vel azonosÁtott Is-
ten-k¢p (°GI ZSEBñRA). Ellenkezû ¢rz¢ssel a
pusztulÀs büvk´r¢nek monumentÀlis meg-
testesÁt¢se a gyermekeit f´lfalÂ Szaturnusz
megid¢z¢se, Goya fekete festm¢ny¢nek mü-
v¢szetk´zi Àtt¢tele (SZATURNUSZ GYERMEKEI).
A VAN GOGH B¹RT¹NUDVARçN a k´ltû Át¢let
alatt ÀllÂ napjainak menet¢t vetÁti az ismert
festm¢ny verses Àt¢l¢s¢be. A k´ny´rtelen t¡-
netek ¢s panaszok szorÁtÀsÀban ¢lete utolsÂ
szakaszÀban Baka a maga drÀmÀjÀt mÀr Àlar-
cok n¢lk¡l, egy¢ni trag¢diÀjak¢nt szÂlaltatta
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meg. A kikezdett test ´nf¢nyk¢pe a sÀrba ra-
gadt, nyikorgÂ SZEK°R. ValÂsÀgos kÂrhÀzi, al-
kalmasint intenzÁv osztÀlyi ´narck¢p a KLEP-
SZIDRA, a lemeztelen¡lt l¢lek sikolya Istenhez
a ZSOLTçR.

Baka k´lt¢szet¢rûl ¢let¢ben, halÀla utÀn is
olvastam-hallottam fenntartÀsokat. Jambusos
ritmikÀja egyhangÃ, ¢lm¢nyeit a pÀtosz szük
¢rz¢s¢vel ¢li Àt, k¢pzetei monomÀniÀsan bel-
terjesek: Ágy szÂltak az ¢szrev¢telek. BÀr csak-
ugyan alig akad egy-k¢t anapesztikus lejt¢sü,
illetve ¡temes verse, a jambikus versbesz¢det
bÁrÀlÂitÂl elt¢rûen kell meg¢rten¡nk. Ez az
egy hang, ez az egyhangÃsÀg a b´lcseletileg
f´lfogott ¢let jelenl¢t¢nek ritmusa. KosztolÀ-
nyi dikciÂja is jambikus, ami az û eset¢ben az
ÀradÂ, rajongott ¢let ritmusa. Ahogy a k´vet-
kezetes jambusi versbesz¢d mÀsf¢le k¢pzetek-
kel tÀrsul, mÀsk¢ppen kottÀzandÂ, Àm akkor
is egy r´geszm¢s szenved¢llyel egybehangzÂ
ritmus, Baka IstvÀnrÂl szÂlva egy tragikus vi-
lÀglÀtÀs ÀllandÂ ritmikai tÂnusa. A minden-
napi kedves, humoros vagy k´zvetlen ¢s ¢let-
szagÃ motÁvumokat Baka gnosztikus k´lt¢-
szettana meghatÀrozÀsÀnÀl fogva csakugyan
mÀr-mÀr eg¢szen kizÀrja, ez azonban szerves
¢s szuver¢n vilÀgmagyarÀzatÀnak Àra. K¢pze-
teinek tartomÀnya valÂban nem nyitott, ezt
viszont metafizikai meggyûzûd¢s¢nek term¢-
szete ¢s a k´ltû hitvallÂ magatartÀsa szabja
meg. M¢gis a TçJK°P FOHçSSZAL Ágy, ahogy
van, szÀmos lenyüg´zû, maradandÂ vers
gyüjtem¢nyek¢nt, Baka IstvÀnnak a maga vi-
lÀgk¢p¢t teljes k´rk¢nt beÁrt k´lt¢szetek¢nt a
magyar irodalom ¡nnepi esem¢nye.

RÀba Gy´rgy

A HþS°GES SZçZLçBö

E´rsi IstvÀn: Az ´tlÀbÃ bÀrÀny
Pesti Szalon, 1996. 474 oldal, 1100 Ft

Mivel a publicisztika a pillanat szellemi pil-
langÂja, a àharminc ¢v egybegyüjt´tt publiciszti-
kÀjaÊ-k¢nt meghatÀrozott k´tet oximoron.
Vagy legalÀbbis furcsa müfajÃ k´nyvet sejtet.
Az aktuÀlis, idûszerü publicisztikÀk t´bbnyire

a pillanat s¡rget¢s¢nek engedve sz¡letnek,
m¢lyebb gondolatoknak rendszerint komo-
lyabb formÀt keres¡nk. Ez a folyamatos je-
lenidejüs¢g egyszerre jelent es¢lyt ¢s vesz¢lyt
az à´sszegyüjt´tt publicisztikaÊ szÀmÀra. A müfaj
Ágy ¢ppÃgy vÀlhat pÀratlan kor- (n¢hol kÂr-)
t´rt¢neti t¡nett¢, mint az egyidejüs¢g izgal-
mÀnak kihül¢s¢vel az ¢rdektelens¢g lepl¢vel
borÁtott ÂcskasÀggÀ. E´rsi IstvÀn szÀz-egyn¢-
hÀny publicisztikÀja furtonfurt lehÀnyja ma-
gÀrÂl e leplet, hol Ágy, hol Ãgy, t´bb¢ vagy ke-
v¢sb¢, de ma is n¢hol ¢rdekesnek, t´bbnyire
izgalmasnak bizonyulÂ ÁrÀsokat tartalmaz a
k´tet.

Holott finoman szÂlva is vÀltozÂ k´zegben
vÀltozÂ k´z´ns¢ghez szÂlnak ezek a dolgo-
zatok.

à1966 ¢s 1980 k´z´tt folyton-folyvÀst azon
¡r¡gyeken t´rtem a fejem, hogy nyilvÀnossÀgra se-
gÁthessem csemp¢szÀrumat. 1981-ben publiciszti-
kÀm ladikja a szamizdat vizeire bukdosott Àt, ettûl
kezdve nem volt sz¡ks¢gem ¡r¡gyekre. Lesz talÀn
olyan olvasÂm, aki azt mondja erre: ÏNagy kÀrÎÊ
ä Árja a f¡lsz´vegben E´rsi, ¢s el¢g csak fel-
id¢zni az elmÃlt tÁz ¢v politikai viharait ah-
hoz, hogy belÀssuk: az a bizonyos ladik, bÀr
jÂ sz¢llel, de viharos vizeken vit¢zkedik azÂta
is. °ppens¢ggel ez lehet az elsû ok, ami
az amÃgy tekint¢lyes befektet¢s mellett szÂl.
(A k´nyv ÀrÀra gondolok.) Azt persze nem Àl-
lÁtom, hogy a k´nyvet olvasva egy àkis csalÀ-
diÊ mozilÀtogatÀs ÀrÀ¢rt lepereg elûtt¡nk a
àT´rt¢nelemÊ mint olyan, de vigasztalja az
OlvasÂt az, hogy a àT́ rt¢nelemnekÊ ez
amÃgy sem szokÀsa. Ezzel szemben az elmÃlt
harminc ¢v t´rt¢net¢nek egy sajÀtos olva-
satÀt, a szerzû probl¢ma¢rz¢kenys¢g¢n Àt-
szürt verziÂjÀt kapjuk. így nem is az a k¢r-
d¢s, hogy reprodukÀlÂdik-e itt a t´rt¢nelem
a maga teljess¢g¢ben, hanem az ä szerzûnk
ifjÃsÀgÀnak terminolÂgiÀjÀt id¢zve ä, hogy
milyen is e szubjektÁv t´rt¢netek szubjektu-
ma, vagy John TravoltÀt id¢zve: àNicsak, ki be-
sz¢l itt.Ê

Mindenekelûtt: ez a k¢rd¢s megvÀlaszol-
hatÂ az egybegyüjt´tt ÁrÀsokbÂl, sût csakis
azokbÂl vÀlaszolhatÂ meg. Emez utÂbbi kit¢-
tellel kizÀrom szerzûnk t´rt¢nelmi szerepvÀl-
lalÀsÀnak m¢ltatÀsÀt, valamint a szem¢lye k´-
r¡l bujÀn burjÀnzÂ legendÀrium taglalÀsÀt.
(így nem s¡llyedhetek el annak a t´rt¢-
netnek a sz¢ps¢g¢ben, amelyet egy szemta-
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