
Baka István halálának tizedik évfordulójáról Alapítványunk 2005. szeptember 23-24. között egy
szimpóziummal kíván megemlékezni. 
A szimpózium célja szakmai tiszteletadás a mai magyar irodalom és a szegedi kultúratörténet egyik
legfontosabb lírikusának. 
A megemlékezés  gesztusa  mellett  az  életmű kritikus  átgondolását  is  célozza  a  rendezvény.  Az
elmúlt  évtized  distanciát  jelent  az  életmű  egészének  és  részeinek  kritikus  újraolvasását,
újragondolhatóságát  illetően.  A  szimpózium  célja,  hogy  Baka  életművét  az  elmúlt  évtized
irodalompolitikai változásai, kulturális átrendeződései és erkölcsi-esztétikai értékdifferenciálódásai
mellett is ellenében. 
Célunk az is, hogy a szimpózium előadásai segítségével Baka művét, mint hagyománykövető és
hagyományteremtő  életművet  ne  csupán  hermetikusságában  mutassuk  meg,  hanem  éppen
ellenkezőleg: világirodalmi, mai divatos szóval kultúratudományos nyitottságában. 
Fontosnak tartjuk, hogy Baka életműve újabb olvasókra, ha úgy tetszik, fiatalabb kritikus olvasókra
is  találjon.  Ezért  az  életművet  eddig  is  értő  kritikusok,  irodalomtudósok  mellett  olyan,  a  mai
kulturális  életben  elismert  és  jelentős  fiatalabb  esszéírók,  kutatók,  oktató  tanárok  részvételére
számítunk, akik más kulturális  kóddal,  más irodalomtörténeti  nézőponttal  tudják megszólítani,  s
ezzel megújítani a Baka-műről való gondolkodásunkat. 
Örömünkre  szolgál,  hogy  személyes  megkeresésünkre,  felkérésünkre  számos  –  szakmailag
rendkívül fontos, hazai, s határon túli – visszajelzés érkezett. 
A pályázat beadásakor a szimpóziumon a következő előadók jelezték részvételi szándékukat: Bagi
Ibolya (Szegedi Tudományegyetem), Bazsányi Sándor (Pázmány Péter Tudományegyetem), Bedecs
László  (Miskolci  Egyetem),  Bernád  Ágoston  Zénó  (Bécsi  Egyetem),  Bombitz  Attila  (Szegedi
Tudományegyetem),  Csúri  Károly  (Szegedi  Tudományegyetem),  Faragó  Kornélia  (Újvidéki
Egyetem),  Fenyő  D.  György  (Magyar  Tanárok  Egyesülete,  Budapest),  Fried  István  (Szegedi
Tudományegyetem), Füzi László (a kecskeméti Forrás főszerkesztője), Goretity József (Debreceni
Tudományegyetem),  Jász Attila  (a  tatabányai  Új  Forrás  főszerkesztő-helyettese),  Márton László
(író,  esszéista,  Budapest),  M.  Nagy  Miklós  (ELTE,  Budapest),  Nagy  Gábor  (Szombathelyi
Főiskola), Olasz Sándor (Szegedi Tudományegyetem), Schein Gábor (ELTE, Budapest),  Selyem
Zsuzsa (Babes-Bólyai Egyetem, Kolozsvár), Szőke Katalin (Szegedi Tudományegyetem), Valastyán
Tamás (Debreceni Tudományegyetem). 
A szimpózium előadásait a későbbiekben tanulmánykötetben kívánjuk összegyűjteni, s publikálni,
ezzel is folytonosságot biztosítva a Baka-életműről szóló olvasói-szakmai dialógusnak.


