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Cigánynak lenni, költ nek lenni
T n dé sek hagqorndntlról, költé szetr , el í té Ietekró1

]|
flz

hagyományaink riznek minket, Naponta összecsapnak é rtünk az idóve], kí sé rnek az egymás után követkekorokon át, s megtaní tanak bennünket taní tani, Tudatosan vagy ösztönösen
megtání tjuk gyermekeinknek, amiket e] deink ránk hagytak, amiket mi is hagyományké nt kaptunk, az öröm é s a gyász naplaira való szavakat, mozdulatokat, mindent, ami szolgálhat a világ ú tjain,
Í gy rizzük hagyományainkat, Vigyázunk rájuk, hogy ne t njenek e] mell lünk, hiszen meghatároznak minket,
meghatározzák közössé gi hovatartozásunkat, s er t jelentenek né pünk azonosságtudatának továbbvivé sé ben.
Az etnográliai é fte]emben vett hagyományok vá]lalása azonban csak a dolog egyik oldala, A dolog másik oldala
egy ké rdé s:e]várható-e, hogy egy költ a tehetsé gé té s a ké pze]eté tegy tradicionális kultú ra mé rcé ié hezigazí tsa? A
ké rdé segyáltalán nem hipotetikus, hiszen errefelé már az induiás, a tehetsé g felbuzgása fölveti a hagyomány válla1ásának dilemmáiát, Ezen a földtájon a költ höz mé g mindig missziós elkötelezettsé g ké pzete köt dik, Az a ké pzet,
hogy a költ nek megváltói tervekkel kell a né pé tvezetnie, Az emlí tett szereppel való azonosu]ás általában megkí _
vánia, hogy a kólt alka]mazkodjon ahhoz a tematikai ké szlethez é s kifejezé si stí lushoz, amit a megcé ]zott köztudat
költ inek ismer el, mert veí sei a tömeget csak í gy é rinthetik meg, é s szerepe csak í gy teliesedhet ki,
A tradí ció meghatározza önnön ]átóhatárát, kiielö]i a ]átómez uralkodó jegyeit, s megszabja jelenté süket, Akik
ebbe a látómez be szánlák alkotásaikat, megszeí kesztett terveket, ké sz elemeket kapnak ké pzeletük é pí tmé nyeihez,
Elfogadható-e ilyen öröksé g? Hiszen a ké pzelei megtervezhetetlen, Kiszámí thatatlansága ielenti lé te bizonyosságátl a ké pzettársí tás m ködé sé t, a valóság é s a valóságon tú li összeilleszté sé nek ké pessé gé t.
A hagyományos kuitú ra viszont nem hagyható el, hiszen az ember gondolkodásának elvá]aszthatatlan ré sze,
jeIensé
gek rendszerezé sé nek alap ja.
a
Mi akkor az a költ i mód, ami az örökl d
emlé kezetet é s az örök le]enlé tet összekapcsolja? A válasz valószí n leg egyes archaikus közössé gek ábrázoló gyakorlatában van,
Az afrikai é s a tundrai né pek dí szí t m vé szeté nekvan egy motí vumcsoportia, a madarak é s az állatok homokban é s hóban hagyott nyomainak ábrázolása, PaiZSaikon, edé nyeiken, használati tárgyaikon a látottak megörökí té se nem valóságh ; az egymás mellé festett vagy faragott lábnyom-minták Sajátos jelfüzé né , elvont ábrasorrá állnak össze - a mí toszaikban szerepl zoomorf sök lábnyomaira is emlé keztetve,
Ahogy a homokon vagy a havon ott maradnak nyomai az ál]atoknak é s a madaraknak, az ember tudatán ha,
sonlóké ppen ott maradnak nyomai a látványoknak, a megtapasztalt é rzeImeknek, a világ törté né seinek, A kö]t k ezekb l a lé tezé snyomokbó] teremiik meg jelsoraikat, egyé ni intenCiójuk é S tehetsé gük Szerint, Egy-egy ie]lé Változtat]ák, amj tudatuk felszí né tberoppantja: a lé pcs n é jszakázó ködöt, a SuttogáSt, a vé rben gázoló lükteté st, a Virradatot,
A származás é s a hagyomány emlé knyomai is csak í gy jelenhetnek meg, a jelsorok egy-egy elemeké nt, Nem
kerülhetnek tú lsú lyba, mert elorozzák más jelek ielenté seit, kiüresí tik a többi szót. Ha más versalkotó elemekhez hasonlóan, megfelel arányban é s megfelel helyre kerülnek a versben, a vers nem a vé gteJen üres vjsszhangiát idé Zi, hanem a vé gtelennek hátat lordí tó világ szí vdobogását,
Úgy vé Iem tehát, hogy a köit nem alka]mazkodhat a tradí ciók megkopott mé rcé ihez, de az eredeztet közóssé g szellemi öröksé gé nek er Vona]ait eIkölCS1 kötelessé ge elismerni é s elfogadni, F leg, ha azok nem
megtorpantó határvona]akat, hanem sugárzó inspirációkat jelentenek a ké pzelet, a tehetsé g számára_ Ha az

inspirációkból szület m vek a szabadulás, a szokatlan, a világközelsé g tanú ságté telei,
Persze, ha valakl- akár etnográflai é rte]emben, akár é rzeImi, szellemi jegyké nt vállalja az etnikai hovatartozását kife|ez hagyományokat, annak veszé lyei is vannak, Különösen akkor, ha a hagyományok más földré szek
kUltú í áiban gyökereznek, mert elfogadhatatlanul idegenek, mint ahogy e hagyományok gyakorlói is ií ritálóan
mások, A társadalmak id t l id re kiközösí tik az elté r kultú rájú kisebbsé geket, alacsonyabb rend eknek tekintik ket, törvé nyen kí vülieknek, kiirtandóknak,
Akadnak-e ilyenkor, akik í ejtik. mentik ezeket az ártatlanokat? Akadnak-e, akik legalább megpróbáliák?
Talán azé rt nem, mert olyan az emberisé g, mint a telmé Szet, ahol semmi nem tör dik semmivel: a sziklák nem
vé dik meg a fákat, ha azokat, ki akariák vágni, é s a fák nem akadályozzák meg, ha a sziklákat ]e akarják dönteni.
Csak akkot ha csoda törté nik, Csodának kell törté nnie ahhoz, hogy a moccanatlanok megmozduljanak é s
együtté rz en a pusztí tás ellen forduljanak, A fáknak é gig kell szí taniuk lomblaikat, hogy elrettentsé k a sziklák_
Elhangzott 1995. október l3-án a PEN clüb ,,A srábadság dzsüngelé ben oDi ET AMo" cí mmel meglendezett tanácskozásán a
Petófl lrodalmt Mú zeumban. Megielent l999-ben cödöll n, a Pet fl sándoí Mí í vel dé slKözpont ktadásában: a ,,Bárl Károly
kólt , folklórkutató" cí mí íkötetben.
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hoz közeled ket,
zák a fákat,

A szikláknak pedig é gigé r í alakká kell növeszteniük magukat, hogy körülöIelve

megoltalmaz-

Törté nt ilyen csoda,
Voltak akkor, akik a megnyilatkozott é g termé szete szerint cselekedtek, saját é letüket kockáztatva Segí tetté k a
baibalutottakat, A fasiszta vé szkorszak ideié n sokan fordultak az e] í té ]etekkei kifent gy lölet ellen, Egyházak,
nagykövetsé gek, magánszemé lyek bú itatták é s mentetté k a másságuk miatt szenved ket, A korszak ií tózatos
partitú rájába titkos kottaje]ekkel í rta be sugalmazásának hangiait aZ együtté í Zé s,mé gis akadtak, akiknek volt
bátorságuk, hogy ezeket a jeleket fölfogják é s é letük hú rjain megszólaitassák, Segí tetté k,bú jtatták, mentetté k
minden nemzet é s csoport tagjait, akiket a fasiszták üldöztek.
Csak a cigányokat nem,
Nem reitegetté k ket, nem szereztek nekik menleveleket, pusztulásukkal nem töí dött senki, A csoda is sze]ektá]t: az
oltalmazásukra nem haitott leveleket se, nem növesztett vé de]mez sziklafalakat se,
AZt hiszem, ié tezik olyan el í té Iet is, ami a nem-cselekvé sben mUtatkozik meg. Abban, hogy sorsukra hagyiák
a származásuk miatt kiköZöSí tetteket, mert a kiközösí té ssel egyeté rtenek, Nem nyú itanak segí tsé getmé g akkor
se, ha esetleg megtehetné k, mive1 az üldözöttek olyan né pcsoporthoz tartoznak, amely megbé lyegzé st visel, Ez
nem gyávaság, ez el .té |etes közöny
lgaz, ezeknek az embereknek az averziói nem fajulnak er szakká, de ez a nemcseiekvé s mögött meglapuló
el í té let valaho] mé gis olyan, mint a másik: a söté t tettekben kifejez d , ez is a fajgy lölet ereié t táplálta. A fajgy lö]et pedig, akármilyen cse]ekvé sben jelenti ki magát, az ember egyik legkegyetlenebb megnyilvánulása.
De mi az, ami eredetet szerzett a fajgy löletnek? Mik a gyökerei a másság gy löié sé nek? Mié rt alaku]t ki ellensé gessé g pé ldául a cigányokkal szemben? Mi Váltotta, mi váltia ki? AZ é letvitelük? A jellemvonásaik? A sajátos, küls tegyeik?
É shogyan terjed?
Sokszor gondoltam arra, hogy a gy lölet kimondott szavai azonna] megelevenednek é s rezg szárnyú , parányi lé nyekké változva elraizanak, Leveg be emelkedve emberr l emberre szá]Inak é s é rvé nyesí tikazt a ké pessé ,
güket, amellyel é szrevé tlenü] a tudatba hato]nak,
Vagy nem ilyen megfoghatatlanul töIté nik? A valóság er tere görbí ti torzzá a viszonyulásokat?
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cigányokka] szembeni ellensé gessé gf okát valószí n leg a róluk kialakí tott, valóságnak hitt hamis ké pben
.fa, Ielliik, A másik né prdI va|ó tudatlanság a faii el í té let köZé ppontiát általában kisaiátí tia, A birtokolhatatlan
]é tez , a titokzatos, az ismeí et]en egyfa|ta fé lelemé rzé stvált ki, A fé lelem pedig a gondolkodás legmé lyé igleterjeszkedik, formáJja é s irányí tja a szem]é letet.
A saiátos szabad é letet é l , a társada]om hámjait nem t r , autochton hagyományokat követ cigányokat
mindig titol(ZatosSág öVezte, A folytonos üldöZteté Sek miatt biZalmatlan, zárt közössé gek teljesen ismeretlenek
voltak a külvilág számára.
Elké pzelé sekb l, babonás hiedelmekb l, tudatosan terlesztett ré mtörté netekb l é s hatósági közlemé nyekb l
ál]t össze az a ké p, amely é vszázadokig a cigányokat ábrázolta, A kiköZöSí tett cigányok é leté tminden bizonnyal
olyan lefokozottnak é s é rté ktelennek,o]yan alacsonyrend nek tekintette az e] í té letes közvé lemé ny, hogy é rdemtelennek tartotta a megmenté sre,
A ho]ocaustot tú lé l cigányoktól hallottam, hogy mé g a koncentí ációs táborban is el fordult, amikor más
nemzetisé g ekkel keí ültek köZös barakkba, hogy a többi fogo]y bántotta ket a cigányságuk miatt,
Nem tudom, erre fogalmazható-e maglarázat? Nehé z é rtelmezni, hogy a kiszolgáltatottságnak azon a legvé gs
állomásán, ahol a ha]ál minden foglyot számbavett, akit csak odahurcoltak, mit l lett elviseIhetet]enebb egy másik
megvetett származású ember _ mé g ha csak villámzásnyi jd re is -, mint az á]landó halálveszé ly árnyé kának sú lya.
MagyaráZat talán mé gis csak a megfoghatatlan törté né S lehet: a gy lölet megelevenedett Szavainak tudatgyarmatosí tó raizása, Mert a cigányokkal szembeni el í té letek az é vszázadok alatt olyan mé lyré tegeibehatoltak
le a gondolkodásnak, hogy a ,,megöl hely"-re hurco]ásuk iránti közönynek é s a lágerbeli eseteknek a reális ma-

aÁzatát lehetetiensé g megtalálni,
Az eimú lt né hány é vtizedben az alakuló, öntudatra é bred cigány m vé szcsopoí t tagiai közé Ieti szereplé sekkel is próbálkoztak, hogy a többsé gi társadalom né pükr l alkotott el í té leteS, hamiS ké pzeté t megváltoztassák,
de nem ismerté k a közé leti megszólalás követelmé nyeit, ezé rt igazságoktól izzó, hevületes megnyilatkozáSaik
nem segí tetté kaZ ügyet.
A hatalom ellen nyí ltan támadó, nyers szintesé gük talán nem is bátorság volt, hanem ösztönös fé lelem, Fé le]em attól, hogy az el \rányzott asszimiláció fölszámolja az ket rz hagyományaikat, Hogy fölszámolia nyelVüket iS, márpedig a nyelv minden né p kultú ráiának legmagasabb csú csa, az önazonosságtudat biztosÍ té ka, s
ha az asszimiláció fölszámolja az identitást, akkor megsemmisül a né pük, Hasonló volt ez a fé leiemb l fakadó
szintesé g a fullánkhoz, amit a mé h vé dekezé ské ppen használ, mé g akkor is, ha belepusztul, A vé dekez fellé pé sek ugyanis megtorlásoknak nevezhet reagálásokat é s ú |abb el í té leteket váltottak ki,
Cigánynak lenni, é s köIt nek lenni nehé z vállalás: elkötelezettsé g a gy lölködé s é s a kivetettsé g ellen,
Ahhoz, hogy a költ azonosuljon né pé vel,nem felté t]enü] kell megváltói elké pzelé sekbe ö]töznie. F leg, ha
gy
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alkatábó] ered en olyan eszté tikai ideák felé vonzódik, amelyeknek elvontabb megvalósulásai vannak, mint
amiket a missziós költ szerep megkí ván, É nú gy gondolom, hogy az í rott kö]té szetnek különben sincsenek né pekre lebontott változatai - csak egyetlen köIté szet lé tezik: a jó költé szet. Annyi bizonyos viszont, hogy vannak
megtagadhatatlan emlé knyomok, amelyek rögzí tik az eredetet, s amelyeket jellegzetes fé ny!egyekké nt villantanak föl a versek, Ezek a jegyek, amelyek tulajdonké ppen alkotói mesterjegyek, el í té letes környezet számára negatí v ké pzeteket el hí vó faji attribú tumokká válhatnak,
A lené zett né pb l származó kö]t csak ké t irányba mehet: mé lyre é s magasra. Törekednie kell, hogy a fölfoghatóbÓl é s a fölfoghatatlanból teremtett valóságnak a legaljáig lemerüliön, mert miné ] lejjebbi tartományokba
jut, annál nagyobb a mé Iysé gí elhajtóereje, Miné l mé lyebb ismereteket szerez meg a lé tr l, annál magasabb fokára eme]kedhet a költé szetnek. É sha költé szeté t é rté kké ntfogadja el a világ, az az eredeztet közössé ge el]eni
el í té leteken gy zelmet jelent
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Zé ft a cé lé nkelI törekednie mé g akkor is, ha esetleg tisztán látia, hogy sok id nek kell eltelnie ahhoz, hogy a
tulaldon Saját nepe egyálta án e]o]vashassa a VelSeit, mert né pé nektöbb é vszázados elmaradottság terheit l
kell megszabadulnia É smé g akkor is, ha tudja, hogy a szavak ielenté sei olyanok, mint az ember' testekben az é leter . Vagyis hogy az id mú lásával a szavak is elöregszenek, jelenté sük meggyöngül vagy teljesen elfogy é s az er t-

len, magatehetetlen, é l ha]ott szavak már nem ké pesek a költ t ] kapott rendkí vüli megbí zatásalkat te]ieSí teni,
A mé rhetet]en id höz mé ltó, kimerí thetetlen tartalommal csak az a költ tudja ú trabocsájtani Verseit, aki VáZig Iecsupaszí tí a é S szé tosztja jelenlé té ta szavak között, A versek energiamagjának sé rü |hetetlensé gé t a költ
töké letes kitárulkozása teremti meg. Az, ha a látszatokat lefosztja é n|é r l é s ]é té nekösszes bizonyosságát: ösztöneinek, é rzelmeinek, gondolatainak teljessé gé t odaadja a szavaknak, Közlé sé nek ereje é s é rvé nyessé geí gy
minden korszak é rinté sé t lmegú jul, Í gy a mú lás nem a szavak szakadatlan jelenté sveszté sé t,hanem kifogyha,
tat]an tartalmi er inek fe]szí nre kerülé sé thozza, A rájuk bí zott üZeneteket csak ezek a SZaVak tUdják eliuttatni aZ
id beláthatatlan táiaira,
A hagyományok átté telekbe o]dott nyomai is í gy örökü]hetnek tovább é rvé nyesen í rás álta]. Ha aZ alkotás aUtentikus, Új er t kap t le az é rjntett né p ónazonosságtudata, hiszen a versekké f zött jelsorokban pontos kifejezé st nyer é lete é s vi]ága szjmbo]ikus megfelelé sekben,
Mert a költé szet nem valóság , de í ]ontosan kife|ezi a valóságot, A valóság pedig csak akkor válhat költé szetté , ha a rögzüit é szle]é sekátlé nyegülnek, ha a mú lt é s a jelen ]enyomatait, nyomait a költ tehetsé ge
metamorfizáló ura]ma aIá tudia Vonni é S ú gy át tudja ket alakí tani, hogy a szavak é s a metaforák sajátos aiakZatokká, egyetemes jelenté s világábrákká válnak a versekben
A vers é s az olvasó egymásra taláiása hatalmas kiváltság az alkotónak, Lehet, hogy a költ mé g é leté ben
megé ri m ve igazi találkozását az igazi olvasóval, De ]ehet, hogy már nem fog é lni é s mé g mindig nem született meg aZ, akié rt a m ]é treiött.
Olyan ez, mint amikor é ]szaka van é s egy levé l feladója alszik, é s akinek í rta, az is aIszik, é s a vé gtelen é jszakában
rendí thetetlenü] halad a postavonat, amely a levelet vjszi alvótól alvónak, É svisszavonhatatlan a remé ny, hogy
lé nyessé ghasí tia föl a láthatárt é s a beteljesedett ragyogásban megé rkezik az ú ás ahhoz, akié rt papí rra vettetett,

Bari Károly,,Az erd anyia" cí mí íkönF,é nek bemutatóia a gödöll
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