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Kálváriás könyv

Bari Károlq höltí, folklórkutató
interiúk, recenziók, és nás írások tükrében.

Petőfi Sándor Műveiődési Központ, Gödöilő, l999.

f\ ors könw Maidnem-é|et ra tz, le|rnUlal mindenl,
D amit egy n"gyu"n", eveií taposó Köllőről |ehet, A
vallomások, interjúk, riportok, kritikák együttese élet-
ralzzá á| össze. Szokat]an könlv mégls, llyesféle
összegező kötet általában valamilyen alkalomból, va,
lamilyen évfordulóra ielenik meg, Ez most egy CD kú
sérőle, Rangos kísérő|

]ó ez a kötet, (Még ha ismétlések is előfordulnak
benne, ) ló, mert felmutatia az embert és a tehetséget-
Azí, ami mindenen áttórve - mondhatnám,
,,csakazértiS" - diadalmaskodott, Nem lett elveszett
,,csodagyerek" - szerencsére! Mert bizony lehetett vol-
na, De a SZenZácjó elmúlt, a köItő megmaradt, Nem a

csodagyerekek gyakran tragikus sorsa, hanem a raggo-

qó kíteljesedós várta, Íme, itt egy album az érett költőről.
Benne nem csak ő szól, hanem főképpen róla szólnak,

Mit tehetek hoZZá?
Akik ismeíjk munkásságát, azoknak az összegzés,

pályarajz, felfrissítése az emlékezetnek, Akik nem,
azok kedvet kaphatnak kötetei megkereséséhez, annái
is inkább, mert az itt található versek, versrészletek
bizonyítják: érdemes!

Miskolci emlékeimből felfénylik Büftkaranqos, pedi g

sose láttam, Középiskolás osztálytársaim köZött Volt,
aki onnan érkezett, Irigyeltem is a szépnevű faluért!
Ilyen néwel csak gyönyörű lehet, fénnyel és örömök-
kel teli, Ebből a képzelt fény-faluból bukkant fel hirte-
]en egy fiatal cigányfiú, aki eljutott a miskolc] gimná-
ziumba - és tovább. l970,ben az ő kötete volt az igazi
szenzáció, Ha semmi lénye sem Volt a falunak (aho-
gyan én elképzeltem) ott pedig - pár háznyira a
cigány-sortól - ahonnan ő jött még annyi sem, mégis-
csak nagy Csodát tettl Eiindított Valakit, aki azok közé
a kivételek közé taítozik. akiknek sikerült felmerülni a

mélyből, kitörni aZ ott megszokott, kényszerű szerep-
bő]. Feiet kell hajtani az előtt az egyszerű édesanya
előtt, akirő] oly nagy szeretettel va1l költőfia. {,,futydnt

Íekete nád a puszta éjben.,.")
Bari l9ó9-ben elsős gimnazjsta volt, amikor a me-

gyei lapban megjelent róla egy riport, Országos heti-
lapban, a Magyar Ifjúságban követte egy másik, Ez ke-

rült DamOhOs Mátyás kezébe, akinek olyan szerencséje
volt, hogy megaclatott neki a felfedezés csodája, Ámu-
lok, hogy ma már az idősebbek között ke]l keresni azo-
kat, akik még emlékeznek a csodának mutatkozó pá-
lyakezdésre, a l7 éves Bari KárolyéraI

Mivel tűnt íeI előszöi? Egzotikus - mert addig ismeret-
ien - fe]fedezetlen élményvilágával, Érzelmekkel, in-
dulatokkal, dühökkel, mélységes fáldalmakkal, szere-

tettel, feszü]tségekkel teli költészetével, Ámuló kriti-
kai elismerések fogadták, Manapság elképzelhetetlen,
hogy tizenegyezer példányban kiadott könyvét szinte
napok alatt elkapkodták, Szenzáció volt? Az is! Elindi
tó motíVumát, a cigánysorsot nem kívüiről köZeIítette.
Belső, iszonyatos mélységű és mennyiségű é]mény-
anyag késztette a költészetté varázsolt, gyönyörű és
fáldalmas sors kimondására, Barokkosan túláradó, ]á,
zas, zsúfo\l soraiban a hagyományok és a jelen felmu-
tatóia éS siratója is,

Küldetést hordoz és vállal, az azonosulás és ugyan-
akkor az eltávo]odás fátdalmát szenvedi végig, Archai-
kus és egyben modern. Burjánzó nyeJvi gazdagsága
festői látásmódiát is felfedi.

Rajzai tulaidonképpen verseinek ikertársai, Tár-
gyuk. látásmódjuk azonos, színvonaluk sem marad a

verseké alatt. ,,Nem tekintem magamat cigáwJ ftöltőnek, ega-

szerűen csaft, kiiltínek." - valija, Ezzel nem megtagadni
akarja gyökereit, hanem a besorolás korlátja ellen til-
takozik. ,,CsaÉ egaetlen költészet létezik: a ió költészet." -
mondia máSutt. A költő,,Minll mélqeúb ismereteket szerez

meq a létrű, anndl magasabb fofuira emelkedhet a költészet-

rre[," Neki sikerü]t,
Megiárta ezeket a mélységeket kétszeresen is: nép-

rajzi gyűitőútiai során még eredeténél is méIysége,
sebb világokba, a Ielenben élő múlt különös, sokszínű
tájaira Vezették,

lsZántan járta a legeldugottabb fa]vakat. Felke-
resíe az erdélgi éS a regáti Cjgányokat, akik a legar-

chaikusabb hagyományok őrzői, Megtudjuk tőle, hogy
a sátorozók folklórja mintegy kétszáz éwel korábbi á1-

lapotot mutat, Gyűjteményében a hangsúl}t a kevés-
sé ismert epikus hagyományokra helyezte. Munkája
eredményeképpen megismeIhetővé vált a cigányság
addig csak szájhagyományokban élő történelme is,

Nomád, vándorló, más népekke] érintkező élet-
módiuk a befogadott motívumokka] tovább gazdagí-

totta aZ amúgy is színes anyagot, Bari úgy érezte, kö-

telessége összegyűjteni és így megőrizni a még ma is
élő szóbeli hagyományokat, felmutatni népe kultúrá-
ját és történelmét, Ezéft járta nehéz útiait huszonöt
éven átI Kiadott gyűjteménye bizonyítla, hogy érde-
mes voltl

Népralzi munkásságát a szakma Ieglobblai - Erdélqi

ZSuZsanna, V0irt Vilmos - ismerték e].

Dicséret illeti gödöllői támogatót, ennek a könyv-
nek a kiadásáért is, Azért meg kel1 jegyeznem, hogy
a csatolt bibliográfiát helyesebb lett volna nem
betű-, hanem időrendben összeállítani, Nagyobb
baj azonban: mire a kötetet kiolvastam, lap|aira huJ-
1ott szét!

sinka Erzsébet


