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(Kéziratból) 

Tisztelt Megjelentek! 
Kedves Baka-család!
Baka István barátai, tisztelői és olvasói!

Szeged  városa  megtiszteli  Baka  István  költő  emlékét  és  az  általa  is  szerkesztett
Kincskereső  folyóirat  munkáját  ezzel  az  emléktáblával,  melyet  Fritz  Mihály
szobrászművész készített, és egy régi szegedi, Kass János gavallériájából galériájának falán
elhelyeznek. A költő nem volt mindig jó barátságban e várossal, prózai munkáiban néha
fölfedezhető a város egykori vezetőinek nem túl hízelgő arcképe. Baka István halála óta az
életmű  kiadása  a  Tiszatáj jóvoltából  (Bombitz  Attila,  Baka  Tünde,  Szőke  Katalin
buzgalmából)  felejtődik  ez  a  régi  haragvás,  a  kiadás  és  ez  az  emléktábla  is  a  szegedi
befogadást jelzi. Ebben a szerkesztőségben a Kincskereső című folyóirat a virágkorát élte,és
ehhez  a  virágzáshoz  Baka  Istvánnak  sok  köze  volt  mindazokkal  együtt,  akiknek  ő
megbecsült  munkatársa volt.  A tábla emlékeztet  a  Kincskereső szerkesztőire is: Hegedűs
Andrásra, Madácsy Lászlóra, Grezsa Ferencre, Dobcsányi Ferencre, és azok munkájára is,
akik közöttünk élnek, Deme Lászlóéra, Simai Mihályéra, Tandi Lajoséra és Vajtai Éváéra, és
arra  is,  hogy  ennek  a  szerkesztőségnek  egyik  kedves  háziasszonya  Regős  Helga  volt.
Jussanak eszünkbe ők is, ha a Vár utcában erre ballagunk.

Emlékezzünk  és  emlékeztessünk  arra  is,  hogy  ennek  a  szerkesztőségnek  a  küszöbét
világirodalmi nagyságok és magyar irodalmi jelesek lépték át,  akik Baka Istvánnal való
kapcsolatukat ápolták, Bohumil Hrabaltól Gennadij Ajgiig, Kormos Istvántól Tolnai Ottóig,
és jöttek más művészeti ágak képviselői is, pl. a Baka-versekkel olyan rokon képeket festő
Pataki Ferenc vagy a zeneszerző Huszár Lajos, akik mind megörökítették művészetükben
Szegedet is. A mai magyar irodalom közép-nemzedékében többen vannak, akik idehozták
első  írásaikat,  hogy  Baka  István  ítélete  alá  bocsássák.  Az  ő  számukra  beavatásuknak
emlékezetét jelenti ez a hely.

Akárhogyan is volt a város és Baka István kapcsolata, az ő versei olvasóiban éppúgy Szeged
nevét hívják elő, mint Juhász Gyuláé, József Attiláé és Radnóti Miklósé. A tábla Szeged
háláját is kifejezi Baka István iránt. Mi, szegediek büszkék vagyunk rá, hogy ismertük őt,
közülünk való volt, közel lehettünk hozzá, másoknak pedig kellő szerénységgel és érzelmi
azonosulással mutathatunk e táblára: költő élt itt, és jelentős műveket alkotott.
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