
ÁGOSTON ÉVA

IRO, MESEMOHDO, HUMORISTA
Romániában él egy magyar író, aki tarisznyájából már sok míndennel meg

ajándékozta a gyermekeket. Itt van mindjárt a tündérkírály, aIki "kora tavasszal
ráül egy díszes fatuskóból faragott trónusra, megtömi pipáját száraz bazsalikom
levéllel és rágyújt". Miközben jókedvében bárányfelhőket ereget, sajátos módon
varázsolja elő a hóvírágok, ibolyák, nárcíszok leánycsapatát. Csizmájának ibolya
cipőpaszta szagáról bárki fölismerheti, tele van vele a tavaszi erdő...

Vagy amott, "a hóvirágok hagymája mellett, - az alvó hagyma fülénél 
lakik egy egész apró csergőóra. A hóvirág csergetője fől van húzva márcíusra...
A csergőórát a tudósok míndezídeig nem találták meg. De jól tették, mert elvitték
volna kísérletképpen és azóta össze-vissza ébredeznénk..." Mégis, rníként lehet,
hogy "a bókoló, fehér virág míndíg tudja a kellő időt, holott még az eszes em
bereik közt is ritka az olyan, aki saját erejéből mindig pontosan jár". A titok
nyitja a hóvirágméz. Aki megevett egy bödön hővirágmézet, minden titok !tudója
lészen. Bajor Andor azóta is a hóvirágrnézet keresi, és úgy véli, nem találja, nem
találhatja soha... Én pedig gyanítom, mégiscsak sikerül valahol rábukkannia,
és időben meglelte a "kis csergő titkát" varázslataíhoz. Különben hogyan is
tudná "a világ szépségeit és meglepő képeit úgy megírni, hogy mindenki lássa,
és. az élet a földön szebb legyen".

A Hóvirágméz (Bukarest, 1975) karcolatai, meséí nem dídaktikusak, nem a
"pedagógia" termékei. Mégis minden sorában intelem, ízlésátalakító szándék fe
szül. A teljes emberré válást ugyanis nem Lehet kívülről létrehozni, azt csak az
ember saját maga, megküzdve érte a körülményekkel, harcolhatja ki saját magának.
Ehhez' a harchoz vértez fel Bajor Andor gyermeket, felnőttet egyaránt.

Különösen a Tükör (becsüld önmagad, hogy mások is becsüljenek), a Mivel
mérik a tudást? (a tudás "abszolút" mérhetetlensége), a Radír és ceruza (az
eszközök kezessége, engedelmességre szektatása) , A sZ4rkakirály története (ké
szülnünk kell a tudás és öröm befogadására), a Sötét erdő (a hivatástudat ébre
dése) erkölcsi tartalmával ; a Jóska, meg aZ'igazi okos kecske, nemkülönben a
Hajdaní ískola megható gyermekalakjának - már a "Kis másoló"-színeivel látta
tásával -, a Hová lett február vége? "detektívsztorija", a Köszöntő a szomszé
dunkban lakó kíslányhoz - (a nő és hivatás) megfogalmazásával tűnik ki. A
felnótté válás sóhaja szakad ki a· Télapóhoz írt sorokból : "Drá~a Télapó! Nekem
már nem kell teleszkóp, sem a veresdrót. sem az akvárium! Kérlek, hozz eg(}'
akármilyen kicsinyke darab szappant, Csak azért, hogy mutasd: nem haragszol,
s emlékezel még rám. Abból az időből, amikor még három ügyetlen vonallal
rajzoltam a hintalovat és Te mégis azonnal megértettél."

Kevés olyan író van, akire gyermek éS felnőtt egyaránt "odafigyel", akinek
hangját "minden hangszeren" '(műfajban) egyformán élvezik az emberek. Túl
zásnak is, általánosításnak is tűnhet ez a meghatározás, pedig hiteles; filozófus
nak, moralístának, ráadásul istenáldotta humorral rendelkező irodalmárnak kell
lenni ahhoz, hogy a kartársi kórus a felsőfokú méltatásokat (előrendelés nélkül)
oly osztatlanul tolmácsolja, mint ahogyan ez Bajor Andor esetében történt. Csak
néhány szemelvényt idéznék:

"Még arasznyi glosszáiban is elkápráztat bennünket nagy humánumával...
tökéletes ritmikájú, pontos fogalmazásával. . . de a szatirikus hangvétellel is
úgy, hogy valamit egyszerre könnyesen megmosolyoghatóvá tesz és ugyanakkor
sóvárgast ébreszt bennünk a nagy kék távolságok iránt... Valójában nem leplez
le semmit - a kifejezés hagyományos értelmében -, hanem egy mozdulattal
rászabadítja a tudás fénylő folyamát az embertelen rnarhaságok telepeire. s
-egyszerre minden biztosan vélt építmény és ékítmény meginog, örvénybe kerül
és a szemünk láttára tovasodródik... Világgal viaskodó moralista, aki egy-egy
újabb erőpróba előtt mosolyogva leveszi a szeművegét, de csak azért, hogy köz
ben tísztára, szíkrázóan fényesre törölje..." (Bálint Tibor: Útunk 39/77).

"Velünk együtt azt szeretné, hogy a humánum, az erkölcs alapelvei, a józan
ész követelményei maradéktalanul érvényesüljenek a míndennapok gyakorlatá
ban... Figyelmeztet látszatok és lényegek ellentmondásaira, emberségünk és éle-
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tünk bulktatóira, a céljukat vesztett eszközök, az embertelenség csapdáira.' Számon
kéri tőlünk a vox humana hangján a XX. századot." (Gálfalvi Zsolt: A hét
39/77).

"...Irigylésre méltó szenvedője a komor Igénynek, az eszményihez való ra
gaszkodásnak..." - írja Sütő András az Igaz Szó 9/77. számában. Ugyanitt Rácz
Győző megállapítja: "... A romániai magyar irodalomban páratlan és sajátos
tehetség... vívja ,világmegváltó csatáit'... Irodalmunk egyik legnagyobb igérete
Bajor Andor." Ugyancsak itt Farkas Arpád: " ... Bajor nem faggatózó férfiú,
ő csak időnként gyermekivé hunyja le vesékig látó tekintetét. Egyik Iegkatartí
kusabb izzású, egy népközösség szerelmével megvert földönjárónk,"

Csíki László szerint (Igaz Szó 9/77): ". ..Bajor annak rendje-módja szerínt
idealista. Tulajdonképpen lírai költő. Egy klasszicista igényeket vallé ember, lá
tásmódja drámai, mint minden Idealistáé,"

Utoljára hagytam a nékem legkedvesebb nyilatkozatot, Marosi Péter tollából:
Csak azért is költő címmel. "...Bajor ars poetícájának lényege: nem fogad el
semmiféle irodalmat, amely nem harcol humanista eszmékért és teljes emberségért.
Ez Bajor líraiságának kulcsa is. Költészete belső vísszhangot, hallhatatlan és
mégis messzire hangzó zengést, jajkeserves szépséget lop szatíráiba, novelláí
ba, minden rendű és rangú vallomásaiba."

Bajor Andor őnvallomásában foglalja össze ars poeticáját: " ... úgy gondo
lom, nem képzelhető el semmiféle művészet erkölcsi tartalom és az élet elkö
telezett jobbításának szándéka nélkül. Márpedig a világ érdeklődése elfordult
az emberért felelőséget érző irodalomtól. Dániken pótistennek hamis históríájára,
olcsó hitre, kúsza kalandra, bűnök izgalmas leírására vágyik.".. Az irodalom föl
adata, hogy föltárja az ember jó szándékát és botlásait, ami által valódi emberré,
a kor gyermekévé és a míndenség érzőjévé, hűséges részévé legyen" (A hét, 66/39).

Vallomását azzal zárja, hogy ez néki nem sikerűlt, de ez nem vigasz, hanem
súlyosbító körülmény.

Túl szígorúan láttatja saját magát, hiszen életműve dúsan példázza eredmé-
nyeit: ,

Az 1927-ben Nagyváradon született ; szülővárosában és Kolozsvárt járt isko
lába. A Bólyai egyetemen filozófiai szakot végzett. Dolgozott könyvkiadói lekto
rátusban és újságszerkesztőségében. Publicista, szépíró, humorista, ifjúsági regé
nyek írója, fordító. Művei: Kerek perec (szatírák, humoreszkek, karikatúrák,
1955 és 1957), Egy bátor egér viszontagságai (paródiák,1960, 1967), Hétméribldes
csizma (ifjúsági regény, 1962), Répa, retek, ~ogyoró (paródiák, szatírák, humoresz
kek, 1962), Napiparancs a hegedűhöz (publicisztikai -írások, 1963), Garázda Karcsi
rokonsága (ifjúsági regény, 1966), Főúr, írja a többihez (szatirikus karcolatok,
1967), Pokoli különkiadás (paródiák, karikatúrák, 1968), Tücsök és bogár (szatírák,
humoreszkek. 1972), Lelkek és pasasok, (humoreszkek, szatírák, 1975), Hóvirágméz
(ifjúsági történetek, mesék, karcolatok, 1975); Az éjjeliőr nem tud aludni (hu
moreszkek, szatírák, prózavers. ~977). És még sorolhatnám, folytathatnám színda
rabjalval. széles körű publicisztikájával. Azok számára, akik még nem ismerik, hadd
nyújtsak át egy darabka színes szőttest műveiból.

A jövő a számtantudósoké című szatirikus önéletrajzában írja: "A kérdést
ugyanis már régen egy napkeleti bölcs tevéjének a púpjáról szem1élem, ahová
egyébként egy kis átszervezés következtében jutottam. Előzőleg - míntegy másfél
esztendeig - kengyelfutó voltam e-gy kimondottan pogány szektorban, őfelsége

I. Augustus császár egyik alakulatánál. De fölvettek egy szamarat, a posztokat
összevonták és engem áthelyeztek egy tevére. Sokáig abban a hiszemben ültem a
tevén, hogy én vagyok rajta a második púp. Mígnem tisztázódott, hogy; nem a
púp vagyok, hanem a napkeleti bölcs. Egyébként a kollégáím véleménye szerint
ez tökéletesen míndegy, mert a bölcs is oda tart, mint a teve púpja... Az én
nevem jelen pillanatban Boldizsár, egyébként Gáspár és Menyhért is így került
a helyére: az egyik előzőleg főkönyvelő volt, a másik pedig csak 'Úgy léphetett
le a pusztáról. hogy elfoglal egy helyet a tevén. És azon röhögtünk, hogy a
számtantudósoké a jövŐ, és bámulunk egy csillagot, ami nappal is fénylik, mint-
ha minket próbálna, vezetni a napkeleti útakon." .

És hiába írtak föl számára "pontos szemüveget" ; a hű "pásztor" szemével
enélkül is - vagy éppen ennek ellenére - messze lát: "Állok a helyemen, mint
barátom, a szikla, s azt mondom, távoli a Völgy, és idáig érző mérgeket lehel.
Mérgezett az ég, és fehér porral van behintve a város. Azt mondják, egerek ellen,
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-de a por főként a hegyeket pusztítja megöli a sast, az énekeseket, a forrá$t.
Ha mérgekkel telik meg a völgy, jöjjenek ide a nyáj maradékához. Mert a
.;pásztor a pásztorságot nem fogja abbahagyni."

Nem hagyja abba, még akkor sem, ha· a régi barátokból olykor bürokrata
lesz, ha nem hisznek önzetlenségben az emberek (Szeretnék: május éjszakáján,
Boldog újévet); ha valahol botcsinálta, lélektelen a vezetés (Múzeumlátogatás
túriStavezetővel, Amit az ember főz, Aszfaltozzák-e ki a L6vásáneret?); ha a
munkafegyelem kívánnivalót hagy. maga után (Helyi időszámitás, Aki.ka tal
ponálZók előtt ülnek, A csészealjak mindenre képesek); ha egyes emberek tár
sadalomszemlélete még nem -a legmegfelelőbb (Okapám érdemeire tekintettel, Az
ember, aki zabálja a kar/iolt, Délelőtt van etika); ha a butaság károkat okoz
(Individualista paszwlyleves, Illemtan, Szerdán mindenki kiiteie« mosdani); ha
Kajmán elvtárs, a diktatórikus vezetés megtestesítője időnként "jeleskedik" (Jankó
Jenő elhibázott álma, Szökőhónap, Üvegtörpe); ha az irodalom terén sincs míndíg
minden rendben (Ismered-e Gazdula Izsót?, Költői hűség, Kisérleti szinház);
ha a szemlélet és gyakorlat eltér egymástól (Jóság és szeretet, Tiizérek -és civilek,
Virslit az önzetleneknek, Ki nem lop ruhaszárító kötelet?); ha még előfordul

önmenedzselés (Egy képzőművészeti kritikusnak, Ön mit ábrázol?); ha egyesek
"előre mossák" kezüket: -

"Ecce homo sapíens... Úgy beszélik, az volt a helyzet, hogy Jézus ott állt
Pilátus előtt, aki ez alkalommal a maga szempotjából nem látta világosan ten
nivalóit, feladatait. El kellett ítélnie Jézust, magasabb szempontból, noha Jézus
teljesen bűntelen volt, még magasabb szempontból. Ezért Pilátus kínlódott, mert
nem tudta a különböző magasabb szempontokat összeegyeztetni. így az a mentő
ötlete támadt, hogy nyilvánosan megmossa a kezét. Evvel kívánta érzékeltetní,

-hogy Jézust hivatalosan elítéli ugyan, de mínt magánember tovább is ártatlan
nak tartja. Amikor ez a szerenesés megoldás eszébe jutott Pilátusnak, ·azonnal
mosdótálat kért, s amíg a kezét mosta, Jézus rámutatott, és - ha jól tudom 
így szó1t a hagyomány szerint: ..Ecce homo sapíens!« Ami azt jelenti görögül,
valamint más antik nyelven is, hogy íme az okos ember! Ugyanis a talpraesett
embernek míndíg sikerül összeegyeztetnie a különböző szempontokat. Ezért az
eseményekből. ha nem is tisztán, de mcsott kézzel kerül ki; Az ostobák a bűn.
után próbálnak tisztálkodni. Akinek van magához .való esze, az megmosakszik!
előre. " Én magam is tisztába vagyok vele, hogy a mondás latinul van, és más
körűlmények között hangzott el, mínt ahogy leírtam. De . pillanatnyilag így van
a környezetemben elterjedve ~ nem kívánok senkit sem megsérteni. Viszont ha
rnegbírálnak, amiért pontatlanul idézek és kissé hamisítok: akkor mosom kezeimet."

Nosztalgíája és számvetés csendűl ki a Főúr, irja a többihez kívánalmaiból.
Elszámolás 1.) volt: gyermekkor - píllangókal, 2.) szívárvány-csodálkozás, 3.)
bombakörítés-rohamsisak feltéttel. Cserében visszajár: ifjúság, - és vonják le,
hogy a tükör nem mutatta a dolgok igazi formáját. Visszakéri a hegedűt, a friss
levegőt - a felelősséget írják a többihez -, és amit a földből-égből elfogyasztott.
Igen. Időnként számvetést készítünk rní is, amikor "...a süket csend már elvi
selhetetlen, amikor hang tör föl a szívből, ellenálhatatJan erővel". Mások ezt se
gélykiáltásnak nevezik, "holott fohász, panasz és könyörgés, a Vox Humana, ami köny
nyú lepkeszárnyakon a pókhálók között is elér a napfényhez" (Lelkek és pasasok).

Ugyanez az alaphangulat járja át az Oszólecke a Kórösön, az Ének a fürdő

kádban lírai szövetét: "Lalla falevele I trallala fülemüle I meg az er-dei I csend
-ben I a szív" - énekli a szerző az iskolai kórussal együtt, de a torkában la
puló drágakő (amit egy angyal lőtt a Tejúton a, torkába) Domiszol karnagynak
nem tetszik. Ki akarja rázni belőle. de ő nem hagyja elvenni. A ,.Cis'?:-.!ti~z"-ek

nem' értik őt, de megérti egy ló-Mecénás és a fecskék meg a zeneértő lények.
Hiába' próbálja elénekeIni barátainak egy vendéglőben titkát a drágakőről. azt
hiszik, megőrült: ;,Azt hitték, el vagyok romolva drótszempontból". A nők sem
értették: "De azért mondhassal" - mondták. Azóta csak a fürdőkádban énekel.
És "énekel a tűznek és víznek. gyermekkori ellenségeinek és cimboráinak. akik
nemcsak meghallgatták. de kitartóan közbecsobbantak, hozzázümmögtek. Persze,
ők is a magasságból jöttek. emlékezhettek valamire csillag- és semrntkorukből,

amikor O is közöttük kóvá'ygott, mínt csillag és semmi, az irdatlan család egyik
tagja, bátyja minden csillagnak és öccse minden semminek."

Amikor Bajor Andor harcol a lelket megnyomorító erők, a kisszerílség, a
butaság, a cinizmus ellen, harcol a "pótolhatatlan értékek" megmentéséére is, a
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Talált Tárgyak Megyei Kirendeltségén, ahol mint. helyettes raktárnok ügyködik.
Titokban a régi könyveket fényesítgetí és dugja el; kisvárost teremt újjá porai
ból (és szíve fölé dugja); az. elfelejtett dalok hangjait, szavakat. hajdani utakat,
az eltúnt madarakkal, és a gyermekkorát őrzi. Jön az ellenőrzés. hiánylistát
rendel a pótolhatatlan értékekről. Bajor összeírja: az Atlantiszt, a kékpe1;tyes tejes
esuprot, az Inkák kincsét, a Milói Vénusz karját stb., és jól elrejti a Iistát,
nehogy lába .. keljen. Mikor el.öakarja venni; sehol sem találja. Poeegér megette,
huzat kivitte? Tiszta lapot vesz elő, és éppen felírja: "Tejescsupor - kékpettyes"
("A konyha kövén eltörött" - amikor újfent jön az ellenőr és kéri alistát.
Örül, hogy csak ezt az egy tételt találja és·"a naprendszerrel kapcsolatban

. nincsenek komolyabb észrevételek", majd megígéri, hogy a hiányzó tételt be
szerzi. A csupor meg is érkezik, fehérben, "a pöttyöket majd pótolni fogjuk"
ígérettel, A szerző zavarában leüti könyökvédőjével a kipótott pótolhatatlan
értéket...

Bajor Andor paródíáíból egy csokorra valót a hazai közönség is olvashatott
a Nevető Parnasszus (Magvető, 1975) összeállításában (Szalay Károly kitűnő

munkája), Remélhetőleg egyszer majd színdarabjaít is megismerheti a magyar
közönség,

HAJÓVSZKY LÁSZLÓ VERSEI

Halálon túli érték

Ugyan mi értelme van iL javak mohó
- Nemegyszer vérre menő - hajszolásának.
Hisz a koporsók, első "agy háts6 soron
Mind egyformák, szigorúan egy szobásak.

Vaksötétek, hidegek és hallgatagok.
Tehetnek beléjük aranyat, eziistöt,
Ékkáoes fegyvert, felségjelet, balzsamot.
Lak6juk ott ezekkel már nem lesz különb.

F:s csak egyetlen gazdagságra törekvést
Ismerek, melynek célja az lehet csupán:
Hogy a lélek 1Mrátos emberiesség

Drágakincseivel legyünk Dáriussá.
Ennek a halálon túl is értéke lesz.
-Azzá teszi az isteni emlékezet.

.If káprá:z;at útjain

Ha minden csillag napfényes lenne,
Az sem ragyoghatná túl az Istent.
Hisz Ű oly nagy fényességge( ragyog,
Hogy szemeinket elkápráztatja.
És mint a világ világtalanja,
Akként botorkálunk az utakon,
Melyek végül is haza téritnek:
Ahol látható lesz majd az Isten.
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