
KÖNYV - KULTÚRA

Bartha Júlia

Egy vidéki kisváros kulturális és művészeti egyesületének
hatása - a Barbaricum Könyvműhely, Karcag

A vidéki lét előnyökkel is jár. Emberléptékű az élet, lakható a város. Az emberek
köszönnek az utcán, figyelik egymást. Olykor „muszáj-herkulesként" vívják harcukat, de
a sikert közösen élik meg. Örömmel. A Barbaricum Könyvműhely létrejötte és immár egy
évtizednyi működése szép példája annak, hogy egy kisváros életére, de tágabb
környezetére is, mondhatnánk hazánk keleti felére milyen hatást gyakorol a könyvkiadó
egyesület. Az ötletgazda egyszersmind az egyesület lelke, Körmendi Lajos József Attila és
Arany János-díjas író, költő, műfordító volt. Egész munkássága arra példa, hogy a tájhoz
kötődő, a kunsági emberért felelősséget vállaló író miként jobbíthatja az övéi életét.
Jóllehet, hogy a magyar művelődéstörténetbe Karcag neve a XIX. században bevésődött,
azonban Körmendi Lajos idestova harminc éves írói munkássága nyomatékossá tette azt.

A Barbaricum Irodalmi és Művészeti Egyesület 1995 októberében alakult. Megszerve-
zését az indokolta, hogy a vidéken élő és alkotó művészek, főként az írók, költők
műfordítók nehezen jutnak kiadási lehetőséghez. A jelentős orgánumnak számító országos
lapok, kiváltképpen a művészeti folyóiratok csak ritkán tettek említést azokról a megjelent
irodalmi művekről vagy képzőművészeti alkotásokról, amelyek a vidéki műhelyekben
születtek és semmivel sem képviselnek kisebb értéket, mint bármely fővárosi alkotó
munkája. Sértettség, vagy a realitásérzék hozta létre ezt a civil szervezetet? - tehetnénk fel
a kérdést. Mindkettő igaz lehet, bár az eltelt évek alatt megjelent kötetek azt igazolják,
hogy a jó helyzetfelismerés, a jó időben indult egyesületi szerveződés azt a reális igényt
elégíti ki, amely az elmaradottnak tűnő keleti országrész alkotóerőit mozgósította és
juttatta olyan publikálási lehetőséghez, hogy 1998 óta nemcsak az országos, hanem a
nemzetközi könyvpiacon, így a Frankfurti Könyvvásáron is megtaláljuk a Barbaricum
kiadványokat.

Miért választotta az egyesület a Barbaricum nevet? Magyarország keleti felét, az
elmaradottabb, az iparfejlesztés idején mostohán kezelt tiszántúli részt szokás a rómaiaktól
kölcsönzött szóval Barbaricumnak nevezni. A Jannus Pannónius-i gondolattól vezérelve
azért választották ezt a nevet, hogy daccal és öntudattal felmutassák a keleti országrész
értékeit. A Könyvműhely jelképe a nagyszentmiklósi kincsek között lévő, hátra tekintő
bika formájú ivóedény. Az alakuló ülésen arról is döntöttek, hogy minden egyesületi tag,
a befizetett tagdíj fejében megkapja a Barbaricum kiadványait. Az egyesület fő célja tehát:
az ország keleti felén létrejött értékek támogatása, a szomszéd- és rokonnépek irodalmá-
nak, kultúrájának megismertetése. A fő tevékenysége a könyvkiadás.

Hangsúlyoznunk kell, hogy az egyesület nonprofit szerveződés. A mecenatúra
meglehetősen kényes kérdés. Elsősorban pályazatok útján sikerül a kiadáshoz kellő
összeget megteremteni. A Barbaricum Könyvműhely kiadványait a Magyar Könyv
Alapítvány, a Nemzeti Kulturális Alap támogatja és azok a szponzorok, akiket a szerzők
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maguk meg tudnak nyerni. Nehéz dolog a mai világban irodalmi alkotásokhoz
támogatókat keríteni. A reklámújságok ömlenek az ajtónk elé, többségük színes nyomatú,
drága papíron, s fel sem merül, hogy ezek költségének tizedrészéért lehetne komoly
munkákat kiadni. Vagy versesköteteket megjelentetni. Sohasem volt könnyű a költők
élete, ám ma igazán nehéz. De mi lenne velünk nélkülük? ...

Az egyesület tisztségviselői díjazás nélkül, csupán ügyszeretetből vállalják a munkát. A
szakmai és a jogszerű működési feladatokat a vezetőség látja el. Tiszteletdíjat senki sem
kap az előkészítő munkáért, csak a tördelő-szerkesztő és a nyomda. Más módon nem is
lehetne működtetni ezt a műhelyt, hiszen a még oly „baráti árat" számoló nyomda mellett
is jelentős a könyvkiadás költsége. Ez a helyzet egyébként jellemző a vidéki kulturális
egyesületekre. A szükség hozta őket létre, s csak úgy tudnak fennmaradni, ha a belső
tartalékokat is felélik. A Barbaricumhoz hasonló példát számtalant tudnánk említeni, de itt
csupán egyet emelek ki, a Jászok Egyesületét, ami ugyancsak jelentős könyvkiadást vállal,
népzenei CD-romokat jelentet meg. Sorolhatnánk még a példát, hiszen a kulturális intézmé-
nyek mellett szinte mindenhol működik valamiféle egyesület vagy alapítvány ami megte-
remti a kiadáshoz kellő anyagi hátteret. Itt valójában nem is a pénz számít. A fő motiváció
itt is a lokálpatriotizmus. Jásznak, vagy a mi esetünkben kunnak lenni, - hiszen a
Barbaricum Karcag székhellyel elsősorban a Nagykunság kulturális életének szervezését
vállalta fel, - nagyon erős érzelmi kötődést jelent a tájhoz, az itt élő kultúrához.

A Barbaricum Könyvműhely a könyvkiadás mellett jelentős rendezvényeket is szervez,
írótábort első ízben 1999-ben rendezett Berekfürdő önkormányzatával közösen. A
meghívott írók, költők, műfordítók, kritikusok, irodalomtörténészek, szerkesztők között
vannak Kossuth-díjasok, József Attila-díjasok, de határon kívül élő magyar írók, fiatal
szerzők is. Az egyesület jelenleg 130 tagot számlál. Bárki tagja lehet, aki a belépési
nyilatkozatot kitölti és befizeti az évi 2000.- Ft. tagdíjat. A forrásteremtés a már említett
pályázatok illetve a tagdíjak útján valósul meg. A tagdíj egyszerű tagságra jogosít és arra,
hogy a megjelenő kiadványokat megkapja az egyesületi tag, tehát, mintegy előfizetésnek
is felfogható.

Az egyesület vezetősége tárgyal és dönt a programokról, a kiadásra leadott kéziratokról,
a szerzőkkel való megállapodásról. Laza szervezet, amelyben a kapcsolatteremtés elsősorban
a szakmai barátságokból indul ki, s ez a záloga annak, hogy már évek óta viszonylag
stabilan működik az egyesület. A gazdasági feladatokat hivatásos könyvelők végzik. A
nyomdaszámlák kifizetése banki átutalással és a pénzügyi szabályoknak megfelelően több
aláírással történik. Az egyesület, az alapszabályban rögzített módon működik, évente
elszámol a tagságnak.

Az egyesületen belül egyéni karrierről nem beszélhetünk, mert minden tagnak főfoglal-
kozású munkahelye van, itt csupán ötletekkel, ügyszeretettel járul hozzá a műhely sike-
réhez. Talán az a nagy gond, és bizonyos értelemben csapdahelyzet, amelyben valószí-
nűleg minden kulturális egyesület vergődik, hogy a kiadott könyvek nem kerülnek
könyvesbolti forgalomba. A Könyvtárellátó listáján olykor-olykor felbukkan néhány itt
megjelenő munka, de többségük megmarad, illetve a tagok terjesztői leleményeire
hagyatkozik. Nagyon nehezen forog vissza a befektetett tőke. Bár kis példányszámban
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jelennek meg a könyvek (500 db), nagyon hosszú az eladás folyamata, így bármily nemes
céllal jött is létre az egyesület, csak a feladata egy részének tud eleget tenni: a kiadásnak.
A terjesztés már alig jut túl a megyehatáron, így Barbaricum értékeit Magyarországon
aligha ismerik meg. Ez azonban nem szegi a szervezők kedvét. A lobbizás olykor a baráti
kapcsolatok révén erősebb, mecénást is jobban lehet találni, ha az „ügynek" nyerik meg az
embert, és nem a honorárium a tárgyalás központi kérdése. Honoráriumot nem fizet a
Barbaricum. A kiadott könyv szerződésben lefektetett példányszámát kapja meg a szerző.

Elgondolkodtató a helyzet. Azzal, hogy a nagy kiadókat privatizálták, a könyvpiac
felbomlott, a terjesztők aluljárókba húzódtak, a könyvesboltok elsősorban a piac igényét
követik, hiszen meg kell élniük, a kis példányszámú, ám igényes könyvekre csak egy szűk
réteg számíthat, s ezt a kis kiadók, illetve vidéken az egyesületek, civil szervezetek
becsületére és kiadói bravúrjára van bízva.

A Barbaricum Irodalmi és Művészeti Egyesület a megalakulása óta, tehát az elmúlt
közel tíz évben mintegy száz könyvet jelentetett meg. Kisvárosi kulturális egyesületből
mondhatni a keleti országrész kiadója lett. Nagyon fontos, hogy vállalja a pályakezdő
költők, műfordítók s az irodalom egyéb területén munkálkodók köteteinek megjelen-
tetését, mert számukra szinte nincs is publikálási lehetőség a megyében.

Vessünk egy pillantást a környékbeli kulturális lapokra is. A regionális folyóirat, a Jász-
kunság, megalakulása óta (1950-es évek) egészen 1995-ig helyt adott az irodalomnak is,
irodalmi és művészeti folyóiratként jegyezték, az 1995-öt megelőző néhány évben főszer-
kesztője az a Körmendi Lajos volt, aki a Barbaricum Könyvműhely életre hívója és lelke
volt. Azonban a Jászkunság folyóirat kiadását a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkor-
mányzat kiadta a kezéből, a Megyei Tudományos Testület jelentette meg. A folyóirat vál-
tozó színvonalú, és szinte kizárólag társadalomtudományi ismeretterjesztő írásokat közölt.
Öt évvel ezelőtt, hézagpótlóként Szolnok megyei központtal, egy fiatal költő, Jenéi Gyula
főszerkesztésével, először a Parnasszus mellékleteként, majd önálló formában megjelent
az Eső című folyóirat, amely Jász-Nagykun-Szolnok megye önálló irodalmi lapja. A
Könyvműhely és az Eső irodalmi folyóirat jól kiegészítik egymást, szép színfoltjai a megye
kulturális életének. Most az újrainduló Jászkunság folyóirat újra hozza a régi erényeit.

A Barbaricum irodalmi egyesületként működő szervezet figyelme körébe von minden
olyan irodalmi alkotást, amelynek Közép-Európa kultúráját tekintve fontos vonatkozásai
lehetnek. Különös hangsúlyt helyez az ifjúságot érintő nemzeti kultúra (néprajz, történeti,
nyelvészeti művek) népszerűsítésére. Feladatának tekinti a finnugor és a török népek
irodalmának megismertetését, népszerűsítését.

A kunsági kultúra szempontjából, mivel a XIII. században betelepedő kunok
műveltségének elemei napjainkig színezik a Kunság népi kultúráját, fontosnak tűnik a
kunokkal kulturálisan rokon közép-ázsiai kipcsak török népek megismerése.

A Karcagon indított Keleti örökségünk sorozat (szerk. Bartha Júlia és Pálóczi Horváth
András) két kötetét jelentette meg a könyvműhely, így Bartha Júlia: Keleti tanulmányok
(1998) és Torma József: Bérem bellő, íkem ígő (1999) című köteteket. Az első néprajzi az
utóbbi nyelvészeti elemzéseket tartalmaz, az összehasonlító kutatásokhoz alapvető
segédletet nyújtva.
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A kazak kultúra körébe sorolandó Körmendi Lajosnak A puszta fiai (1996) című
költészeti antológiája, amely a kazak nemzeti költészet keresztmetszetét adja, szinte a
kezdetektől, a XIX. századtól, Abaj Kunanbajev költészetétől Oldzsasz Szülejmán
műveiig, tehát napjainkig.

Ugyancsak közép-ázsiai utazások ihlették Körmendi Lajos Kurgán című verseskötetét,
ami 1997-ben jelent meg.

Cseh Károly Mezőkövesden élő kitűnő műfordító a török, tatár, és csuvas költészetből
válogatott verseit hozza a Kihunyó augusztus című, szintén a Keleti örökségünk
sorozatban 1998-ban megjelent könyv.

Amu-Darja széles vize válogatás a török népek folklórjából Mándoky Kongur István
fordításában címmel kazak, kumük, karakalpak, kazáni tatár, dobrudzsai tatár népköl-
tészeti alkotásokat sorol, 2002-ben jelent meg Bartha Júlia szerkesztésében. Karcagon,
ahol a turkológiának immár hagyományai vannak, hiszen a század elejétől, Németh Gyula
fellépésétől folytonosnak tekinthető a turkológiái kutatás, természetesnek tűnik, hogy a
török népek szellemi kultúráját bemutató könyvsorozat jelenik meg, s ennek kiadását nem
is vállalhatta más, mint a helyi kulturális egyesület. Miként a helytörténet szempontjából
oly fontos, Őrsi Julianna: A Nagykunság 1848-49-ben (1998), Elek György: Egy város a
hátországban (Karcag 1848-49-ben) című köteteket is. Az esszé műfaját képviseli Rideg
István: Alföld és irodalom című munkája.

Utassy József: Ötvenöt ördög című kötete, Bényi Árpád festőművész illusztrációival a
gyermekirodalom egyik gyöngyszeme. A dráma műfaját és egyben a szomszédos román
nép irodalmát képviseli Szlafkay Attila egyfelvonásosok fordítása Fordulatra várva
címmel.

A vallásos költészetet Ötvös László: Októberi orgonaillat című verseskötete, az ifjabb
nemzedék pedig Jenéi Gyula: A víztorony vitorlái; Merényi Krisztián: A múlhatatlan ma
című verseskötetei által mutatkozik meg. A szociográfia műfajában Körmendi Lajos: Öt
perc az élet című kötete, a kisregény műfajában Sarusi Mihály: Csuba Ferke című kötete
hozható példának. Sarusi Mihálynak a Körmendi - Sarusi szabadcsapat című kötete a két
író barátságának szép dokumentuma. Ugyancsak az egyesület adta ki Körmendi Lajos: Az
álom fonákja című válogatott írásokat tartalmazó posztumusz kötetét. A Barbaricumnál
hasonmás kiadásban jelent meg a Biblia Hanauban, 1608-ban nyomtatott kiadása.

A kiemelt példákból is kitűnik, hogy egy kisvárosi kulturális egyesület is működhet
nagy hatósugarú körben, és felvállalhat olyan hézagpótló feladatot, amely nagy szolgálatot
tesz a magyar művelődésnek. Példaértékű az a társadalmi bázis, amely immár közel egy
évtizede támogatja ezt az egyesületet. Ez a biztosítéka annak, hogy minden nehézsége
ellenére is fenn tud maradni.
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