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Baka István emlékére

Ikonosztáz-törmelék -triptichon

1. TIgiovane Baka cento a piacere dellettore

haJtestemet is24pbafúrom
az éjszakánál némábban forog
varjú lesz minden ürülékcsomó
a fásult égen lóg kabátom

derusen csillognak a kések
döghúsként málló fellegek
magánnyal vert szenvedésem
megoröltálmaim dere .

gyerryaláng-kapun át a fény
olyan vagy éppen mint akit
ráncokba gyur afodrozó víz
avarrá hamvadt tiszta fény

oly tünde vagy hogy félve mondJak
nem hulJhatsz már ki az ido"bo"1

szeploket süt beléd a csillag
csak az lehetsz már aki voltáJ

égnek fRtott az ég szilánkja
húsomban ott a pillanat'

s hasad az éj szálkás lapokra.
kék lángjaiba fájt a kárhozat

2. Baka cento composto dalle righe quarantottesima

megszelidült s hozzánk szokott holtan se lennék sem *mije csattog szorít a rémület jó volna
azt*mondani gyöngysorok elalszom én is rettegé*semet fölftjtem én varrok belole holnap
szü *gyig húsunkban ki int vele ki intne egymásra *rímelo virágok gally koldusok kiszáradt
a *lamizsnáért könyörgo szétporladunk vagy elju *tunk a itt minden fuszál penge éle sötét
van *villámok gyújtsák földön más nyomod is marad is*ten teremto gyönyöre bokrok
alázatába*asztalán szép sorba rakott kigondolt bennete*ket didergek a mennyország
gramofonlemezen >tatú sistereg az a csillag ereid lövész*árkok cigánybanda és katonazene
ezer*éve vadászat vigalom peregnek még harminc*ezüstként feketeség mered te aki még
meg*sem születtél te aki még meg sem születtél vad*vizeket zápor hugyozza ó s hová
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jutnánk a *korhadó tratatatam tratata *tam tratatatam trombita harsan réztücsök de helyet
cserél*mennybolt és a föld de az is lehet rajtam k{'UÜI*már a még kifeszül fölénk
a mennybolt e világ- *pincében ahol körülkerftnek nyugodj meg döb*ling anyaméh s te a
végtelen urben mozdulat*lanul az orion-csillagbeli szörnyek azt sem *tudom élem vagy
álmodom vér itat át ingváll *fehér eget orrcimpái a föld alatt padján *riad fel téli reggelen az
acigánylány most*már tudom az isten csontjait véled a holtak*ki számüzött mint
önmagamba én az emlékek*párlatával összegyúrd plakát se látszik már a*fény-csiriz
barázda.verssorok fölött a párok*döbbenten megállnak a parketten száguldozik*felhók
lefittyedt borredói órjáratok pe*regnek a tenyeremén tartva nézegetem és*beszélek hozzá
nedvében ázó függóle*gesek bocsáss meg hamlet igen no hamlet persze más*wlt abban az
édes rothadásban abban a be*fülledt tollas hurit bár fogytán már férfi ked*ve bevonult a
penész e földi lakomát dicsér *te pangloss az ablakon csontujjal ág neszez csap*kodtak ám
a köd-vattázta lég szürke habú mo *csok.ár a foszfor-vulogású csillagok olt s szít*az édes nyál
ha tuzbe pottyan hátlapját isten *kezébe veszi irigyebbek a mi istene*ink hadd ütlek még
terített asztalodnál ó bár*ki tudnám zökkenteni az a vasszögek tevék*a tú fokán fogadj be
végre árnyaid honá*ba csimpaszkodik elválj()n tole végre jó wl*na megpihenni a sötétet
hómérótokból*mint asszony-hüvelybol már kurta létre kondérba*nem is rak hó és üszök hó
és üszök TÚtkatla *nából ránk borult a szenny weibliche s hogy kihunyt a *fénye a szigetekre
szánon jössz ha hfvlak van *haladás hisz itt a föld alatt kötényben most fel*bomlik varjuhad
igy szónokoltam alig állva*lál?on ivanovéknál ódon ingaóra ná*lunk bírálata a tiszta
észnek agyrémek és*álmatlanság az ára csak rozsdásan csikordulsz*elakadnak a világ végén
lógattam le lá*bom napot 'VeTeknaponta csapra a kék csempé*ju égi kórterem látlak ahogy
te engem so*hasem aláírással még megmentenél küszöbben bár ez a küszöb és alszik alszik
alsó*sztregova s azt is hogy áldlak áldlak áldlak te mégis*olykor megvigasztalod hiányod
lennék és nem*érdemed s tudom bolond ki mindig ütközik a*legnagyobbat a titoktalant és
megcsapolta*a történelem sa bélára felhókorom ta*pad most már csak cefre. és avarszaga
krizantém.*öllel ószöm angyalarizontnyi éj jut itt min*denkinek {46.itt rég nem halni itt
túlélni kell.]

3. Baka cento a piacere delllettore

sírbolt a menny a mécse csulag
szopogat ja a zápor a fákat
most már tudom de most már hasztalan

felismerem vadkanpofádat

vér genny mocsok rajzolt rám mappát
vadszóló-terhu éveim alatt

sebébol vérzik el az ország
elszenderedni és aludni csak

krizantém-öllel ószöm angyala
fejünkre szakad a sötétség
hal-ember-vérszaga
idod kitelt meséidbol elég
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nagyon közellé lett a távol

pitymallat -alko ny-ó borok

a gyertyaláng TÓzsálló asszonyöl
de én uram bakád én hol vagyok

nyúl-mar quis TÓka.sans-cuLotte-fogakkal

lsten halott tekintete pereg
mint kenyeret törd meg halálom

lapozz fOL engem és leszek

" Megjegyzés: Az els6 cento az ifjú szerz6 költeményeib61, a második a Tájkép fohásszal
(Osszegyujtött versek) kötetének sorrendje szerint, a harmadik pedig a különböz6 kötetekben
megjelent múvekb61 készült. (ArpásKároly)

Baka Pista hazament

Elindult hát Baka Pista barátunk is a na~ útra, ami'a túlságosan rövidre szabott
vendég-létbol a semmibe vezet. Az alvilági hajos ot is átviszi a vízen, mely (Kosztolányi
szavaival) ..felejtést ad mindenre, lemossa a lázat és a görcsöt, mely itt fönn gyötör
bennünket és aztán egyenlové tesz mindannyiunkat".

Bekövetkezett, amitol féltünk és szorongtunk, amit hiába tudtunk, mégsem akar-
tunk elhinni, de amibe mégis bele kell törodnünk, bár az újabb és újabb halad~kot na-
gyon sokan akartuk. A gyásznapokban, melyekbe Baka István halála borított bennün-
ket, mit lehetne még egyebet tennünk, mint tovább tépelodni, amint ott, a szekszárdi
temetoben tépe16dtünk a ravatala körül. A dombok a szikrázó napsütésben is "kékek"
voltak - olyanok, amilyennek Babits láthatta oket annak idején. A családtagok, pálya-
társak és barátok megrendült gyülekezetét azonban mindössze néhány méter válasz-
totta el a foút iszonyú zaját61 és b&éto1. "Csillag és szemét a sorsunk" - mondhattuk
volna Esti Kornéllal, s a volt-nincs élménynek ugyanaz a döbbenete markolt szivünk-
be, mint a Halotti beszéd Hrai hosének.

Baka István a semmivel nézett farkasszemet évek 6ta. Bár sokan, sokféleképpen
segítették, a létnek ezzel az utols6 bu~tat6jával - mint mindenkinek - neki is magá-
nyosan, egyedül kellett szembesülnie. Am ezt a leküzdhetetlen elszigeteltséget éreztük
mi is, akik Pista ravatala körül álltunk. Nem egyszeruen belejátszott o az életünkbe,
része lett annak. Akkor is (sot, akkor talán még jobban), amikor a benne (is) halmo-
z6d6 feszültség robbant, sistergett. Mert nemcsak nevetgélni lehetett vele, hanem na-
gyokat dühöngeni és morgol6dni is. Most erre az érdes Baka Pistára emlékezem.
"Vizek nagy madara" volt 6, ama Baudelaire általmegirt albatrosz, aki ..megbotlik
6riás két szárnyában, ha lép". Igen, ez is O volt: a csetIó-bod6 alakban nagy költo
lakott. Az abszolútumra töro, az igényes, éppen ezért örök elégedetlenségben és be-
töltetlenségben élo embernek ritkán adatott meg az érzékeny idegrendszert nyugtat6
állapot. Persze, pr6bálta o csillapítani magát sokféleképpen, utols6 éveiben még valami
bún nélküli buntudatot is érzett emiatt. .




