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Tűz Tamás: Döbling
(Baka István könyvéről)

Gyászjelentés
Mély fájdalommal tudatom azokkal, akik szerették és 

ismerték, hogy feleségem

„Soha ennyi fiatal költő!”
— kiált föl Zalán Tibor „Arcta
lan nemzedék” című tanulmá
nyában. Ezt persze Magyaror
szágra érti, amelyet régebben is 
a „tízezer költő” országának 
hívtunk. De most igaznak tűnik 
e megállapítás, ha beletekin
tünk a lapokba, folyóiratokba, 
a könyvkiadók listájába. Vala
melyik nagy írónk már azelőtt 
is költői elrákosodást emlege
tett, és Pilinszky, aki tudvalevő
leg nem ontotta a verseket, ösz- 
szehúzott szemöldökkel szem
lélte a versek áradatát.

Baka István — akárcsak 
Babits Mihály — Szekszárdon 
született 1948-ban, de már több 
mint tízéve Szegeden dolgozik 
a Kincskereső szerkesztőségé
ben. Két verseskötete jelent 
meg: Magdolna-zápor (1975) és 
Tűzbe vetett evangélium (1981), 
valamint egy novellákat és egy 
színjátékot tartalmazó könyve: 
Szekszárdi mise (1984). Leg
újabb verseskönyvéért: Döbling 
(1985), megkapta a Robert 
Graves-díjat, és legújabban
— mint a Vasárnap jelentette — 
Nagy Gáspárral és Zalán Tibor
ral osztozik a Clevelandi József 
Attila Irodalmi Kör díján.

A Döbling mindössze há
rom és fél íves, tehát 56 oldalas 
könyv a Szépirodalmi Könyv
kiadó gondozásában. Az ízléses 
borítólapot Pölös Endre, a szer
ző fényképét Horváth Dezső 
készítette. Négy ciklusra oszlik: 
Isten fűszála — Mefisztó-kerin- 
gő — Halottak napja — Döb
ling. Ezek a címek nem ígérnek 
ünnepben tobzódó, napsugaras 
verseket, inkább — mint a „fül
szöveg” írja —, hogy az olvasó 
„átérezze a végletes közönyt, 
amibe az egyéni létezés ágya
zódik, az emberi kultúra jelen
kori alkonyát, a nemzeti életerő 
folyamatos hanyatlását s a 
vesztét érző kortárs emberiség 
felelőtlenségét.”

De nézzük a verseket, vajon 
igaza van-e a kiadó komor aján
lásának.

Az első ciklus címe „Isten 
fűszála” s ez máris mintha az 
Assisi Szent áhítatát ígérné. S 
valóban, az akkor harminc éves 
költő így dalol:
Csillagok, csillagok, menny

ország
kőkerítésén üvegcserepek, 
elvérzik rajtatok a zsoltár,
Isten elébe nem mehet.

Ez az áhítat már sötét lá
tomássá keseredik a Nagy Va
dász léptei nyomán, hogy kö
vesse a Pohárköszöntő ércbe 
faragott mesterműve. Tömör
ség jellemzi minden versét, akár 
hosszabbak, akár rövidebbek. 
A négysorosok is bronzérem
ként súlyosodnak a tenyérbe 
s ahol a mondanivaló vagy az 
eszme még predestinálja is a 
verset a sűrűségre, mint a Zrí
nyinek vagy a József Attilának 
szentelt sorokban, ott tűnik ki 
igazán a költő légkört teremtő 
ereje.

A Graves-díjas Mefisztó- 
keringő ciklus — mint már 
a címből is sejthetjük — a festői 
látás, a színekről hangokra vál
tás bravúrját viszi végbe. A 
Mahler Gusztáv emlékének 
ajánlott Trauermarsch a Mo
narchia gyászindulós hangula
tát idézi: Tratatatam, tratata- 
tam, tratatatam . . .  trombiták 
réztücsökciripelését, gyászfá- 
tyol-napfogyatkozást, hol „a 
csillagok óraláncán fityeg a 
hold” .......gyászarkangyal su
hog az éjben . . .  úszik a gyász- 
Göncölszekér . . .  bakján a Sark
csillag a lámpa." Hátborzonga
tóan éles, haláltáncszerűen föl- 
fölörvénylő képek sorozata 
a vers. ,

A tükör széttört s cserepei
ből titkos értelmű látvány áll 
össze újra és újra, miben „az 
asszonyok árnyunktól terhesek, 
a harangok kongásából kiöntik 
a messzehordó ágyúk robaját.” 
Ady is belép a képbe, méghozzá 
vonaton. „Ki tudja, hogy a vo
nat hova fut, meddig fúródik 
a párnás sötétbe, mint rozsdás 
szög a Krisztus tenyerébe.”

Két vers egyenesen Liszt 
Ferencet idézi, a „hangok nagy 
tanárját”, mint Vörösmarty ne
vezi őt. Az egyik pesti tartóz
kodása alatt a „Hal téri ház
ban” eltöltött éjszakáján véli 
látni őt és fölsóhajt:
Csak meg ne lásd, hogy a rap

szódiák
aranysújtása megfakult moly

ette
díszmagyarodon, én szegény

hazám.
Liszt Ferenc híres művét 

álmodja versbe, szófantázióba 
a Mefisztó-keringő, fölényes 
verstechnikával jeleníti meg 
a Sátán hegedűjátékára ropott 
pokoli tánc kavargását.

E sötét, dantei mélyreszál- 
lás után nem csodálkozhatunk, 
hogy a kötet harmadik ciklusa 
a Halottak napja címet viseli. 
Az egyes verscímek is magu
kért beszélnek. Alkony:

A rókabundás alkonyat 
most lendül át az égi partra, 
s csillag-sövényen fennakad 
bozontos, rozsdaszínű farka.

Circus maximus, To be or 
not to be, Szürkület, De profun- 
dis, Circumdederunt, Halottak 
napja.
Egy kisfiú siet a parkon át, 
az esti szélben hintalánc vacog, 
zörög a megfakult viharkabát, 
az égen borbélytányér-hold inog.

A könyv címét az utolsó 
ciklus adja: Döbling — s aki 
csak egy kicsit is ismeri a ma
gyar történelmet, az tudja, mit 
jelent ez a szó. Az egész vers
füzért Ilia Mihály szegedi egye
temi tanárnak ajánlja a költő, 
akinek valaha tanítványa volt. 
Ilia érdeklődése a nyugati és 
tengerentúli magyar irodalom 
iránt közismert, s egyetemi elő
adásaiban nemegyszer foglalko
zik vele.

Karácsonyra egyik legszebb ajándék
M in d s z e n ty  J ó z se f  b íboros é le te  és  halála v id eo k a ze ttá n  

k a p h a tó . T e lje s  au d iovizu á lis k é s z le t:  1 5 0  d ia p o zitív , k a ze tta  
é s  s z ö v e g k ö n y v  ára 70 dollár; c sa k  a k a z e t ta  ára 7 dollár; csak  
a s z ö v e g k ö n y v  ára 3  dollár és  1-1 d o llá r  p o r tó .

M e g re n d e lh e tő  a Vasárnap k ö n y v o s z tá ly á n :  P. 0 . B ox  2464, 
Y oungstow n, O h io  44509.

HELP WANTED

TOOL MAKER
Powder m etal part producer, needs tool 
maker with own tools. This individual must 
be able to  refoce steel and carbide tooling 
to very close tolerances, build jigs and fix
tures, opera te  all tool room machine tools 
with em phasis on surface and O.D. grinding. 
We ore o small shop with diversified work. 
Pleose send resum es to the Attention oh 

The Personnel Manager 
Sealed Power Corp.

Sintered Metal Division 
475  N. Centennial St.

Zeeland, Ml 49464 ,
E.O.E.

DRAFTSMAN /  TECHNICIAN 
HIGHWAY

To assist in the preparation of freeway 
design drawings. A strong background in 
M.D.O.T. standards, geometries, grading, 
drainage, cross-sections, cos: and quanti
ty estimation is necessary. Use of ink on 
mylar is required.

M .D .O .T .  r e t i r e e s  w e lc o m e d .
PROFESSIONAL ENGINEERING ASSOC. 

3 1 3 -6 4 2 -8 2 0 2

JEWELER 
DIAMOND SETTER

Full or port time, must have experience in 
prong, beod, and channel setting. Apply in 
person only. Maloof Sales, 28525 Harper, 
St. Clair Shores.

MASS - LICENSED PLUMBER
G erat oppty. to  work on beautiful Nontucket. 
$15 per hour, $200 bonus for signing on, 
$1000  bonus before Christmas. Housing 
available. Contact: Peter M. Norris, Plumbing 
Co. 617-228-3466 .

SHEET METAL MECHANIC
Precision Electric Fabrication. 3 years 
experience necessary.

301-670-0110

CNC VERTICAL and HORIZONTAL 
MACHINING CENTERS 

QUALITY CONTROL INSPECTOR
For precision machined parts. Must be able 
to read blue prints, operate CMM, SPC and 
have good record keeping skills.
Salary commensurate with experience. Full 
benefit package. Apply in person Monday 
thru Friday, 8:30 a.m. to 5:30 p.m. 

TURN-MATIC Inc.

3 4 6 5 7  C e n ta u r  
M t. C le m e n s ,  Ml 480 4 3

Baka István két prófétikus, 
baljóslatú és kozmikus forrósá
gú idézetet használ mottóként 
Széchenyi írásaiból, egyet a 
Hitel-ból, egyet a döblingi ön
vallomásokból. Mindkettő döb
benetes erejű megnyilatkozás. 
A ciklus hat cím nélküli vers
ből áll. Az első úgy hangzik, 
mintha Széchenyi monológja 
volna a döblingi intézetben. így  
kezdődik:
Éjszaka van magamra hagytak

végre
az orvosok az ápolók sehol 
körülnézhetek Döbling ez vagy 

Magyarország 
vagy a Döbling-Magyarország-

Pokol
A második hasonlóképpen 

folytatja:
Aludj aludj ne ébredj fel soha 
a hold ezüstlő ingalapja lassan 
lengjen csak a részvéttelen

magasban
tebenned végre minden óra áll -

A harmadikban kiszélesül 
a kozmikus látomás, míg kar
székében csóváját „vonszolva 
a végtelen űrben mozdulatla
nul” ül és visszanéz a megtett 
útra, műveire, az Al-Dunára, 
hol „egykor rosszul ácsolt tuta
jon” ringatózott, s fölsóhajt: 
„Magyarország csak bennem él 
nincs többé.” A negyedik vers 
egy szörnyű képben Magyaror
szágot, mint Európa „kátrány
nyal befestett deszkakerítése” 
mentén lerúgott csontokért 
loholó-szaglászó-szűköló, Euró
pa küszöbeitől elvert kutyát lát
tatja, aki megúnva a le-föl ro- 
hangászást, a fölvert, fénytelen 
porban elkullog a szürkületben.

Az ötödiket hívhatnánk 
döblingi balladának is. Kísér
teties hangulata, ismétlésektől 
visszhangzó üteme Arany Já
nos V. László balladájának sűrű 
sötét éjébe viszi az olvasót:

Döbling Döbling éjfélt üt az óra 
összeér két villám-mutatója 
Döbling Döbling Döbling dől 

a zápor
reszket a föld varangy-iszonyá

tól.

Döbling neve kalapácsként 
zuhog a megbomlott lélekre, 
„Haynau- és Bach-pofájú ré
mek” kísértik a legnagyobb ma
gyar lelkiismeretét, röhögnék 
és óbégatnak: „te tetted te tet
ted te aki e népet fölemelted 
tenkezeddel sírba is te lökted”, 
hogy végül a varangy-iszonytól 
megrázkódva kiáltsa:
Döbling Döbling megszökött 

az Isten
pisztolyon az ujjam mint kilin

csen

Az utolsó vers a mottóul 
használt két Széchenyi-idézetre 
utal. Az egyik a Hitel kiégő 
üstökös-csillagára, amely iszo
nyú forgásában se határt, se 
utat nem tart. A másik a döb
lingi vallomások Orion csillag
képére, amelyből kiolvassa 
saját tragédiáját:
Mióta ülök e karszékben nem

tudom
már elhalványult rég az Orion... 
aludj inkább és hunyj ki jeltelen 
amíg a virradat vörös csuklyás

bakó
az égi vérpad grádicsára lép

Baka István aszketikusan 
fegyelmezett költészete nem tö
rekszik olcsó népszerűségre, 
nem saját napi élményeit tere
geti a világ elé. Azáltal új, hogy 
népben, nemzetben, történelem
ben gondolkodik. így válik 
mondanivalója, művészete sú
lyossá, akárcsak eszméi és 
hősei. így válik minden időben 
korszerűvé. A Döbling kiemel
kedő mű a magyar költészet 
zajló áradatában.

Jencsok Lászlóné
szül. Kostyál Margit

a betegek szentségének felvétele után 1985. november 17- 
én, délután 5 órakor, a több hónapi szenvedés türelmes el
viselése után 83 éves korában, boldog házasságunk 55. évében

meghalt.
Jó feleség, anya és nagyanya volt. Hamvait a den veri 

római katolikus temetőben helyeztük örök nyugalomra.
Gyászolják: férje, László; gyermekei: István, Jenő és 

Mária; unokái: Mihály, Heidi, Yancy és Lisa; menyei: Irmgad 
és Lyle.

A jó Isten legyen hozzá kegyelmes és adjon neki békés 
nyugalmat!

i a 5
VIDEO SZALAGON
. . j  hitvány le d ö n té se .... az utcai harcok...
Mindszenty b íb o ro s ... Nacy Imre..., az utolsó 
kiáltások a szabad  világ felé..., a tragikus 
vég...
A körülbelül 30 p erces  szalag nyugati riporterek 
eredeti fe lvételeirő l készült. Az angol nyelvű 
kisérőszöveget W alter Cronkite mondja.
Idézze vissza azoka t a felejthetetlen napokat 
a saját televízióján . Örökítse á t ezt az 
egyedülálló tö rtén e lm i dokumentumot gyermekeinek, 
unokáinak...
VHS record p layert bérelhet a helyi szaküzletben, 
ha nem rendelkezik sajá ttal.

Ara: $65 plusz $2 portó és biztosítás.

P .V .H . P U B L IS H IN G , IN C . P .O .B ox 3 5 3 Ó 5  

T u ls a ,  O K  7 4 1 5 3 .  USA.

Terjessze a Vasárnapot!
Domokos Sándor:

Az emigrációs sajtó kérdése
Ellenfél vagy ellenség?

Mondanivalóm bevezetésé
ül hadd mondjak el egy kis 
parabolát, mely jól rávilágít 
a lényegre. Hol volt, hol nem 
volt, volt egyszer két boxoló, 
akik egy világbajnoksági mér
kőzés keretében kellett össze
mérjék erejüket. Úgy a nyugati 
bajnok, mint a keleti ellenfele 
nagyjából egyforma erősek vol
tak. Mikor a sportújság ripor
tere megkérdezte a nyugati baj
nokot, az a következő kijelen
tést tette: „Becsületesen akarok 
győzni. Ezért nem fogok patkót 
tenni a boxkesztyűmbe, sem 
rúgni vagy övön alul ütni. Ne
kem fontos, hogy a becsületem 
megőrzésével győzzek.” A kele
ti bajnok azonban csak rejtélye
sen mosolygott, amikor a sza
bályok betartásáról érdeklődött 
az újságíró, és csak azt mondta: 
„Az egyetlen célom a győze
lem!” — így azután mikor a 
mérkőzés megkezdődött, a nyu
gat bajnokának szabályos üté
seit a másik rúgással, harapás
sal és övön aluli ütésekkel vi
szonozta. Végre a nyugat meg
sokallta a sok szabálytalansá
got és egy hasonló övön aluli 
ütéssel válaszolt a kelet provo
kációjára. Ám ekkor a Világ
nemzetek Bírója azonnal lefújta 
a mérkőzést, mondván: „Én 
önt, a Világsport megsértéséért 
diszkvalifikálom.” — „De ké
rem, a másik is . . . ” — próbált 
védekezni a nyugat, mire a Bíró 
felháborodva mondta: „Ne vé
dekezzen! Önmaga állította fel 
a saját becsületének szabályait, 
így ön megszegte az ígéretet. 
A keleti bajnok nem tett semmi
féle kötelező ígéretet, így ő nem 
szegte meg a szavát. Ezért őt 
nyilvánítom győztesnek! ”

Remélem nem kell sok ma
gyarázat ahhoz, hogy e kis me
sének korunkra és napjainkra 
való értelmezését megértsük. 
A nyugat ellenfele akar lenni 
a keletnek, míg a kelet ellensége 
a nyugatnak. Nagyon fontos 
erkölcsi megkülönböztetés az, 
ami az ellenfelet elválasztja az 
ellenségtől. Míg az ellenféllel 
szembeni küzdelem azonos esz
közökkel és a véleményszabad
ság elismerésével folyik, addig 
az ellenséggel szemben a „cél

szentesíti az eszközt” könyör
telensége elfogadott módszer. 
Az ellenféllel szemben az igazsá
gon alapuló érvek igénybevétele 
az eszköz a meggyőzés érdeké
ben. Az ellenséggel szemben 
a hamis vádak, ellenőrizhetelen 
állítások és rágalmak, valamint 
az elhallgattatásra való törek
vés övön aluli ütései is megen
gedett eszközök. Nagyon fontos 
ezt szem előtt tartanunk itt 
az emigrációban, mivel a nem
zeti emigrációnk célkitűzése, 
egy, a dialógusra épülő, az ott
honinál különb társadalom ki
alakítása. Ez az ellenségünknél 
„különb” magatartás elenged
hetetlenül szükséges kelléke az 
eszmei harcnak. Már pedig azt 
egy pillanatra sem szabad szem 
elől tévesztenünk, hogy ma a 
küzdelem a két ellentétes világ
nézet között elsősorban szelle
mi területen folyik. Ennek a 
szellemi küzdelemnek a terüle
tén, mi a nyugat táborához tar
tozók, mindig felkészülve kell 
lennünk, hogy övön aluli ütések 
fognak érni.

Ilyen övön üluli ütések: 
a jaltai egyezmény, a helsinki 
egyezmény és minden olyan 
megegyezés, melyet mi ma
gunkra kötelezőnek fogadunk 
el, míg a másik fél csak azt 
tartja be, ami számára előnyös.

Ilyenkor felmerül a kérdés: 
meddig lehet egy ilyen küzde
lemben sikerrel harcolni? Na
gyon nehéz a válasz erre. Ha 
viszont megforditjuk a kérdést 
és azt mondjuk, hogy a győze
lem érdekében mi is elfogadjuk 
a „cél mindent megszentelő ere
jét”, és mi is övön aluli üté
sekkel viszonozzuk az ellenfél 
csapásait, akkor mi fog bennün
ket az ellenségtől megkülönböz
tetni? Ha itt is oda süllyedünk, 
hogy a cél érdekében bevezet
jük a cenzúrát, az ellenünk szó
lók elhallgattatását vagy rágal
makkal való erkölcsi megsem- 

'misítését, akkor mi marad meg 
az eszméből, amit zászlónkra 
tűztünk? Mi marad meg a szó
lásszabadság azon nagyszerű 
elvéből, ami nélkül nincs igazi 
szabadság és emberhez méltó 
élet?

Itt vetem fel a kérdését a 
napjainkban, az emigrációs ma
gyar sajtóban felszínre bukka
nó nézetkülönbségek sajtó 
visszhangjáról. Igaz az, hogy 
nagyon felháborító egy olyan 
övön aluli ütés, ami például Dr. 
Zsolnay Miklóst, az emigrációs 
magyar cserkészet egyik vezető 
alakját érte. Ő ellenfelének te
kintve az otthoni kormánykép
viselőket, ennek megfelelő 
hangnemben írt levelében nem 
használt elfogult hangot, ha
nem a tárgyilagosságnak is te
ret adott. Levelét — mint övön 
aluli ütésre alkalmas anyagot — 
az otthoni szervek egyes részle
tek kiragadásával közölték, úgy 
hogy Zsolnayt kompromittál
ják. Zsolnay könnyen tudta 
tisztázni álláspontját. Sajnos 
gyakran előfordul sorainkban, 
hogy ilyen provokációkra ha
sonló övön üluli ütéssel reagá
lunk. Nem az otthoni rendszert 
ítéljük el, hanem egyéneket pel- 
lengérezünk ki, mert azok állás
pontja az, hogy az otthoni kor
mánnyal együtt akarnak mű
ködni. Én évek óta elítélem és 
elítéltem minden ilyen megalku
vást, de ennek ellenére elisme
rem a jogát mindenkinek a saját 
álláspontja hangoztatásához.

Mert nem az a .hasznos 
idióta’, aki elvhűségében az el
lenfél szólásszabadságáért 
küzd, hanem az, aki nem ismeri 
fel, hogy míg nekünk mindig 
elvhűen kell küzdenünk, addig 
az otthoni kormány — a kom
munista ideológiából kiindul
va — mindig ellenségnek és nem 
ellenfélnek fog bennünket tekin
teni. Ez az erkölcstelen kettős 
mértékkel való mérés azonban 
soha nem jogosít fel minket 
arra, hogy lesüllyedjünk a dia
lektika „minden eszközt meg
engedő” aljasságához.

Sajnos ezen a téren sok a 
hiba a magyar emigráció és an
nak szószólójaként szereplő 
emigrációs sajtó berkeiben. E 
sorok írójának is volt számtalan 
alkalma a saját bőrén tapasztal
ni azt, hogy ha meggyőződése 
nem engedte, hogy a hazafias
ság látszata érdekében egyes 
tényeket megmásítson, akkor

nem kapott közlést vagy egye
nesen elítélték, hogy hazafiatlan 
sajtótermék hasábjain is meg
jelennek cikkei. Én nem hiszek 
abban, hogy az emigráció egyé
nei ne lennének elég felvilágo- 
sodottak, hogy nem az újság 
hasábjait, hanem a cikkek tar
talmát vegyék megítélésük 
alapjául. Soha nem fogom ma
gamat alávetni semmiféle külső 
nyomásnak azért, hogy megvál
toztassam mondanivalómat 
azért, hogy bizonyos szerkesz
tőnek jóindulatát elnyerve pub
licitást kapjak. Más szóval: én 
mindenkinek, aki nem ért egyet 
velem, mindig csak ellenfele 
maradok, még akkor is, ha az 
illető engem ellenségként kezel.

Ez az álláspont ugyanis 
egyenes következménye a ke
resztényi kötelezettségnek. Aki 
nem képes magát alávetni an
nak, hogy a gyűlölet, hazugság 
és más övön aluli szabálytalan
ság sérelmeire soha ne reagál
jon hasonló módszerekkel, az ne 
vallja magát kereszténynek. 
Nagyon gyakorlatiatlan, na
gyon nehéz és a mai erőszakon 
alapuló világban célhoz nem ve
zető magatartást követel ez ré
szünkről. Igen, de ez az egyet
len módja, hogy különbek ma
radjunk és ezzel erkölcsi fölé
nyünket bizonyítsuk. Mert a 
nagy távon mégis csak az er
kölcs győz, mely mindig von
zóbb, mint a nyers erőszakra 
épülő győzelem. Soha diktatúra 
nem volt történelmileg tartós, 
mert soha nem támaszkodott 
egy meggyőződésből fakadó 
történelmi erőre.

A magyar emigráció és an
nak szószólója, az emigrációs 
sajtó, annak a kihívásnak kell 
méltóan megfeleljen, hogy míg 
a kommunizmus őt mindig el
lenségnek fogja tekinteni, addig 
az emigráció meg kell őrizze 
azt a magatartást, amely a mél
tó ellenfél magaslatára emeli fel 
azt. Ez az a magatartás, amit 
az otthoni ellenállók elvárnak 
tőlünk, mint egy különb társa
dalom alapozásának bizonyí
tékát.
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