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Baka István (1948–1995) emlékére 

„Én itt vagyok" 

A kivételes tehetségű Baka István költő – aki Szekszárdon született és Szegeden alkotott – 
idén lenne hatvan éves. Csíkszeredában a Márton Áron Gimnáziumban, illetve a Corvina 
Könyvesházban tudományos és színpadi előadásokkal, könyvbemutatóval, valamint 
szavalóversennyel tisztelegtünk a 20. századi kortárs magyar költészet egyik 
legkimagaslóbb életműve és alkotója előtt május 21–23. között. A szavalóverseny 
nyerteseinek jutalma az volt, hogy részt vehettek az „Én itt vagyok – Üzenet Új-Huligániából" 
elnevezésű kárpát-medencei Baka István vers-, énekelt vers- és prózamondó verseny 
országos döntőjén, amelyre Szegeden a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárban 
került sor november 22-én, és amelyet szintén a költő születésének 60., valamint az 
emlékére és életműve gondozására létrehozott Baka István Alapítvány fennállásának 10. 
évfordulója alkalmából szerveztek. A rendezvény ünnepélyes megnyitóján rövid Baka-
portréfilmet tekinthettek meg a jelenlévők, majd Füzi László irodalomtörténész, a Baka 
István Alapítvány kuratóriumának elnöke megnyitotta a költő életét és műveit bemutató 
kiállítást. Ezt követően Szuromi Pál művészeti író az alapítvány által az alkalomra 
meghirdetett illusztráció- és fotópályázat díjait adta át. Á. Szabó Ajtony előadóművész 
gitárelőadását követően kezdődött a szavalóverseny. Iskolánk, a Márton Áron Gimnázium 
egyik legrégibb partnere a Baka István Alapítványnak, amelynek köszönhetően közel nyolc 
éve vehetünk részt Szegeden a Baka-rendezvényeken. Idén városunkat, iskolánkat 
diákkategóriában Bálint Boróka, Gondos Mária-Magdolna, Szikszai László, XII. osztályos 
tanulók, felnőttkategóriában pedig a 2008 júniusában iskolánkban végzett Kovács Tímea 
képviselte. A Bácskai János színművész, Kis Pál István költő és Orbán György 
előadóművész alkotta zsűri döntése értelmében Szikszai László különdíjas, Kovács Tímea 
pedig a felnőttkategória első helyezettje lett. A vetélkedőn Székelykeresztúr is képviseltette 
magát: Kádár Noémi, az Orbán Balázs Gimnázium X. osztályos tanulója diákkategóriában 
az előkelő második helyen végzett. Sikerükhöz ezúton is gratulálunk! 

Az ünnepség Baka István Vár utcai emléktáblájánál ért véget, ahol koszorúzásra került sor, 
illetve Baka-versek hangzottak el. Köszönet azoknak, akik anyagiakkal lehetővé tették 
szegedi kiszállásunkat: a Baka István Alapítvány tagjainak, Baka Tündének és Tényi 
Irénkének, valamint a Márton Áron Gimnázium vezetőségének. 

Borsodi L. László,  
a Márton Áron Gimnázium tanára 
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