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FR/ED ISTVÁN

Baka István "Számadása"

(Hamvas Béla)

A November angyala'hoz címu kötet nemcsak az újra feltámasztott alteregók meg-
szólÍtó-megszólított, egymáshoz is szóló hangvételével jelezte, hogy Baka István költ6i
pályáján olyan értelemben vett fordulat következik (következhet) be, hogy immár
a maga (korábbi) lírájára reflektálva, annak tónusát deretorizálva, arra némileg ironiku-
san tekintve, a szövegköziségnek bonyolultabb, összetettebb formáival kezdett kísérle-
tezni, nem egyszer fölerosítve a groteszk felhangokat. Nemcsak tematikailag jelentett
a November angyaláhozgazdagodást, a világirodalom, a mitológia újabb meg újabb ele-
meit, mozzanatait építve be egy líra-hitu, líra-központú, tehát külsolegesen szemlélve
dalszerú, zeneileg megkomponált, a hangzók összejátszatásában, a rímelésben rejlo ját-
szi lehetoségeket kihasználó költészetbe, hanem igen határozott gesztusokkal irányí-
totta rá a figyelmet a századelo versszerúségének továbbépítheto, tovább írható gondo-
latiságára: a tárgyak és jelenségek világának költoi elrendezhetoségére. Ezen keresztül
a külso, a "nagy" világnak nem pusztán "leképzésére" a bels6, a "kis" világ számára, ha-
nem a belso világnak a külsovel való olyan értelmu egyenértékuségére, hogy itt, a belso
világban (a rilkei Weltinnenraumban, a benso világtérben) megteremt6dik a névadás
feltétele (itt lel otthonra a IX Duinoi elégia"encián"-ja)éppen úgy, mint a szimbolikus
rend, melyben név és tárgy egymásra találhat: a költoiség egyszerre hagyományos je-
lentésu "esztétikum" és átértelmezett-átszerkesztett, a hagyománnyal nem azonosuló,
ám vele olykor zaklatott párbeszédet folytató magatartásforma. Ugyancsak a Novem-
ber angyalához kötetben mozdult el Baka István (föler6sítve a korábbi lírai és prózai
kötetnek ilyen irányú sejtéseit-sejtetéseit)a világ kettcSslátásától, attól. a dualizmustól,
amely egymást kiegészítcS,kiteljesítcS,máskor egymás létét és helyét vitató oppozíciók-
ban (égi-földi, fent-lent, kint-bent stb.) gondolkodva, meghatározni látszott a választásra
kényszerített, ám otthonnal, helyet találással nem kecsegtetCSlétformák közt hányódó
szuqjektum valójában meghatározhatatlan pozícióját. A fent és a lent, a szenvedés- és
az üdvtörténet között tévelygo személyiség szembeszállt a külvilág meghatározási kí-
sérleteivel, és éppen sokarcúságának különféle korokból származó, különféle nemzeti-
ségu, helyzettudatú hasonmásainak segítségéveltagadni látszott a kettos osztatú (frag-
mentális?) világba való betagolódást; a bináris oppozíciók legalább olyan mértékben
elutasÍtandó lehetcSségekkéntmerültek föl, mint mitológikus hagyományként; hogy

És én már ott vagyok, hol senki sem segít
(Olga Szedakova - Baka István)

Az emberi lét tJem két, hanem három síkon fut. Az élet
háromszólamú. A m,eta[u;ikusok azt mondják, hogy az
ember test, lélek és szellem. Ezért van a létezésnek há.

rom szakasza, az aranykor, az apokalypsis és a meg-
váltás. Ezért él az ember három világban, a szakrális,
a diabolikus és az emberi világban. Az ég, a föld és az
alvilág. A ketto fragmentum. A három a kozmikus és
az univerzális egység. A háromszólamúság világában
a dráma jéloldódik.
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a ma költoje a századelot még egyszer át- és megél~eto költészeti valóságként mutassa
föl, természetesen a maga interpretációja nyomán. Eppen ez a hangsúlyozottan szemé-
lyes (nemcsak racionálisan egyéni) interpretáció igényelte, hogy Rilke vagy a Nyugat
elso nemzedéke mintegy idézojelek között iktatódjék be Baka lírájába (vagy epikájába),
mint ahogy a Sztyepan Pehotnij-ciklus, összhangban a fordításokkal (az orosz szim-
bolista költészettol Brodszkijig és Hodaszevicsig) egyszerre adtaBaka István személyes
orosz irodalomtörténetét (távolabbi elodként Puskin líráját jelölve meg), és szabadította
föl Bakát, a világkultúrába kiránduló költot, valahogy olyanféleképpen, mint ahogy
Kosztolányi Dezso Rilke-stúdiumai lehetové tették a Kosztolányi-líra új ösvényeire
bukkanást. Annál is inkább, mivel Kosztolányi Rilke-fordításaiból nagyon is kihalI-
ható a maga továbblépésén munkálkodó poéta meditálása, s így nem egy fordítás éppen
annak a tárgyszeruségnek, objektiválódásnak van híjával, amelyet a tanulmányíró oly
érzékletesen megjelenített. Hogy aztán saját költoi útja helyenként (nem utolsósorban
a Számadás "nagy" verseiben) rilkei (vagy bizonyos értelemben heideggeri) hangsúlyo-
kat kapjon.

Az életrajzi adatok (betegség stb.) egymásra olvashatása következtében igen tet-
szetos volna Kosztolányi végso esztendeinek lírájához rendelni Baka István 1995-ösver-
seit. Tetszetos és nem is egészen jogosulatlan, hiszen Baka István versei "számadások"j
az élet és a betörni készülo, jelzéseit egy ideje fájdalmasan leadó halál között Baka
a maga egzisztenciáját, hittel teli hitetlenségét teszi a mérlegre, értelmét keresve létnek,
szenvedésnek, világnak, és mindezen keresztül az ezt értelmezo, mégsem "bölcseleti"
költészetnek. S akár Kosztolányinál, szinte minden vers "ars poetica", nem egy ars mo-
riendi lesz, csakhogy nem tanító költészet, nagyon ritkán és akkor is az alteregó szá-
jába adott vallomáslíra, s ha mégis vállalja a közvetlen megnyilatkozást, nem költoi
létként Gegfeljebbköltoileg való lakozásként) néz szembe élettel, éjszakával, szuvereni-
tással és kiszolgáltatottsággal. Továbbá, s itt már véget érhet az egybevetés Kosztolányi-
val, Baka István sem a nappalhoz, sem az éjszakához, sem a (szeretet)vendégséghez,sem
a költészethez nem ír himnuszt: sot, fölerosíti, markánsabbra rajzolja a groteszk képe-
ket, nem egyszer paródiába fordítja át a kanonizált alkotásokból áradó tendenciát.
Anélkül azonban, hogya megszerkesztettségbol, a zeneiségbol jottányit is engedne.
Képletesen szólva: nem fogózik a jambusokba, nem a kopárrá vált külso világ elol
menekülo ben, inkább valódi lényegét körvonalazva tér a költészet, a szó, amívesség
idoleges védettségébe. Baka István vitája nemcsak a közkeletu (költoi) természet- és
személyiség-felfogásokkalfolyik, hanem (korábbi) önmagával is: a szinte ellenségeskül-
világ sem bírhatja rá mestersége (meg)tagadására,a tökéletesre formált (elo)szövegeket
nem kevésbé tökéletes (de természetesen másféleképpen tökéletesen hangzó) saját szö-
vegébe integrálja. Ha úgy tetszik: fölméri az eloszövegekben rejlo értelmezési lehetosé-
geket, amelyeket a saját pozíciója (költoi felfogása, a maga korábbi költészete, olvas-
mányanyaga) felol minosít (át). Ez eroteljes válogató munkát jelent, az eloszövegnek
elobb szétszedését, olykor újraértékelését, majd egy-két elemének új kontextus ba állítá-
sát. Sokszor idézet, máskor csak utalás, nem egyszer ezekkel látszólag alig-aligharmo-
nizáltatható muveltséganyag vagy hiedelem, esetleg egy toposz vagy motÍvum töredé-
kes említése formájában.

Baka István költészetében (és prózájában) viszonylag korai idoszaktól jól megfi-
gyelheto, hogy szívesen bújik maszkok mögé. Szerepjátszónak mégsem mondhatjuk
teljes joggal ezt a magatartást, hiszen nem pusztán átélt és aztán félretett "színjátszás"-
ról van szó, sokkal inkább a költo és a költészet lehetoségének kitágításáról, az egyik
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esetben az én és a nem-én együttes megszólalásának játékáról, más, több ízben tapasz-
talható esetekben olyan értelmu énkettórodésról, amely az egymásnak meg nem felel-
heto tapasztalatok összegzodésében a világkultúrában tett kalandozások sokféle minó-
ségu hozadékát képes felmutatni: a jelenkori költészetbe integrált kulturális emlékeze-
tet, amely sem jelenkoriságát, sem emlékezet-voltát nem kívánja leplezni. Annál gazda-
gabb, annál több rétu ez a muvészet, minél több maszkot próbál föl az alkotó, persze
úgy, hogy nem válik az arc maszkká, hiszen valamennyi maszk (úgy van megformálva)
emlékeztet a maszkot fölpróbálóra, a maszkot megjeleníto megszólaltatóra. Így ez
a maszk arc is, a költo kölcsönzi a maga vonásait a maszknak, és ezáltal (is) élové teszi,
jelenkorivá, mégha a múlt mozzanatai némelykor kitetszenek. A November angyalához
magyar és orosz irodalmi figurái meg tájai, mitológiai és Baka költészetének hosei Baka
világkultúra-felfogását személyesítették meg, és azt, hogy ez a személyessé élt világkul-
túra a hagyományosként számon tartott formakultúra külsoségei és egy belülrol fa-
kadó irónia találkozásának csomópontjában a szent és a profán, az "égi" meg a "földi"
szókincsét egyként igénylik, századelós képiség és deretorizáló hangvétel nem kioltja,
hanem eros kontrasztként jobban megvilágosítottá teszi egymást. A fordulat már eb-
ben a kötetben készülodött, az idoközben (részben) megjelentetett versek és fordítások
nem annyira a megorzött modalitásról, mint inkább az újabb kísérletekrol tanúskod-
tak. S bár 1995-ben tudomásom szerint mindössze öt, kötetben addig meg nem jelent
és nagy valószínuséggel a fájdalmak idoleges szünetében alkotott versrol tudunk, ez az
öt költemény jelzi a változások néhány mozzanatát. Pontosabban szólva e versek a ko-
rábban már fel-felbukkanó forma- és gondolati elemek markánsabb jelenlétérol árul-
kodnak. S bár az életrajzi megfeleltetések kézenfekvok lehetnének, célszerubbnek mu-
tatkozhat a továbbiakban inkább a pályarajzra utalni, életrajzi tényként pedig eléged-
jünk meg annyival, amennyit az elso mottó elárul. Lényegesebbnek tetszik annak
a költoi pozíciónak megfigyelése,amelynek alapján azt a következtetést kockáztat hatjuk
meg, hogy Baka István nem egyszeruen újraírja a költészetének jellegzetességeként mi-
nosített versalakzatokat, hanem egybefogja (olvasásitapasztalataival együtt) ennek a köl-
tészetnek már megvalósított és ez öt versben foleg jelzésekkel érzékeltetett lehetoségeit.
Hogya "hagyományos" költoiség, a "lírai én" meggondolásait egészenföl nem adva, egy,
az eddigieknél is differenciáltabb versnyelven szólaljon meg. Ez a differenciáltság jelent-
kezik a részletek rendkívül alapos kidolgozottságában, a hangcsoportokból tovább-
gondolható jelentések motivikus láncának megteremtésében, és ezáltal a szerkezetnek
mint külso formának belso formává lényegítésében. Nem a merész-látványos újítás, az
avantgárd-szeru meghökkentés mozzanata tetszik ki a versekbol, hanem a(z olykor
igen) réginek integrálása a mindig-jelenvalóba, a (nem egyszer) elfelejtettnek beillesztése
a történések újabb fejezetébe.

Kiváltképpen ilyen jellegzetességekrelehetünk figyelmesek Baka Istvánnak újabb
évszak-verseit elolvasva. Maga az egykor virágzó, az iskolai poétikaoktatásban és
a XVIII. századi lírában (és zenében: Haydn!) jelentos szerepet játszó mufaj a Baka-lírá-
ban egyfelol megkérdojelezi egy hagyomány "eszmei" és poétikai üzenetét, másfelol ha-
tározottan mutat egy másik hagyományra, mely kevéssé tudatosult a késobbiekben;
jelenkori irodalomtörténész elemzése volt szükséges ahhoz, hogy elfoglalhassa helyét
a poétikatörténetben. Abból indulhatunk ki, hogy a világot kedves-kellemes, illetve
a szörnyuségek-rettenetességek helyének látó-Iáttató líra, a locus amoenus és a locus
terribilis poézisa már a XVII. században a sokak (németek, olaszok stb.) által muvelt
pásztorköltészetben, az eklogákban széles köru népszeruségnek örvendett. A világ az
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isteni bölcsességáltal megtervezett természetként, a jól elrendezettség és célszeruség vi-
dékeként derus színekkel ragyoj;ott ezekben a versekben, és az antikizálás tovább nö-
velte az általános kedveltséget. Am itt kapcsolhatók be az évszakokhoz fuzodo képze-
tek, amelyek az egyes mezogazdasági munkák dicséretét sugallták, a vallási allegóriák
(feltámadás, születés, megújulás) laicizálódásához járultak hozzá, már csak azáltal is,
hogy a természetre rávetítve, az emberi igényekhez-clvárásokhoz kicsinyítették-huma-
nizálták. A locus terribilis ezzel szemben mindannak hiányát jelenti, amely a locus
amoenus festése következtében az aranykor emlékét idézi. Külso jelei között említheto
a megmuveletlen terület, a sötétség és az elborzasztó környezet, a zord idojárás, a hú-
vös esok és a sötét felhok rajza, "da alles wüst und öde ligt" (mivel minden pusztaság és
kietlenség- Martin Qpitz 1624-ben);s mivel a bizonytalanságnak- idézemRichard
Alewyn gondolatmenetét - nincsen meghatározott és kézzel fogható oka, az egész kül-
so valóság olyan helyzetet jelez, amelyben a veszedelmes és az ismeretlen kapcsolódik
egymásba, így mindez félelmetes, rémiszto (das Unheimliche) benyomást kelt (het).
Erre a szituáció ra a teljes bizonytalanság érzésével válaszol az ember, ezt nevezzük
szorongásnak.

A magyar irodalomtörténet egyetlen, ám igen lényeges megállapítássaljárult hozzá
a két táj szemlélése költoi megjelenítésének ismeretéhez. Horváth János A közelíto tél
Berzsenyi Dánielének eszközeként emlegeti a negatívfestést;a toposzkutatás terminoló-
giáját ideértve állíthatjuk, hogy a locus amoenus negativitásában jelenik meg, állandóan
a locus amoenusról van szó, akképpen, hogy már nincs, még nincs, ritkábban: végleg
szétfoszlott (nincs rózsás labyrinth... nincs már symphonia). Igen csak alkalmas a tél
rajza erre, de a tavaszhoz fuzodo képzetek megfordítása is efelé mutat. A XVIII-XIX.
századi példák (Csokonai, Berzsenyi, Petofi) helyett inkább a közvetlenül Baka ellitt
járó és az idézett Alewyn-megállapítást versrészletekkel igazoló-kiegészíto poétára, Ba-
bits Mihályra hivatkozom. A szorongás nála ugyan inkább rettegés, hiszen konkrét, ki-
jelölheto a tárgya a félelemnek, de az oly egyetemesséválik, olyképpen áthatja a létezés
minden szféráját, hogy az ido, az évszakok kizökkenésében csúcsosodik ki:

Idegesaz egésztáj, minthafélne
a gonosznyártól amely érkezik

(Ameglódultnaptárll.)

Barátaim egyenkint elhagytak,
akikkel jót tettem, megtagadtak,
akiket szerettem, nem szeretnek,
akikért ragyogtam,eltemetnek.
Ami betut ágam írt a porba,
a tavaszsárvize elsodorja.(.)
nekem már a tavasz isellenség...

(Osz és tavasz között)

Baka István kizárni látszik a tájból mindazt, ami valaha a locus amoenusra emlé-
keztethetné, a Tuzbe vetett evangélium kötetének Tavaszdalaa szenvedéstörténet, a szo-
rongás verse, akárcsak korábban a Magdolna.záporcímu kötetben a megfoghatatlan
rosszérzés, a szinte ellenségestáj ontja magából a förtelem színeit. s így még a természe-
tes színek is betegességet, a táj is valamino mesterkéltséget áraszt magából, az otthonta-
lanság színhelyeképpen.
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Ezer szemével néz a bodza.

S mit lát? A tó tükrén lebeg,
alatta felho túr habosra
zö/ddé penész/o kék eget.

. (Nyár,délután)

Kikericsek li/ája -holtak
földbol kiöltött nyelvei.
A vadvizek rongyát a zápor
vasszurke cérnával szegi.

(Változatok egy kurucdalra ll.)

Így jutunk el a Farkasok órája kötet Esos tavasz címu verséhez. Baka felmondja
a költoi örökséggel kötheto esetleges megállapodást, miszerint a tavasz a megújulás évada
volna, szimbolikájában a feltámadás misztériuma kiemelt szerephez juthatna, s még
a tavaszt kíséro szomorúbb jelenségek is a beteljesedés felé mutatnának. Nemcsak az
Elysiumot idézo örökös tavasz, nem pusztán a Bérczy Károly-átültetés nyomán a Puski-
néból Krúdy-citátummá vált sor (ISTavasz, te szerelem idénye... IS)veszti érvényét Baka
értelmezésében, hanem mind a tavaszra utaló attribútumok, mind pedig a szakralizá-
ciós allúziók a locus terribilis konkretizációját szolgálják, ennek a szorongásba átcsapó,
ám ezáltal torz lényegére mutató magatartásnak egyenes következménye a költoi el-
bizonytalanodás, a tavaszversek poétikájának átfordulása egy deretorizált tónusában is
zenei költészetfelfogásba. Hiszen a diszharmónia mindenekelótt a harmónia tagadá-
sával jellemezheto, az Esostavasz anapesztusai inkább a vigasztalan esókopogást jelzik,
ugyanakkor, amikor a képeknek a köznapiságot, a kulináris örömök emlékét megjele-
níto sora a szeretetvendégségre ugyanúgy vonatkoztatható, mint (a vers nyolcadik sza-
kasza megnevezi) a halotti torra. A fenséges vagy legalább is az emelkedett tartományába
illó képek profanizálódására a szókincs mellett a rímelés, majd az egyes szavaknak eti-
mologikus értelmezése utal. A váratlanul felbukkanó idegen terminus, akár a kénysze-
redettséget mímelo szótagolás egyként az elidegenítés aktusaként fogható föl:

Ma akadnak, a tort akik állják,
de utána vezekl.

eni kel/, ha - benyújtva a számlát -
jön a fin de siecle.

(BakaIstván kiemelése)

Az elozoekben a kártyajátszma a közeledo véget allegorizálta, majd az ország-
halált, illetoleg a világgyászt (a világ ravatalként tunik föl). Versszakunk a tragikusnak
(vagy tragikomikusnak) tetszo szituációt gondolja tovább, elso sorában a szokást
(a tort) említve meg, hogy nagys~abású voltát a Himnuszból ismert szórendcsere (Bal-
sors akit régen tép) érzékeltesse. Am a következo sorban található rímhívó szó darabja
szétrombolja az esetleges várakozás hitét a fenséges-emelkedett tónus, az országhalált
kiváltó élmény retorikus kizengesével kapcsolatban, és egyfelol a szakrális gesztus
érvénytelenségére, hiábavalóságára mutat rá a rímhívó szó furcsa (nyelVtanilagszabály-
talan) elválasztása, másfelol a vezekl-siecle rímmel, nem utolsósorban a korszakjelölés
megszemélyesítésének látszatával (nem kevésbé a közvetett mondat szólásszerU,szinte
közhelyszerU hétköznapiságával) a helyzet groteszk volta hangsúlyozódik. A továb-
biakban egyszerre szukül le és kerül át más dimenzióba a vers. A költo (vagy a verset
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elmondó, a tav~zhoz {Úzhetóeseményekról beszámoló szemlélo) saját mondandójára
reflektál, nem csekélyebb iróniával, mint azt eddig tette a fel-feltuno jelenségekról szól-
ván. A rövid szavak pergetése során az összecsengetésegyben a szavakban rejtózhetó
szavak, a szavak mögött megbúvó szavak titkait leplezi Ie, így a vers, az alkotás "tit-
kait" is, amelyek szerint a vers is ott fekszik a világravataIon, a romlás a vers, a költé-
szet tájait sem kerüli el, ország-világ-tavasz,mind-mind egy/a locus terribilis poézisében
tartoznak együvé.

Csupa rom, csupa rím, csupa omlás
ez a vers, - magyaros

csak a rög, csak a rag, csak a romlás,
s noha nyers, takaros.

A szavak hangtanilag szófaj(tan)ilag egymásra vonatkoztathatók, a szavak jelen-
téslehetóségei a groteszknek mint meghatározott értékszerkezetnek jegyében várnak
magyarázatra, méghozzá akképpen, hogy a jelentés szintjén össze nem tartozókat a ha-
sonló hangzás mégis egymáshoz közel hozhatja, s a legalább két síkon (vers, föld) bon-
takozgató eloadás során a síkok egymást értelmezik. Már csak azáltal is, hogy a szavak
egymásból nonek ki, illetoleg egymásba iIIeszthet6k: így a nyelvészetileg igazolható
etimológiákon túl titkosabb-rejtettebb összefüggésekre engednek következtetni. Ha
a vers: rom, rím, omlás, akkor a "magyaros" a rög, a rag, a romlás;a rom-rög, rím-rag,
romlás-omlás párosok költészetnek és valóságnak egybejátsz(at)ását tanúsíthatják, más-
felol a rom és a rím, illetoleg a rög és a rag jelez (hangtanilag a mássalhangzók révén)
összetartozást. A vers és a magyarosszéls6 pólusoknak tetszenek, hiszen a költemény
egy korábbi szakaszában, a negyedikben a magyar trikolor színei igen csak furcsa asszo-
ciációkat indítanak el. A kukában kotorászó öreg kerékpárjának tarisznyája leng zászló-
képpen, a nemzeti jelkép így eleve egy egyedi sorsában jellegzetes, ám az ünnepi meg-
emlékezésekhez képest rendhagyó jelenségként profanizáIódik. A folytatás az egyedi
jelenséget látszik általánossá emelni, a szemlél6 (versmondó) többes szám elso személye
jelentheti a versbe való belépést, ám a nemzeti jelkép emlegeté§e azt feltételeztetheti,
hogy a vers országossá minosíti, ami az elóbb még egyedinek tetszett Góllehet szintén
ez eI61egez6dikakkor, amikor a tavasz szokványos attribútumaihoz az "árnyak, a gon-
dok, a rongyok hadá"-t rendeli a vers):

Parizer,nem a vér, a piros ma,
afehér mega géz;

s mi a zöld?KenYeYÜnkbetorozva
bevonult apenész.

Egy teljesebb versértelmezés a szövegbels6ben jelentkezo motivikus szerkesztésre
is figyelne (A rügyek kibomolnak - az igében ott az omlás meg a vele rokon romlás;
a torozva majd torként tér vissza). Ezúttal a magyarosesetleges értelmezését segítheti
a szakasz idézése, a vers színhelye így mindenképpen Magyarország, amelynek már-
ciusa akár a tavasz kedvelt-ünnepi évadának tetszhetne. S a versben ott is van az ün-
nepre utaló trikolor, ám az ünnepet (vagy a gyásznapot) korántsem az ünnepiesség
jelzi, hanem az ünnep visszavonódása. Kitér6képpen és inkább a filológiai pontosság
miatt jegyzem meg, hogy a vers alatt olvasható a keltezés: 1989. május, amely az idó-
szecúsítheto, alkalmi költészet irányába terelhetné az értelmezést. Igaz, a motivikus
szerkesztés és a hangcsoportok szemre vételezése után feltehetoleg visszatalálnánk a ke-
vésbé meghatározott jelenségegyüttesek értelmezési kísérletéhez.
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A "magyaros" külso vonásai, a színek jelképiségétol csak részben megfosztott tri-
kolor mellett a rög, a rag és a romlás három síkon érzékelteti a locus terribilist. A rög
nem a múltat idézo röghöz kötöttséget sugallja, feltételezésem szerint a töredékességet,
a romhoz hasonló állapotot, a rag éppen úgy pusztán rész, mint a rím, jóllehet fontos,
egybefuzheti, ami összetartozik, ám önmagában legföljebb irányjelzo, a romlás viszont-mint már volt róla szó - a rom és az omlás együtt, helyzet és folyamat, hiszen a rom-
lás romot tételez, de azt is, hogy az átvitt értelemben vett omlás még nem fejezodött
be. A magyaros azonban nyers is, takaros is: önmagában kellemetlenebb és kelleme-
sebb asszociációkat indíthat meg a két melléknév, a takaros népiesebb, "magyaros"-abb
ízekkel kecsegtethet, a romlásban rejlo tragikumot mindenképpen kicsinyíti, kis túl-
zással szólva: deheroizálja.

Az Alföld 1995. 7. számában publikált Március, valamint a jelenkor ugyanazon
esztendeje 7-8. számában kiadott Tavaszvégaz Esostavaszt látszik folytatni. Ha az Esos
tavasz utolsó strófájában: "Hetek óta esik, hetek óta! kiderül, beboruL..", a Március
emígy kezdi: "Borul, kiderül...". A Márciusbaritkán lopakodik be a többes szám elso
személy, mindössze egy alkalommal, hasonlót mondhatunk el az AlfOldben napvilágot
1, "1 ' >r ' h ' 1 ' 1 " 'b

' 1 "
atott ve!5ro, mIga 1avaszveg angsuyozottan, mar e so sora an egyesszame so sze-

mélyu. Am még egy, talán nagyon fontos tényezo sejteti, hogy költonk újra- és to-
vábbgondolta az Esos tavasznak nemcsak modalitását, hanem az ezt létrehozni segíto
gondolatiságát is. Egy távlatosabb értelmezés esélyének érdekében fordultam Hamvas
Bélához, az o kettes-hármas számhoz fuzött kommentárához, illetoleg létmagyarázatá-
hoz (vö: mottó). Hogy nem Dante vagy Goethe lett az értelmezés útján a vezetom, az
talán a Baka-versek általam végzendo Jölfejtése" során kaphat indoklást. Az ég-föld-
alvilág nem szünteti meg a fent és a lent binaritását, csupán teljesebbé teszi (a ketto
a három része, kétharmada!). A föld az éghez képest a lent, az alvilág meg a földhöz ké-
pest az. A locus terribilis a szétfoszlott idillhez képest közbülso állomás a romláshoz,
a bomláshoz képest; s ha az Esos tavaszban csak távoli perspektÍvaként, a romlás záró
aktusaként, az újabb két versben jelenlévoként érzékelodik a leginkább a lent, a halál,
amely valamiképpen az alámerülést, a más "közegbe" kerülést jelenti. Az Esos tavasz
konkrétságával, köznapiság és allegorizálás elegyéveI, majd az irodalmi elozményekbol
ismeros országhalál-képzetével szemben a Márciuslocus terribilise az egyetemest a sze-
mélyes szférába látszik átjátszani, az égi közöny mintha az égivel ellentétes principiu-
mot idézné föl, a szürkeség egyhangúságát és egykedvúségét, a közömbösségben meg-
mutatkozó személytelenséget. A Tavaszvéga kezdet és a vég egymásba érését jelzi, az
ég, a föld, a lenti világ lényegi azonosságát, a múlt eltávolodását, hiszen az idok (az év-
szakok) kizökkentek, a lét immár vegetálásnak tetszik, amelybol egy hatalmasabb ero
(az Úr) juttathatja a nem-lét színhelyére.

A Márciusmegint az anapesztusok dallamosságát használja ki, hogy kontrasztként
a közöny hidegségét jeleníthesse meg (a német "hangmuvész"- Tonkünstler, Adrian
Leverkühn alvilág-képzetére játszva talál rá), és talán ezt szolgálja a rendkívül gazdasá-
gos szerkesztés is: a versszakok mintegy keresztrimes formában (a-b-a-b)kapcsolódnak
egymáshoz, mondják tovább egymást. Az elso és a harmadik strófa a locus terribilis
dimenzióit vázolja föl. A közönnyel ugyan a könnyel rímet vonja magára, de - ne fe-
lejtsük - a közönnyel szóban a könnyel bennefoglaltatik, s a könny is a közöny jel-
zése, a szürke és a kék nem különbözik egymástól, ez az Esos március csukaszürkéje,
a könny talán a hideg szem nedvedzése csupán, a tavasz részvéttelensége meg akár az
említett alvilági közöny. Ezt ugyan kétleni látszik a harmadik versszakot záró sor:
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»talán siratónk a tavasz? - csakhogy a versben megszólaló kérdésérol van szó, amelyet
a halálfagyúkönnyek metaforája elozött meg. Ez az egyhangúság, ez a közönyös színte-
lenség nem enyhül a második és a negyedik szakasz során, még akkor sem, ha látszólag
színesebbé válik. XX. századi, technicizáltnak nevezheto környezetbe lépünk, a kék és
a zöld nem természetes színek, az ég a pléhkuka (megint a kuka, mint a tárgyi világ
megtestesülése) fényét kapja, a puszta-elvadult tájat a fu hiánya, a fém, a metáll csilláma
teszi félelmetessé. Hogy aztán befejezésül, lezárásui kimondassék a végÍtélet; a »zord
március»-ra talán egyszer következo nyár a gyászt örökli, nincs esélye a föltámadásnak.
A strófa az eddigiektol eltéroen bovelkedik színekben is, zenei effektusokban is. Csak-
hogy a szavak, a szótagok, a hangcsoportok belso összefüggései cáfolni látszanak az
enyhülésre, kiegyenlítodésre, megbékélésre utaló gesztusokat:

Zord márciusez:a virágaa sárból
nyílt - bár lila, sárga, fehér -

defellege,lengve,akárhaafátyol,
gyászávala nyárigelér.

Ami feltuno: a március-sár-bár-sárga-akárha-nyárig hangcsoport összecsengése,
amelyen belül a megismételt sár(ga)ekképpen hangsúlyosabbá válik, a március jelzojét
látszik erosÍteni. Annál is inkább, mert az e hangcsoport ellenében, megfordított hang-
zással kiváló virága a sárból nott ki, színei elott a megszorÍtó módosító szó (bár) a sár
hangjainak sorrendjét követi, miképpen a hajdani évszakversekben a beteljesülést, a szó
szerint és átvitt értelemben aratást hozó nyár. Nemcsak a sárga tartalmazza a sár hang-
jait, hanem a színek gondolatjelek közé tétele is legföljebb az eshetoségek közé utasítja
a virágzást, hogy a földi tüneményre az ég komorsága boruljon, a pillanatnyi meg-
könnyebbülés után visszahozva a locus terribilis szorongató légkörét. A vers a halál-
hangulat jegyében cseng ki, a felleg, a fátyol és a gyász nemigen hagynak kétséget
afelol, hogy ez a zord március nem a megújuló életet sugározza: az elobb részvéttelen-
ként aposztrofált tavasz az embertelen, sot, ember nélküli, fém-metállvilágba köszön-
tött be: a derusebbnek tetszo színek vagy lehetoségek a tagadásba ütköznek (de, nem)
vagy a kételybe (bár); s így hiába a dallam (de fellege,lengve, akárha a fátyoL), a kö-
zöny, a hangcsoportok ismétlodésében is jelentkezo monötónia még az anapesztusokat
is a maga szolgálatába tudja állítani. Szinte csak a harmadik strófa tétova kérdése jelent
kivételt az azonos-egységestónusban eloadott versben, mintha itt mégis nyílna valami
rés az egyetemessé váló-vált közönyön; a tavasz ugyan nem tavasztündérként, mégis,
mintha emberibb arcát mutatva jelenne meg (»siratónk»), mint akinek mégsem teljesen
közömbös az emberi sors... A versben ez az egyetlen mozzanat, amely az esetlegesen
részvétet érdemlo földi létre utalhat. A többi a negativitás, az érzelmek hiánya, a gyász
is az, amely a nyárig elér, e gyászfátyol a színekre, az életre borul.

A Tavaszvég a személyes érintettség hitelességével szólal meg, hogy ezt a fajta
személyességet ugyan nem érvénytelenÍtve, hanem kozmikussá, egyetemes egzisztenci-
ává emelve sorsbölcseletté formálja. A locus terribilis itt belso táj (»úgy bujkálok ma-
gamban mint a gazban), mely nem kevésbé riasztó-félelmetes, mint a külso: minden,
ami valaha történhetett, most történik, mint már említettem, az ido kizökkent. A haj-
dan nem hozható vissza, a jelen úgy hat a múlt megismétlodésének, mintha a múltban
csak az történt volna, ami a jelenben történik. Akusztikailag az elozo versben olvasot-
takéhoz hasonló megoldásra lelhetünk:
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hogy még a száraz ág csörgése is

, sa babacsörgóbennem összecsörren
vödörbe kerülök ki most csöbörben
tengodöm...

A másik feltún6 jelenség az id6tényez6 suru érzékeltetése: az els6 strófában
a már, a másodikban a még és a most, az utolsóban a míg; az els6 sorok jelen idejére csap
a ne~edik sor múlt ideju lét-igéje, majd a továbbiakban a jelen id6ben tartja költ6nk
verset egészen a tizenegyedik verssorig, a befejezésjelen id6ben cseng ki a belehaligével,
amely a hal f6névre rímel. S az Úr hatalmának megidézése ellenére (aki a horgásszal ke-
rül egy pozícióba) igencsak naiv-laicizált vallási képzet lezárása a más "min6ségbe" ke-
rül(het)és ténye. Mindezt az átpoétizálás gesztusa fokozza föl: költ6- és költészetsorssá,
szinte a "lantot" mindvégig megragadó költ6 végs6 helyzetévé.

A szonett (a hangzatka) a hangtalanná válással zárul, ám e16tte az idézett strófa
jelzi a hangért, a (végs6)csönd ellenében folytatott küzdelmet. Az elvadult tájban (gyo-
mok közt) otthonra lelt költ6 utolsó erejével. e vers utolsó sorában, a reménytelenség
és elveszettség tudatával, gy6zésr61 (Siegen)már régen nem beszélve tart ki a posztján,
nem h6siességb6l, talán csak azért, mivel Márai Sándor szavaivalélve "nem tehet mást".

A Tavaszvéga személyes halál verse. A világ a bels6 térre zsugorodott-tágult, ahol
minden egyszerre történik (a babacsörg6 ezért tud a száraz ággal összecsörrenni).
A közeled6 ítélet talán csak átváltozást hoz, a majdnem vulgáris "csöbörb61 vödörbe
kerül" frázis talán ezt sugallja. Az átkerülés azonban nem érinti a lényeget, a Urai vers
h6se számára "mindegy", hol folytatja bujkálását, nem rejt6zését, hiszen tudja, fokoza-
tosan készül eM az, amit halálnak neveznek. Nem a bels6 tér lett szövevényesebb, nem
a magáévá, bens6vé tett világ kisebb. A halál készüMdik benne, ekképp lesz hasonla-
tossá a horgász által közegéb61 kirántott halhoz, amely a két közeg közötti röpke útján
"tátog-tátog egyre" - "míg hangtalan versébe belehal". Az (ön)irónia a másik közeg felé
közeledve sem hagyja el a szonett szerz6jét, alighanem Christian Morgenstern méltán
elhíresült A hal éji dala "hangtalan", szavak nélküli verslábakat egymás mellé-alá író
képe dereng föl, hogy hal és költ6 egyazon gesztusa, a versbe halás, jelenítse meg a már
sem az égben, sem a földön helyére nem lelhet6t. Baka IstVán Tavaszvég címu verse
kidolgozottságával, a létre, a személyes részvételre vonatkozó kérdéseivel, bens6 világ-
terébe húzódásával a Sztyepan Pehotnij-ciklus modalitását idézi. Anélkül azonban,
hogy az orosz kulturális hátteret fölvázolná. Ehelyett a "költoileg lakozás" személyisé-
get meg6rz6 esélyein töpreng, az id6 szétesésevagy egymásra torlódása sem térítheti ki
a szonettet épít6 költ6t, kinek halálhoz-léte a szonett befejezésekor teljesedik ki. Még
akkor is, ha csak tátog-tátog egyre, mint ezt a tátogást lekottázó Morgenstern, vagy ezt
a tátogást hattyúdallá verseM költ6. Sitt nemcsak a megismételt "mindegy" válik hang-
súlyossá, a sztoicizmus vagy Montaigne emlékezete helyett a Testamentum záró strófá-
jának Baudelaire-re utaló "mindegy"-e jelenik meg ismét, hogy a Pehotnij-ciklust be-
végz6 strófa crescendóját decrescendóvá szeHdítse(hiszen a hangtalan vershez nemigen
illene a pátoszos befejezés): '

Angyalkürt ébreszt vagy az AuTÓra

I

mindegy akárcsak én ó sem tanui
ÁgyÚS7.avamindegy lesz énnekem a sorsából és tátog-tátog egyre
S az is, hogy mennybe szállok vagy míg hangtalan versébe belehal

pokolra
Taszít alá közömbös végzetem.
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A két vers külsoségei árulják el: honnan merre tartott Baka István lírája. A Ta-
vaszvég poétája leveti a maszkot, elhagyja a központozást, és megorzi a formát, amely
tartalom, sot: létforma; Pehotnij a teljes orosz kultúra ismeretében komponálja meg
sorsát, a Tavaszvégelfogadni látszik világok-idok szétesését, mégsem hajlandó egy neve-
lodési regény hosévé válni (nem tanul sorsából), szinte máshoz sem ragaszkodik mint
iróniájához, ezzel várja a halált, ennek fenntartásával nyugszik bele saját halálába. Szó
sincs már a November angyaláboz címu költemény "jó" halálának a neoklasszicista ha-
lálfelfogások közelébe éro víziójáról, jószerivel vízió sem igen támad, csak (ön)igazoló,
egy lehetséges magatartást értelmezni képes példa, egy szemlélteto. magyarázat. Már
csak a nagyon fontos dolgok kimondására van ido, hiszen a hangtalan versek kurta
idoszaka közelít. A külvilág: a locus terribillis, a benso világtér sem menedék, de léte-
zése ahhoz segítheti hozzá a poétát, hogy még egyszer, utoljára a másik közegbe való
átlépés elott, hangtalanul bár, megfogalmazhassa a versét. A verset, amelybe belehal,
de a verset, amelyet "mindvégig" fogalmazni próbált, s amely híradás a számadásról.
Mindennek fényében a költemény címe igényel további megfontolást. Az évszakon
túl jelentéstartományába sorolható (talán) a végso óra tudatosulása, a tavaszvég itt
a lét végére asszociálhat, ekkor a cím és a vers utolsó szava alkotja a keretet, és ebben
a keretben számol el önmagával, fogyó, ám tudatosságából nem engedo létével, amely
ebben a (vers)formában a sajátja, de hitével is, hogy az irónia a tartás eszköze lehet.

Baka István 1995-ösversei közül a Toldi az egyetlen, amely a szerzo maszkkészíto
foglalatosságát idézi föl. A magyar irodalom egyik legismertebb muve adja az eloszöve-
get, a vers legtöbb utalása a tankönyvekbol jól ismert elso részbol származik, egyetlen ki-
tétel erejéig (vitézi voltomat) a Toldi estéje'bolis kölcsönöz Baka, míg a Toldi szerelmeleg-
följebb a vers ötödik szakasza kapcsán jöhet szóba, Arany muve VII. énekének 32-55.
strófáiból értesülünk a felvonuló nemesi családok címereirol, jóllehet a Baka által leírt
címer nem innen való, funkciója is más a versben, mint Arany elbeszélo költeményé-
ben. A vers a bunös buntelen Toldi kitaszítottságára játszik rá, hogy a maga világba-
létbe vetettségérol szólhasson. Ennek érdekében bontja föl Arany szövegét, s az onnan
kiválasztott tárgyi elemeket, szituációkat szembesíti korábbi költészetének egyik jelen-
tos motÍvumával. A Farkasokórájakötet egyik ciklusa Az apokalipszisszakácskönyvéból
címet viseli, a ciklus címadó verse (három részbol áll) már az égi-földi-alvilági hármas-
ság jegyében áll, miközben az étek, az étkezés és a kozmosz egybelátásával a kulináris
élvezetek és az életélvezés meg életrontás allegóriáj~t bontja ki létezéstörténetté.
A blaszfémikus elemektdl sem mentes vers az üdvösség elvesztését beszéli el, elobb
a mohóságtól szédült emberiség fogy ki a kegyelembol, majd a mennyei közjáték a hite
fosztott lét(ezés) magára maradtságát panaszolja el, végül a harmadik részben a maga
létfeledtségének históriáját adja elo. A képanyag az étkezések körébol való, ezek jelen-
tését viszi át a vers a létezésre. A November angyalábozegyik verse, aJeszenyinaz A ngle-
terre.ben az orosz muvelodés- és irodalomtörténet egy fejezetét jeleníti meg olyképpen,
hogy az ételek (és italok) minosítésekor azok személyiséget jellemzo vonásai ugorjanak
ki. Ezen keresztül az ételek karakterológiai jelentoséghez jutnak, egy költészetnek és
költomagatartásnak lehetnek szinonimái. Az "anyagi" kultúra megszemélyesülése más
Baka-versben is föllelheto, ezúttal elégedjünk meg az idézett költemény két szakaszá-
val, mivel az itt fölbukkanó képek elemei a Toldi-banvisszaköszönnek:

Hogy rám isaz vár, ami bárki sorsa:
Ahogy kenyérbol,húsbólafasirt,
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Gyúratom én is, megborsozva.sózva,
Shallom a szférákzenéjekénta zsírt

sercegni...Bár nem váltam jó szakáccsá
E korban, kása mellé jó leszek;
Sfelismerik afaggyús húspogácsák
Között vadabb, rjazányi ízemet.

Arany elbeszélo költeményébol két epizód különösen alkalmas arra, hogy a fenti
gondolatmenetbe illeszkedjék, kiváltképpen úgy, hogy Baka a maga költészetfelfogásá-
hoz igazítja a tárgyszeru történetben feltárva a sokszorosan rétegzett jelentésQeheto-
sége)t. A Toldi N. énekének néhány sora már Petofi érdeklodését is fölkeltette (Aztán
álommézet csókolt ajakára,! Akit mákvirágból gyüjte éjtszakára,/ Bovös-bájos mézet,
úgy hogy édessépén/ Tiszta nyál csordult ki Toldi szája végén). Baka versében a Petofi
számára a termeszetesség és népiség költoi remekléseként számító sorokból vágy és
realitás ellentéte lesz, az égi "tömegkonyha" a lét, amelyben élni-enni adatik; mindkét
moben Toldi álmaiban lesz/lehet boldog. Csakhogy Aranynál Toldi álma az igen ala-
pos motivikus elokészítés megfelelo pontján hozza el az álmodó számára a pillanat,nyi
megnyugvást, Baka Toldija az alkony sorúsödésekor keresi a feledteto mámort. Igy,
ami elé jut, "nyúlós-hideg" lesz,

de híján a jobbnak
a lelkem ebbo'7 is bevacsorál

ésaszújátólálomi boro~
szám széléncsordulédesena nyál.

(Nem idozöm el ott, hogy a bevacsorálés a csordul miként utal egymásra, erre
a fajta "rfmelésre" korábban hoztam elég példát, s a jobbnak-boroknak, illetoleg a be-
csavorál-nyál rímek egymást értelmezo összefüggéseireis csak kurtán figyelmeztetnék.)

A másik epizód az úgynevezett "bika-jelenet" (IX. ének), amelyet Arany Dosvai
Selymes Péternél talált, és amely a történet megakasztása, valamint a kompozíció ará-
nyossága miatt é"rdemelmegkülönbözteto figyelmet, az akaratlan gyilkosságba esett
Toldi Miklósnak megadatik, hogyemberéleteket mentve elso ízben "kiegyenlítse"
adósságát (másodszorra végez a cseh bajnokkal, harmadszorra nem áll bosszút irigy
bátyján). Emellett a IX. ének sok tekintetben a N. éneknek a párja, a kitaszítottság és
elveszettség érzése fogalmazódik meg természeti képben, helyzetleírásban. Aranynál
a fent, a magas és a lent, az emberi tényezo a magány és a számuzetés ismételt tudatosu.
lásának rajzához járul hozzá, ekképp lesz a kozmosz emberszabásúvá, illetoleg az em-
beri gond így vetodhet ki a kozmoszba:

Fejénekpárnájaa szín ágasavolt, .

Lepedot sugárból teríteU rá a Hold. ~..]

Akkor is oly csendes méla éjtszaka volt,
Akkor is oly tisztán csillogott le a hold,
Akkor is ki volt o mindenünnen zárva,

Nyughelyet nem adott senki éjtszakára.

Baka -mint írtam - a Toldi egyes elemeinek jelentéslehetoségeivel játszik el, az éj
nála is az elnyugvás és a rettegés ideje, a Tejúton szétszórható, de a Bence hozta arany,
a csillagok talán a XX. századi élet kényszeruen elmulasztott esélyeit jelzik, végül a
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Naprendszerbe vetülo kín, a ki tudja, honnan érkezo állandó fenyegetés mitológiai és
ontológiai vonatkozása a szüntelen jelentkezo gondra reflektáló, szorongó ember hely-
zetére enged következtetni. Ugyanakkor Arany János sikertörténete itt nem az egzisz-
tencia kudarctörténetévé profanizálódik, hanem a hármas osztatú térben vergodo sze-
mélyiség szenvedéstörténetévé emelkedik. A szinte szó szerinti egyezések ellenére
(Arany: Egy jó darab májat kilöktek elébe; Baka: odalökik jutalmul majd a májat)
nemcsak Arany muvének egyes szám harmadik személyu, az eseményeket élénk figye-
lemmel, részvéttel követo-elbeszé16 narrátora és Baka lírai hasonmásának groteszk ké-
peket és ennek megfeleloen groteszk eloadást-magatartást megjeleníto egyes szám elso
személye között lelheto föl lényegi eltérés. A Baka alkotta keret eleve jelzi a hármassá-
got: a mennyei köznapivá egyszerUsödik, ezáltal a köznapi torzított-torzult mennyei
lesz, a verset, nem különben a vers terét a sötét színek uralják, mindjárt az indításban
ott leljük a travesztáltan "kozmikus" éj képét (Oly suru lett az alkony mint a kása),
hogy aztán a vers említett ötödik szakasza (az idobe vetítVe a teret) az alvilági heraldi-
kát jelenítse meg:

s közbenfölöttem címertfestegetve
sárkányt levágottfélkart karddalés
bíbor lángnyelveketformáz az este

E hármasságban tévelyegve esik meg Baka István Toldijával a csúfság:még a (meny-
nyei?) kegyelem is torz formában ér el hozzá, a kását eleve csak odalökik elé, o meg
hiába bizonygatja szüntelenül vitézi voltát, a jutalmul kapott máj legfeljebb arra jó,
hogy "híg angyal-kásám feltéttel eszem". A szeretetVendégségparódiájaként is felfog-
hatjuk Toldi-Baka hányattatását a magyar irodalomtól a korábbi Baka kötetekig terülo
irodalmi térben, a tömegkonyha-mennyország, a bíbor-Iángnyelvú alkony és a bikafé-
kezés jelenkorisága között. A deszakralizált ég, a heraldika mezején megjeleno alvilág
és a létbe vetettség tudata adják a vers téridejét, amelyre az irodalom emlékezete éppen
úgy rávetül, mint az a tudás, miszerint már nem lehetséges az isteni módon teljes, fel-
osztatlan élet (das göttlich ungeteilte Leben, Hölderlint idézve). A költo nem tehet
mást, mint szembenéz az elhasználódott szövegekkel, és megkísérli, hogy átértelmezze,
deretorizálja, sot: dekanonizálja. A hétköznapi (iskolai) használatban elkopott Arany
János-mubol Baka ezért emeli ki azokat a mozzanatokat, amelyek vitatkozhatnak a si-
kertörténetek teleologikus felfogásával, s a "folyton" küzdve küzdésre intett magatar-
tása ellenében a kényszeruen, ám sorsát átlátó és így sorsa fölé növo, tudatos személyi-
séget állíthatja. Arany Toldijának az 1840-esévek reménykedo (köz)hangulata és nem
utolsósorban Petofi Sándor verses meséjének a mitológiai boldogságot kivívó hose köl-
csönzi a révbe juthatás hitét, Baka-Toldi (Hamvas Bélára hivatkozom) "a mai kor

idejé"-ben kényszerül belátni "az öröktol való teljes leszakítottsáf -ot. Azt tudniillik,
hogy akárcsak a vers keretére, a történet egészére is a körkörösseg a jellemzo, a nem
tökéletes-teljes visszatérés a kezdethez. Ebben a tudatállapotban nem a teológia vagy
morális értelemben vett bun taszíthatja a mélybe a személyt, hanem a (világ-Iét)tapasz-
talást értelmezni próbáló eszme, amely legfeljebb a tapasztalás és az értelmezés, a lét és
a magyarázat diskrepanciájára világíthat rá, arra il (szükségszeru?)elbizonytalanodásra,
amely a helyzettudat megingására csak a helyzet és a helyzettudat ironizálásával képes
válaszolni:

a telihold-malomko feldereng még
vér- és velo-szennyel de engemet
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nem buntudat gyötör kegyetlen eszmék
feszítik prábatétreszívemet [.,,]

bárfröcsköltem volna szét a 'fejúton
a Bencehozta sárgaaranyat
a csillagokats nem kellenefolyton
bizonygatnom vitézi voltomat

(a kiemelt betuk Baka anagrammáját adják, nem eloször csempészi be nevét verseibe,
olykor megnevezve, kis kezdobetuvel írva, máskor egy.egy sorba szétszórva a majd-
nem lekottázható betuket, ezúttal oda- és visszaolvasva teszi lehetové, hogy fölfedez-
zük személyes jelenlétét, a maga külön játékát, rejtozködését az amúgy is rejtozködo
költeményben. Az anagramma a jelzett szakaszban más formában is kiadja Baka nevét,
így különféle alakzatokat lehetne kirajzolni...)

Ez az ironizálás kihat a vers rímelésére (két ízben is él Baka a szótagok szétvágása
következtében aszócsonk rímhívó funkciój ával, s hogy itt hu maradt Arany János
kezdeményéhez, azt más helyen véltem igazolni), a belso rímelés különféle változatai-
ra, beleértve az alliterációknak zeneiségét megkérdojelezo eljárásait, valamint a fentit,
az égit minden alkalommal egy-egy köznapi tárggyal deszakralizáló hiteltelenítésére.
A köznapi (ismét) a kulinaritás körébol kerül ki, amelyet a ~zemélyesjelenlét, a közvet-
len irodalmi utalás (Aranyra) nemesíthet meg legföljebb. Am még a (meg)idézett elod
sem menekül meg a Toldi poétájának profanizáló gesztusaitól, a följebb citált szakasz-
ban kis kezdobetuvel, tárgyként, egyszerre méltó és kevésbé méltó szövegkörnyezet-
ben találkozunk a névvel: a szövegkörnyezet méltó, hiszen a Toldi sikertörténetét lehe-
tové tevo epizódja emelodik át (hiszen a Bence hozta arannyal vásárolható meg a pár-
viadalhoz szükséges megannyi eszköz),. ám kevéssé méltó a szövegkörnyezet, mivel
a sárga aranyat szét kellett volnafröcskölni a Tejúton Baka Toldijának sikeréhez
(óvatosan kérdezem: akár a Tc>ldi-utalásokatBaka Toldi címu versében?).

A betujátékokra csupán néhány példát hozok: látom-most; felderen~-engemet;
eszmék-feszítik; festegetve-este;félkart-kara'dal... Látszólag nagyon messzirol kísértem
meg magyarázatát a Baka versében ezúttal feltunoen számos összecsengésnek, ezáltal
a különféle jelentésu szavak egységesuniverzummá szervezésének elhelyezésére. Halász
László töpreng el Karinthy Frigyes közismert szójátékain és -faesarásain,és olyan önér-
telmezésekre bukkan, amelyek - feltehetoleg -nemcsak Karinthy Frigyes humoreszk-
jeinek talán az eddigieknélp,ontosabb értelmezéséhez járulhatnak hozzá, hanem mai
költészetünk egy, egyre szelesebb körben terjedo módszerének megvilágításához is.
Halász citálja Karinthy egy nyilatkozatát:

II valahol lent, a fogalmak és szavak születésének mélyében szavak és fogalmak
összefüggenek, kettos gyökerük van - hogy »víg-asztal« azért rímel a »vigasztal«-ra, mert
a víg asztal csakugyan vigasztal. II

Ebben a versben akad Karinthyt igazoló példa: a kar és a kard ilyen összefüggése
akár nyilvánvalónak is tetszhet, vagy az este festegethet, mintegy megfordítva a festés
lehetséges alanyának és tárgyának viszonyát, a látom bizonyosságán ejt sebet, hogy
a következo, idohatározószóban éppen a személyre utalás hangzói cserélodnek föl, s az
utolsó strófában a megvadult és a jutalmul között lelünk összecsengést, ám a szakasz
elso és harmadik sora között ellentétet. Annyit szeretnék csak ezzel a példasorozattal
sugallni, hogy az irónia a vers.elemi részecskéiben éppen úgy föllelheto, mint a gondo-
latmenet és a képanyag egészében. Csakhogy.a'személyiség integritása a tét, így az iró-
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niába (az ir6nia természetével nem teljesen ellenkezoen) a tragikum is be-belop6zik.
Az a tény azonban, hogy a vers utols6 sora az elsohöz tér vissza, az ott megcsendített
groteszk hangvételt még inkább fölerosíti, nem engedi túlságosan érvényesülni a be-
lopakod6 tragikumot, így az legfeljebb színezésként a rétegzettség elemeként kaphat
helyet a versben.

Roppant világirodalmi és zenei hatástörténeti folyamatba lép. Baka István Sello-
szonettjével. (Forrás,1995. 6. szám: 4.) A pubertáskori ébredo szexualitás továbbrezgo
emlékének szenteli versét, s egyben a sello-Iátomássalval6 eljegyzettségének is. S ez az
a pont, ahol továbbírja a világirodalom eloszövegeit. A romantika kedvelt témája val6-
jában a nem e világra született lény tragédiája, akinek ahhoz, hogy a földi gyönyöröket
és fájdalmakat megismerje, le kell mondania a halhatatlanságr61. Ekképpen földöntúli
és földi örök elválasztottsága tetszik ki, a muvekbol a sello tragikuma világlik elo;
a gyarl6-esendo ember képtelen az érzelem tartósságára, s emiatt hol megbunhodik
(a sello magával húzza le az oselembe, a vízbe), hol a sello tér reménye vesztetten vissza
oda, ahonnan kiemelkedett. Már ebben a romantikus felfogásban is ott rejlik ama gon-
dolat, amely Baka versének lényegét adja, és egyáltalában a halász (Goethe balladájá-
ban) vagy egy más földi halandó vízbe veszo sorsa a szellemi és a természeti princípium
egymásra nem találhatását jelzi, a bunös ember a mélybe bukik, vagy a naív "hableány"
áldozattá válik (mint Andersen poétikus meséjében). Azt hiszem nem érdemes a Melu-
sina-történeteknél idozni, vagy Friedrich de la Motte Fouqué 1811-esUndiné-jére bo-
ségesebben hivatkozni (pedig története alapján készült E. Th. A. Hoffmann operája
1816-ban!), annál inkáb lehet utalni megint Thomas Mannra, a Doktor Faustus itáliai
epizódjában Leverkühn látomás-ördögének mondataira: "Ismered, ugye, Andersen me-
séjét a sellorol? Ez volna a neked való rózsaszál! Akarod, hogy az ágyadba fektessem?"
Majd Leverkühn összeroppanásakor tér vissza a regényen át- meg áthúzódó motívum
a "tengeri sello"-rol, "neve Hyphialta" az ördög hozta el hozzá paráználkodni. Igaz, itt
a muvészi lét, a démonia, a nietzschei kiválasztottság-tudat kíséro jelenségea századfor-
dulós betegség-esztétikának és ezzel párhuzamosan mindenféle muvészi nyelv elbizony-
talanodásának.

Valószínuleg még közelebb kerülünk Baka István szonettjéhez, ha Weöres Sándor
A képzelt menyasszonycímu négysorosát olvassuk el:

Selyemnél'engébbálom ül ölemben,
elomlószuz, könyörgo,védtelen.
Testnélkül is ringyó,ne rontsmeg engem,
csakén magam álmodtak részegen.

S bár ez a vers nem sorolható tematikailagközvetlenüla sellok motívum- és
tárgytörténetébe, a víziós jelleg,a vízióban szabadon megnyilatkozható,az elfojtás
kényszere al61 felszabadul6 szexualitás. a nappal fegyelme és józansága alól kibúvó
megrontás-lehetoség mégis a Baka-versszövegelozményei közé iktathatja ezt a négyso-
rost. Talán egészenBaka István szonettjéhez érünk, ha a húszesztendos Puskin Ruszalká-
ját vesszük a kezünkbe. A többstrófás versnek szempontunkból nem az a nevezetes-
sége, hogy 1856-banmeséje alapján szerzett operát Dargomizsszkij (illetoleg akkor mu-
tatták be), hanem a felidézodés, bunbe esés, eltunés eseménysort okozó sello hasonló
megjelenítése.Egyöregszerzetesnekjelenikmega t6b61(!)egymeztelenleány(Vihodit
zsencsina nagaja I moicsa szela u beregov; Garai Gábor tolmácsolásában: A tóból mez-
telen leány lép A partra, s leül szótlanul). majd a következo alkalommal szintén. Az
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öreg szerzetes teljesen megzavarodik, és harmadnapra eltunik, I}lintha látnák szakállát
lebegni a vízen. A húszesztendós, szinte gyermekifjú poéta szintén a látomásformát
választja, hogy a szerzetes megigézódésétérzékeltethesse, túlviláginak és e földinek össze-
csapását. hogy a hirtelen támadt (föltámadt?) szexualitás rontó hatalmáról swlhasson.
Imáival, szent életévd az Ige embere tunik d a tó mélyén, ér vissza az egyik, talán
a legfontosabb alapelemhez. Az átlátható, me~határozható világ ellenében ad hírt ma-
gáról a másik, a rejtett, az ösztönök közé szamúzött. Baka versében így lesz az éjjel
nem körülín, hanem állandó létezési színtér, ám ekképpen válik a kamaszkori képzel-, '1 ha ' , ,Im" , , II .. alálk ( )

" 1h ' ,
ges e etet meg tarozoe ennye, termeszet es sze em osszet oz tat asat e etove
tévo gondolattá. A szonetten áthúz6dó rímek mutatják a gondolat átívelését keletkezé-
sétál a beteljesülésig:ölével-kéjjel-éjjel-szenvedéllyel.A viszonylag hosszú fölvezetés (öt
és fél sor a szonettbenI) olyképpen múltidézés, hogy a jelen meghatározottságát indo-
kolja, olyképpen idóbeliség, hogy az ido megszunésének, az éjjelek eggyé válásának
magyarázatát adja. Egyszerre selIótörténet és képletesen szólva Bildungsroman (neve-
lési-nevelódési regény), misztérium, beavatás, az ártatlanság elvesztése. (Beavatások:ez
volt a novelláskötet címe és tárgyaQ Ekképpen a vers kamaszhóse alámerülhet a termé-
szetibe, ám ez az alámerülés valójában fölemelkedés, a kéj (mindenfélé teológiai, nyárs-
polgári megfontolás, morál ellenére) nem a sátán ajándéka. hanem áldás ("megáldott
már a kéjjel"). S bár áldás (mert áldás?)

olykor megérakármily drágaárat

fizetem érteéletemegészét
hogyviszonozzam selló-ölelését
vízmélyi mégisföldi szenvedéllyel

Áldás tehát, amely (égI),földi szenvedély, amely vízmélyi (a lenti világ üzenete),
megint a három fokozat tetszik ki a versbol, a gyermekkor, az ártatlanság kora, amely
megelozi a történéseket, vagy a történéstdenség jegyében áll, ez az aranykor, majd az
apokalipszis, a látomás világa, ezt követi a megváltás, az áldás. Igaz, Baka szonett je
a hamvasi létstádiumokat nem egymásutániságában jeleníti meg, viszont a versben
a szakralitás, a diabolikus és az emberi világ együttese adja a lét tdjességét. Ezzel párhu-
zamosan bontakozhat ki a swtalanságbbl a szó, s a látomás erejével lehet a szóból a je-
lenéseket versbe foglaló költoi gesztus. Akárcsak a Toldiban, az eseménysor mögött
nemigen lehet szem elol téveszteni a vers születését jelzo utalást; s ez aversszövegból
kiválni látsw jelzés (,,5a szól még rügy vagy pattanás volt ajkamon") ismét csak a köl-
tóileg való lakozást húzza alá.Aligha volna vitatható, hogy a szonett metaforáit pszicho-
analitikus módszerrel is értelmezni lehetne. A pubertásos képzelgések azonban megle-
hetós nyíltsággalmutattatnak be, nem mel16zvea naturális huségre törekvést. A történet
a látomás létté ébredését beszéli el, miközben a metaforák nem veszítenek sem ere-
jükból, sem érvényességükból. Jóllehet a vers feloldja (vagy feloldani látszik) a képzelet
és a realitás között támadt feszültséget, mintegy a múlt perspekdvájábbl vet fényt a je-
lenre, a múltból a jövonek látszó helyzet egyre részletezóbb rajza az élet-egészállandó-
sult jelenében csengeti ki a szonettet, amelynek zárlatában mindhárom tényezo: a víz-
mély (a lent, a múlt, a kezdet, az ósprincipium), a földi (a realitás, a tópart, a folyamatos
jelen) és a szenvedély, amely az áldott kéj rímhívására felel (s amely múlttá váló jelen,
a múlt perspektÍvájából a jövo megsejtéseés az idótényezó elhap-ása az állandóságban).

A Baka-versek seregszemléjét egy, Baka költészetében akar különösn~k is tetszó,
politikai-közéleti szatírának is elfogadható költeménnyel zárom: Ozenet UfHu/ígániá-
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ból (Holmi, 1995. 9. szám, 1206.), amelyet költonk JIatár Gyozonek ajánlott. Határ
Gyozo (válasz?)verseVészkijáratcímmel jelent meg (Eletünk, 1996.2. szám 98.), "Baka
Istvánnak Szegedre" ajánlással. Hogy Határ Gyozonek egy szegedi látogatása, Bakával
való együttléte fakasztotta föl a két költo versírókedvét, gyanítható, de nem bizonyít-
ható. S bár Baka köteteiben olykor találunk egészen közvetlen utalásokat korunk ese-
ményeire, irányzatai ra, ilyen kendozetlen és szatirikus vers nemigen került ki keze
ügyébol. A Beavatásokszimbolikus prózája ugyan lehetoséget enged bizonyos figurák,
helyzetek szembesítésére a közeli múlt történelmével. a többszörös áttétel révén azon-
ban igen alapos szövegmagyarázat után juthatunk csak el az egyébként kevéssé kielé-
gíto megoldásig: szekszárdi és/vagy szegedi helyzetek, színterek, szereplok azonosítá-
sáig. Az Ozenet Új-HuligániábólSzózat-parafrázisai (a címrol nem is szólva) lokalizálják
és kijelölik a versbeszéd határait, némileg még mufaji eligazítást is tartalmaznak. A vers
hangcsoportjaiból megépített motívumsor mintegy akusztikailag is aláfesti a címben és
a szövegkörnyezetben átformált jelentésu Vörösmarty-idézetekben artikulálódó szatiri-
kus eloadást.

A vers elso sorának helyhatározó szava több ízben tér vissza: az elso alkalommal
így: "áldjon vagy verjen itt a sors keze",. két esetben az utolsó sorban, ismét Vörös-
marty-citátum keretében, az elso és utolsó sorban az els6 szóként szerepel, a középs6
idézetben a sor közepén. az utolsó sorban, másodízben szintén ott. A hely(szín)nek ez
a hangsúlyos megjelölésea címet gondolja tovább, az ott Új-Huligániának nevezett te-
rületet, s a megjelenített realitás a forradalmakról. majd a szerencsésebb hatalmakról.
a hernyótalpról (amely a nem is oly távoli múltat idézi föl. kiváltképpen az egyhetes
forradalmakról szólván). illet6leg a valutázó szerb és/vagy cigány az újságok bunügyi
híreib61lehetnek ismer6sek. S ha már említettem. hogy a Szózatból vett sorok szöveg-
környezetükben a fenségesés a magasztos ellen hatnak (mivel a fenségeskánonjába tar-
tozó frázisok lentebb stflbe iM szövegszituációtól övezettek. s a betoldások egyben
a torz helyzet rajzát szol~álják: "itt rég nem halni. itt túlélni kell". ez egyébként a vers
csattanója). egy másik eloszöveg parafrázisa szintén a szatirizáló Baka módszerére vall.
A magyar irodalomból Csokonai Vitéz Mihály A pillangóhoz címu verse poétizálja át
a költ6i halhatatlanság antik ihletésu mítoszává a hernyó-Iétéból pillangóvá lényegüló
költ6-1étet:

Oh. mikor lesz. hogy bús kínjában
Letöltöm hernyó-éltemet.

És szemfedelem púpájában
Kialszom szenvedésemet?

Mikor lesz. hogy Lelkem letévén
A testnek gyarló kérgeit.

S angyali pillangóvá Iéuén
Lássa Olympus kertjeit.

Hol otet egyik vígasságból
Másikba új szárnyak vigyék.

Hogy a Sphaerákban nott rózsákból
Orök ifjúságot igyék!

Az Ovidiusig, d'Holbachig visszavezethet6 kép mellé a világirodalom ból Apolli-
naire Bestiáriumának költészetet. metamorfózist. szépség(hit)et egybelátó négysorosát
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idézem, a Hernyóról (La chenille, a további eloadás megkönnyítése érdekében jegyzem
meg, hogy a francia dm szótári jelentésébe a hernyótalp is beletartozik):

Gazdaságot csak munka hozhat
Szegény költOk, dolbgra hát!
A hernyó robotolva gazdag -
PillangÓ'Válényegülát -

(Somlyó György ford.)

Az eloszövegek emígy travesztálódnak Baka István versében:

egy hétre szól minden s garancia
sincs hernyótalp tiporja el
vagy hernyó rágja meg s belépetézik
és bábjából a pillangó kikel
s kitárva szárnyát szállna
ideje isjut legalább egy hétig.

A halálból-élet, a lét-halál-feltámadásmisztériuma a szomorú emléku történelem
(hernyótalp) és az idoleges újraszületés groteszk viziójaként jelenik meg, a történelem
és a példázatként felfogott állati átváltozás elveszíti az allegóriának az egyetemespe
emelo képiségét, és a be nem teljesülo vágyak kurta idore szabott tényszerúségével Uj-
Huligánia perspektivátlanságát hangsúlyozza. Annál is inkább, mert a már említett hely-
megjelölésen kívül ("itt") az idobeliség tényezoje is új meg új változatban fordul elo:
"egy hetes", "egy hétre", "egy hétig", "egy hét". Ez a pontosság éppen úgy a jelenték-
telenítés-jelentéktelenedés jelzése, mint a helyszínre utaló szóé. Emellett a hét az utolsó
strófában a hit idotartamát is meghatározza, eljátszva a határtalan reménykedés jelenté-
sét tartalmazó hit és a behatárolt ideju ido tartalmi különbsége és hangbéli egybe-
csengése kontrasztjával. A szó- és betúcsoportjátékok újabb meg újabb változatával
szolgál a vers:

egy hét a hitre ám hívót ki látott
áldjon vagy verjen itt a sors keze
mint valutázó szerbé vagy cigányé
valódiak közt pénzformára vágott
újságpapírral van az is tele
s csak azt nem vágja át ki jólfigyel

A valutázóban ott lelheto a való, mint ahogy valóság a valutázó, aki a valódi pénz
közé vágott újságpapírral vágja át (a Szózat két sorából vett idézetek közé csempészi
Baka IstVán a szleng egy szavát, miközben a magasztos sorok a bunügyi híradások sze-
reploinek cselekedetét készítik elo). A szakralitást hordozó kifejezések ebben a szöveg-
környezetben önmaguk ellentétévé, a deszakralizáció eszközévé torzulnak, s így a tör-
téneti emlékezet pátosza a szatirikus szemlélet révén egy fenekestol felfordult világ
(mundus inversus) tónusába csap át. Az elso strófa belso rímeivel már elolegezodik
a végkicsengés, az önmagukban értékes fogalmak ebben az összezsugorodott téridoben
elvesztik jelentésüket, s a betúkapcsolatok a kellemesebb hangzástól a kellemetlenig
ívelo skálán hangolódnak át:

Itt minden egy hetes aforradalmak
és a szerelmek is eldobható
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papírzsebkendo ez az ország
beléfújjákszerencsésebbhatalmak
afinnyás Európaminden mocskát
s lucsogaz is mi mégeladh~t6

A forradalmak és a szerelmek betukapcsolata a ij,atalmakbantér vissza, nemes em-
lékezetu fogalmakt61 a kínos emlékezet.u közeli múlt ig és a máig, a papírzsebkendo
relativizálja a szerencsésebbderUsebb jelentéslehetoségét, nem is sz6lva a közös sebrol,
az nd zenei hangzását nem igazolják a szavak, cu;neJrekbenföllelheto, mint ahogya hat6
képzovel ellátott és hol jelzoi, hol névsz6i álijtrqányi szerepben találhat6 folyamatos
melléknévi igenév sem sugároz vidámabb szemléletet, a mocskát és a lucsog közös
betukapcsolatának megfordításával, zöngétlenségéveImeg éppenséggel a dallamosság el-
len hat, nem is sz61vainkább negatív konnotáci6jár61. Az sem egészen mellékes, hogy
éppen annak a Határ Gyozonek ajánlotta Baka István ezt a verset, akitol a manierista
és a barokk felfordult világ képzete egyáltalában nem idegen, és aki megteremtette
ehhez a nyelvet is. Baka azonban nem Határ nyelvteremto fantáziájának h6dol, hanem
groteszk vízi6i elott, amelyeknek kozmikus távlatai a költoi világteremtést és annak
parodisztikus felfogását tekintve egyként adekvát nyelvi formában fogalmaz6dtak meg.
Baka szatírája személyesebb, ez érzodik az Üzenet Új-Huligániából szinte elégikus
végkicsengésében:

országnakországméghazának árnyék
itt régnem halni itt túlélni kell

Talán megkockáztathatom azt a megállapítást, hogy mind a Baka-versekbol vett
str6fák, sorok, mind pedig azok kommentárjai igazolják dolgozatom tézisét: költonk
1995-ös verseiben fölfedezheto az újítás-megújulás szándéka. A Iíraiságb61, a megfor-
máltságb61 nem engedve, az ideálként megcélzott harm6niában azonban kételkedve,
groteszkebb hangvételu versek formál6dtak. Ám ez a groteszk nem akadályozta, éppen
ellenkezoleg, igényelte a belso szervezettség kiépítését, a hang- és betucsoportok kor-
respondenciáit61 az ismétlésekig, a kezdo és a befejezo sorok alkotta keretekig. A sza-
vakba rejtett szavakat szabadítja ki és föl Baka István, a szavak jelentésének rétegeit
fejti föl. Ugyanakkor a hagyományba iktatott múfajoknak új lehetoségeit kísérli meg
föltárni, olyanokéit, mint az évszakversek, az alteregot megsz61altat6 lírai formák.

Egyelore nemigen tudok levonni egyéb következtetést. Hamis (ön)vigasztalásnak
érzem azt az ilyenkor szokványos fordulatot, hogy a viszonylag fiatalon bekövetkezett
halál ellenére az életmu egész, befejezett, a távoz6 nem hagyott urt életmuvében. Ép-
pen az utols6 versek kezdeményei mutatják, hogy maradt még továbbgondoland6,
nem teljesen kifejtett, inkább egy-egy versben megnyilatkoz6 lehetosége a Baka-lírá-
nak. Annyi azonban feltehetoleg nem hat túlzásnak, hogy a bemutatott költemények
számottevo értéket képviselnek; a költoietlenségre törekvo költészettel szemben fog-
lalnak állást, és tanúsítják,hogy belépve a hagyománytörténésbe a hagyománnyal foly-
tatott vita új alakzatok létrehozására késztetheti a lírikust. Aki (ismét Márai szavaival)
"minden következménnyel" lírikus, nem adja föl a személyis~ szuverén megsz6lalásá-
nak igényét és megsz6lításának (önmegsz6Iításának?) hitét. Ugy önéletrajzi ez a líra,
hogy benso világtere világrnodell, a töredezettség beismeréséveI, de a formátlanság,
a szétesés kísértésének legyozésével.Az elveszettség, a veszendóség tudata sem kénysze-
ríthette a költot, hogy ne szerkezetben, megszerkesztettségben, rendben gondolkodjék.

Szeged-Budapest,1996.április 1-május 1.
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FÜGGELÉK

Dolgozatom leadása után jelent meg a ForrásBaka-száma: 1996.5. Itt három, eddig közö-
tetten verssel, pontosabban szólva, két töredékkel és egy verssel találkozhatunk. A Rapszódia
címu a Farkasok órája néhány darabjával rokonítható, meg Beavatások novel1áival. A Sztyepan
Pehotnijfeltámadása a November angyaláhozverseivel egy idoben, vagy 1995.folyamán készülhe-
tett, és lényegében a Yorick-alterego újramegielenését elbeszélo vershez hasonló gondolatokat
fogalmaz meg: létszemlélete a biblikw hanghordozás profanizálása során formálódik. A Délután.
Nyár az általam bemutatott versekkel egyidos lehet, táj és vágy, szenvedés és szépség, emlék és
jelen ido összefoghatása kezd körvonalazódni a kétszakaszos fragmentumban. A szám érdekessé-
gei ~özé taI1°zik Határ Gyozo írása, levélpublikációja. Szempontomból tanulságos, hogy Határ
az Vzenet UjHuligániábó/ címu verset a maga Csodák országa Hátsó Eurázia címu .filozófus-
regényé--re vezeti vissza - hitelt érdemlo módon. A versnek eszerint elképzelheto olyan értelme-
zése is, amely Határ antiutópikw szemléletébol kiindulva kísérli meg föllejteni Baka gcoteszkjét.




