
Pengetni kell az aranyat, 
hogy ne hallatszódjon a réz! 

EGY FRISSEN HANTOLT SÍRDOMB ELŐTT, 
LEHAJTOTT FEJJEL, LÉLEKBEN 

Február másodikán este, tőle szokatlan robajjal hatolt be feleségem szegedi lakásunk 
azon szobájába, ahol dolgoztam. 

— Te láttad ezt? 
Nem is a mondat értelmi magva, a hang megrendült puhasága tette, hogy felkaptam 

a fejemet. 
Irma sírt. A Népszabadság legharmadosztályúbb hírrovatában aztán megtaláltam 

a drámát: Bajor Andort, aki pár napnak előtte meghalt, ekkor s ekkor búcsúztatják a 
debreceni temető ravatalozójából. 

Nálam is könnyű helyen állnak a könnyek, de most nem sírtam. Az ember a saját 
halálakor effélét nem tehet. Mert Bajorral egy kicsit én is meghaltam. Kimondtam vagy csak 
gondoltam, de Bandikóra emlékezve napjában többször ma is elmondom: 

— Nyugodj békében, vakmerő álmaink ifjúsága! 
Mert a mi háború utáni bűntelen nemzedékünk leggyerekibben tiszta álmodozója Bajor 

Bandi volt. 
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Azt, hogy életének 64 esztendeje alatt mik történtek vele, nem mondom fel. A szép 
kolozsvári évek után, 1970-ben különben is távol kerültünk egymástól — földrajzilag. Ám 
azt, ami igaziból ő volt, a szellemiségét mindig magam mellett éreztem. 

Egyetlen példával szeretném ezt illusztrálni. Eszmélkedésünk idején, az ötvenes évek 
elején, amikor rájöttünk arra, hogy a gyönyörű igék és ígéretek közé hamisak, vásáriak 
csúsztak be, nagyon megrendültünk. Megfogalmazatlanul bár, de jelentkezett lelkünkben a 
gyanú, hogy a nemzeti és gazdasági elnyomás nélküli csodálatos, szabad jövendő késni fog, 
esetleg hosszú éveket fog késni. Nos, akkor mondta ki Bajor a nagy jelszót, amit én 
rokkantan, de lelkileg nem nyugdíjasan ma is kétségbeesetten lobogtatok: 

— Pengetni kell fiúk az aranyat, hogy ne hallatszódjon a réz! 

* 

Az író asztalánál címmel 1969-ben könyvem jelent meg a bukaresti Irodalmi Könyv-
kiadónál, amelyről Kovács Sándor Iván azt írta az Új írás egy 1971-es számában, hogy az 
„a romániai magyar irodalom eleddig egyetlen és így legfontosabb históriai igazságra vezető 
kalauza". Harmincnyolc íróval volt beszélgetésemet közlöm benne. Közülük tizenhármán 
még élnek... 

Nos, ebből a könyvből idézem meg Bajor Andort. Ebből a könyvből, és huszonkét év 
távolából. 

Vidám beszélgetés pánikról meg egyebekről 
6 

Szombaton megegyeztünk, hogy hétfőn délelőtt pontban tíz órakor nála vagyok. Félkor 
hívom — nem csak a felteendő kávéra való tekintettel —, hogy indulok. A hatodikos Kati 
lánya veszi fel a kagylót. „Apa még alszik?" — tör fel belőlem a balsejtelem. „Azt hiszem, 
már alszik" — feleli. „Hogyhogy?" — kérdem megrendülten. Azt mondja: „Úgy, hogy most 
feküdt le." „De hiszen arról volt szó — méltatlankodók —, hogy pontosan tízkor nála 
leszek." Kati megnyugtat: „Tessék jönni nyugodtan, apa tudja, azért feküdt le..." 

Hát ez így kezdődött. A folytatás körül azonban nincs semmi hézag, viszonylag rövid idő 
alatt sikerül felrázni, s néhány kávé után már üzemképes. És helyet is csinál számomra az 
asztalánál egy turistabolt meg egy gyógyszertár között. Aztán letelepszik az ágyra és 
biztatólag néz rám, hogy most már én következek lépésre. 

— Elsőnek egy petőfis kérdést tisztázzunk: minek nevezzelek? 
— Nem értem. Eddig mindig Bajorúrnak neveztél. 
— Egyszer valaki humoristának mondott, és erre te nagyon mérges lettél. 
— Nem vagyok mérges, te. Mindegy, hogy minek neveznek: költőnek, humoristának, 

irodalmi villanyszerelőnek. A megfogalmazás mindig a személyhez módosul... A humorista 
gyűjtőfogalom, egy meghatározatlan műfajnak meg a leggyengébb írónak a gyűjtőfogalma. 
Az emberek kényelmesek, keresik a jelenségekkel kapcsolatban a szót, mikor aztán 
megtalálják, irtó meg vannak elégedve. Ha az Adyt felülvizsgálókra — gondolom — azt 
tudnák mondani, hogy „vízicserkészek", a dolog el lenne intézve. Legyek humorista, nekem 
ebbe nincs beleszólásom. 

— Nem egyébért, de közelebb szeretnék jutni az írói szándékhoz.. Mit akarsz: kinevettetni 
vagy megnevettetni ? 

— Ezt a kérdést is meg kell hogy kerüljem, mert az írásnak végső fokon a kifejezés a 
célja. Aztán, hogy abból megnevettetés vagy megríkatás sikeredik, az nem fontos. Fontos 
az, hogy igaz-e. 

— Őszintén szólva ellenállásra számítottam, arra, hogy kijelented, az írásaid kizárólag 
szatírák. 
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— Nem, mert pontosan én sem tudom, mi az, hogy szatíra. Megvettem ugyan néhány 
könyvet a szatíra elméletéről, de a kritikus barátaim sorra elcsórták, mielőtt a lényeget 
kihámoztam volna. Talán igazuk van: nekik nagyobb szükségük lehet az ilyen könyvekre. 

— Jó, de mi az ars poeticád? 
— Megírtam már: én a dolgokat akarom felvilágosítani, nem az érdeklődőket. 
— Mégis, hisz egyike vagy a legtudatosabb íróinknak. 
— Egyfelől nem tudom, hogy ez igaz-e, másfelől a kettő között nincs ellentmondás. 

Hogy a konkrét írás esetében mit akarok megírni, azt tudom, de hogy általában mit, arra 
csak ezt felelhetem: ami van. 

— És kinek szánod az írásaidat? 
— Annak, aki elolvassa, aki ezzel megtisztel. 
— Lessing azt mondja, hogy a komédia, a nevetés nem á betegeket gyógyítja, az 

egészségeseket erősíti. 
— A szellemet kell hogy erősítse, de mondj le eleve arról, hogy valamilyen gyakorlati 

eredménye legyen. Ha a szatíra képes lenne javítani, Swift után nem lenne hülyeség, 
imperializmus, talán emberiség se lenne... 

— Lessing is nagyjából ezen a véleményen van. 
— Ennek csak örülök... Különben, ha a szatíra hat, az igazmondás szelleme hat. És 

milyen erős általában az igazság? Ugye, te Huszárúr, az igazság általában a gyengékkel 
szövetkezik. Legalábbis évezredeken keresztül az elnyomottakkal szövetkezett. 

— Sokat hangsúlyozod az igazságot, az igazság nem az egyetlen kritérium. 
— Számomra igen, én konzervatív vagyok. Tudod te is, te. 
— Személyes élmény jut ezzel kapcsolatban eszembe. (És most hosszan beszélek, mint a 

stílusparódiáidban.) Egyszer, katona koromban a fugyivásárhelyi lőtéren arra lettem figyel-
mes, hogy öt katona kilőtte már a célpontra minden golyóját, és türelmetlenül várakozik a 
hatodikra, aki még egy lövést se adott le. És aki elég különösen viselkedik. Hosszan céloz, 
aztán feláll a géppuska mellől, tenyerével ellenzőt formál a szeme elé, és érdeklődve néz a 
célpont irányába. Lőszerellátó lévén odamehettem hozzá, s halkan megkérdeztem: mi van? Az 
illető katona szinte a keblére ölelt örömében (az ezred tisztjeinek nem kis mulatságára), majd 
titokzatos arccal azt kérdezte: mondd öregem, körülbelül milyen irányban van a céltábla? 

— Igen, emlékszem, akkor még nem volt szemüvegem. 
— Az írónak mindig van? 
— Van, ha kell. ó a szem, a szemorvos és a szemüveg. Ó téved, és ő képes a látását 

korrigálni. 
— A viszonyítási alap? 
— Bennünk van. Megfigyelésem szerint az emberek tudják, hogy mi az igazság, sokkal 

többen tudják, mint ahányan mondják. Ebben optimista vagyok. Az emberek nemcsak 
javíthatatlanok, de elronthatatlanok is. 

— Mégis, a szatíra igazsága bonyolultabb, a szatíra bevallottan torzít. 
— Minden író torzít, többé-kevésbé. Minél tehetségesebb persze, annál inkább a 

valóságot adja. A tudatián arra a kérdésre, mennyi tizenhárom a négyzeten, rengeteg választ 
adhat, aki tud számolni, az csak egyet. 

— Térjünk akkor át arra a kérdésre, hogy te lírikusként indultál. 
— Mindenki lírikusként indul. A líra az emberi szellem ősi és természetes állapota. 

Minden emberevő: született lírikus, csámcsogva szereti az embert, és ugrál a holdvilágtól. 
— Nálad az átváltásban nincs szerepe a lélektanból ismert alacsony ingerküszöbnek? 
— Meglehet, hogy a teherbírásom az ostobaságok iránt kisebb, mint másnak. Sajnálom, 

ha így van. Megítélésem szerint az ostobaságok léte kollektíve rajtunk múlik, mi tartjuk fenn 
őket. Mikor te meguntad, én tartom fenn, ha egyszerre unnánk meg egy ostobaságot, 
megszűnne. Mikor a társadalom egyszerre unja meg az ostobaságokat: azt hívják forradalom-
nak. 
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— A szatírát ezek szerint forradalmi műformának tartod? 
— Minden igazi írás forradalmi. 
— Az idill is? 
— A jó írás az ember igazságérzetét szolgálja. A jó írás minden esetben rámutat 

lényegünkre. Nem arról beszélek, hogy X vagy Y kora elkötelezettje volt vagy sem, hanem 
arról, hogy ha az igazságot írta, a haladást szolgálta. 

— Balzacra gondolsz? 
— És hátha Tomesára? Persze itt nem akarok méréseket eszközölni, hogy hány 

kilométer volt Balzac, s hány Tomcsa. Az efféléket nem szeretem. Az irodalomtörténészek-
nek van ehhez spárgájuk, de mérés közben összebogozzák. 

— Vissza kell térnem az indulásodra. A szatíraíró kicsit filozófus, moralista, ezek pedig 
idősebb kort feltételeznek. 

— Itt valamit megérezték Sokszor találkoztam emberekkel, akik meglepődtek, mert 
idősebbnek hittek. De miután én mindig tisztában voltam személyi adataimmal, számomra 
ez a hiedelem volt meglepő. Állítólag a kínaiak, ha nagyon meg akarnak dicsérni egy 
hölgyet, azt mondják: olyan, mintha 70 éves volna. Vagyis olyan bölcs. Ma sem tudom: ez 
dicséret-e vagy becsületsértés? 

— A szatíraíró nem egy csalódott lírikus? 
— Csalódásban sokszor volt részem, de ebben igazán nem vagyok kivétel. 
— Arra gondolok, hogy te a katolicizmus szellemében nevelkedtél... 
— A katolicizmusban csak az csalódik, aki akar. Kétségtelen, hogy a katolikus 

gyakorlat sohasem felelt meg a katolikus elméletnek. (Bár én személyesen ismertem 
szenteket is.) Ám a katolicizmus nem is állítja, hogy megvalósulásaiban teljes. A teljesség 
csak a Diadalmas Egyházban van, és nem a földön. Én a Diadalmas Egyházat nem láttam. 
A csalódás az lenne a katolikus számára, ha fölmenne az égbe, és az ég is ki lenne rámolva. 
Ezért tiltakozott Savonarola, mikor a Diadalmas Egyházból is kiközösítették. A Diadalmas 
Egyházat ugyanis nem csak Savonarola nem látta, de Sándor pápa sem, aki Savonarolát 
kirámoltatta belőle. 

— Tehát te bizonyos dogmákban csalódtál? 
— Nem szeretem a dogmákat, de elviselhetőbbnek tartom azokat, amelyek azonnal 

dogmáknak is mutatkoznak. Én tanultam dogmatikát. Az emberi értelem rendkívül sajátos 
alkotása, de abban szó se volt arról, hogy nem dogmatika. 

— Tehát akkor csak arról van szó, hogy idealista jógyerekként (mint katona is ideálisan 
viselkedtél) bekerültél a mindennapi élet nagy húsőrlőjébe. 

— Ahol felfedeztem, hogy a húsőrlő milyen komikusan nyikorog, mennyire rosszul 
vág, és a Nagy Hentesekben mekkora fajankó veszett el,.. 

— Tehát eredendően szatirikus fogantatású vagy, hiszen ugyanaz a tapasztalat másban 
tragikus életérzést vált ki. 

— Amikor a tragikum termelés mechanizmusát nézed, a tragikum és komikum egybe-
olvad. A világ nagyon ügyefogyott, selejtes gépekkel darálja a tragédiát. 

— Megítélésem szerint a világ egyik fő vonása a tragikomikum. A jelenkori világirodalom 
demitizáló buzgalmára célzok itt. Shawtól Dürrenmattig. 

— A demitizálás történelmi folyamat, minden kor demitizál. Az emberi szellem 
előbb-utóbb kritika alá vesz minden mítoszt. És ahogy a mítoszt kritika alá veszed, 
nevetségesnek találod. A mítoszhoz nem lehet a fizikus látásmódjával közeledni, mert akkor 
rögtön kiderül, hogy a világ teremtése hat nap alatt, marhaság. Tantalosz kínja pedig 
érzékelés-lélektani abszurdum. 

— Tehát minden mítosz előfeltétele a hit. Miben hisz a mi demitizáló korunk? 
— Például a tudományban. Miután az emberiség ésszerű vizsgálat alá vesz egy mítoszt, 

megállapítja: milyen szükségletet elégített ki, és evvel el is veti. És aztán megkeresi a saját 
mítoszait, amelyeket majd csak a jövő talál abszurdnak és kegyetlennek. 
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— Vajon a mi tudományba vetett hitünk üdvözít? 
— Egy vonatkozásban igen: kétségtelen, hogy a XX. század emberének életszín-

vonala nem hasonlítható a XIX. század embereiéhez. Ha üdvözítésen azt érted, hogy 
minél vitamindúsabb legyen a táplálkozásunk, minél higiénikusabban éljünk és minél több 
különböző zakó között válogassunk, akkor igen. A kérdés pusztán az, hogy mi lesz 
azután? Amikor már új lakásba költöztünk, ahol tévé van, rádió, magnó, hűtőszekrény, 
hőszabályozó, gépkocsi, és órák alatt közlekedhetünk a világrészek közt. Mi lesz ak-
kor, te? 

— Erre kérdeztem, hogy a tudomány mindenhatóságába vetett hitünk nem mítosz-e? 
— Ahogy egy hajdani mitikus korban élő ember nem tudott kitekinteni a korából, úgy 

mi sem. A katolikus hit egyébként nem olyan természettudományos lehetetlenség, mint 
ahogy hisszük. Pasteur hitt a kenyér átlényegülésében. Holott minden bizonnyal többet 
tudott a természetről, mint mi ketten. 

— Beszélj az emberi értelemről. 
— Vagyis arról, hogy mit kell értelmesnek tartanunk és miért. Az értelem: alkalmazko-

dási képesség. De mihez? A piachoz? Például Einstein sem volt tisztában azzal, hogy 
mennyit ér a pénz. Ha Kolozsvárra jön, rengeteget nevettek volna az ostobaságain. Az első 
kofa átverte volna. Ha vidékre helyezik, a tanügyben képtelen lett volna összeszámolni a 
marhákat. Az emberi értelem alkalmazkodási képesség. De kihez, mihez kell alkalmazkod-
ni? A menetrendhez, a pillanatnyi szükségletekhez, vagy a világmindenség törvényeihez? 
Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a pillanathoz, de titkon tudjuk, hogy az igazi értelmes 
dolog az általános törvényekhez való alkalmazkodás. 

— Térjünk vissza a szatírához. Én, meg kell mondanom, félek a szúrós szemedtől. 
Feltételezem, hogy annak idején hasonló okokból ijedtek meg egyesek a „Miért evett Bodoni 
elvtárs vadasbélszínt zsemlegombóccal" című, meg a hasonló hangvételű szatíráidtól. 

— Lehet. 
— Szereted, ha félnek az írásaidtól? 
— Gyáva ember vagyok. Utálom a veszélyt. Ezért nyilván nem szeretem, ha félnek az 

írásaimtól. 
— És akkor mégis... 
— Az igazság se választja feltétlenül az erős embereket. Különben nem Németh László 

lenne a kor legnagyobb magyar gondolkodó írója, hanem Papp Laci. 
— Azt mondták, tulajdonképpen senkinek se szánod írásaidat. Senkinek és mindenkinek. 

A Tücsök és bogár című sorozatod az Előrében hogy helyezhető bele az elképzelésbe? 
— Úgy, hogy ez számomra közlési, véleménymondási lehetőség. Hamaros publiciszti-

kai megnyilatkozás, ahol a közélet kérdéseiről szólhatok. Engem ugyanis legalább annyira 
érdekel a közélet, mint téged, vagy a generációnk többi tagját. Mi kamaszkorunkban nagy 
közéleti leprát kaptunk, amiből sohase fogunk kigyógyulni. Sose tudunk lemondani arról az 
igényünkről, hogy a közélet fejlődjön. Hogy én senkinek se szánom speciálisan az írásaimat, 
azt úgy értem, hogy kizárólag az igazságot szeretném szolgálni. Megítélésem szerint az 
olvasó az igazat szeretné olvasni. Tehát egyazon ügyben gyalogolunk az erdőben. Ha viszont 
elsődlegesen az olvasót akarom szolgálni, figyelmem elterelődik, s óhatatlanul a divatot 
szolgálom. 

— Apropó, divat: te mindig gondolatibb voltál, mint nemzedéktársaid, hogy úgy 
mondjam, hivatalból hajlamos az abszurdra, de érdekes, hogy a ránk zuhant — és 
hellyel-közzel termékenyítően ható „izmusok" közül egyiknek sincs nyoma a munkáidban. 

— Van bennem egy előnytelen személyi tulajdonság: negativizmusom a divatjelensé-
gekkel szemben. Sejteni vélem a divatok mechanizmusát. Tudom, hogy a divatot: kieszelik. 
És ami csak divat, az pótcselekvés. Emlékeztetlek, hogy nálunk egy időben szatírakampány 
volt: irtsd a hibát a szívemből alapon. Akkor én a divatból bírálókkal fordultam szembe. Fel 
tudom sorolni, hányszor vételeztem reggeli letolást ez ügyben a kincstártól. Paródiáim 
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között megtalálod a kampányszatíra paródiáját, amiért szintén elég masszív kincstári letolást 
faszoltam. Hasonlót még akkor kaptam a csajkámba, mikor alkalmatlan időben bíráltam. 
Szóval ebből az előnytelen tulajdonságomból származik, hogy én a „guelfeknek ghibellin 
vagyok, a ghibellineknek guelf." 

— Az abszurd irodalomról hogy vélekedsz? 
— Divat, hogy ne mondjam, pánik. Utálom a szellemi életben a pánikot. Nem hiszem, 

hogy a szellem szeretné ezt a megnyilatkozási formát. Az igazi szellem nem éjfélkor jelenik 
meg és nem lepedőben. De nem utazik divatcikkben sem: miniszoknyában vagy bőrkabát-
ban. Az efféle gyanús. Gyanús, ha a szellem olyan trükkökkel dolgozik, mint a világnak 
felkínálkozó nő. 

— A szellem feladata a rendteremtés, nem a riogatás, így érted? 
— És úgy is, hogy nem tűri a jó előre elkészített tyúkketrecet, amibe aztán beleköltöz-

tetjük, hogy tojjon. Egyébként a sötét tyúkketrecben a tyúk se örömében tojik. 
— Természetesen van, akinek jó áll a divatcikk. 
— Az irodalomban ez attól függ, hogy van-e köze a mi valóságunkhoz. Ha valaki azért 

vesz irodalmi bőrruhát, mert ezt New Yorkban is így csinálják, ez hóbort, és a népünkkel 
szemben: felelőtlenség. 

— Megítélésem szerint ez főleg a képzőművészetekben öltött riasztó méreteket. 
— A képzőművészethez nem értek, de az a benyomásom egy-egy kiállításon, hogy a 

legkülönbözőbb művészettörténeti korok és műveltségek tartanak csúcstalálkozót — sze-
rény vidékünkön. Ez harmadosztályú utánzata valami másodosztályúnak. Világviszonylat-
ban ez: atomháborús veszély okozta pánik. Olyan művészet, amely a csend idején elfoglalta 
a fórumot, és képtelen valamit mondani. A tény maga, hogy elfoglalta a fórumot, társadalmi 
tett, de hogy nem mond semmit, az: árulás. 

— Csak annyit mond, hogy fél. 
— Nem szabad félni. Nincs joga félni! Szembe kell fordulni a veszéllyel. Persze 

feltehetnéd a kérdést: ha Swift után is lett imperializmus, mi értelme annak, hogy az 
imperializmus új formáival a művész szembeforduljon. Úgy hiszem, ha Swift tudja, amit nem 
tudott, akkor is megírja a Gullivert. 

— A Gulliverről jut eszembe, regényt nem írsz? 
— De igen. Csak nem egy napon az ángliussal. 
— Mit, miről? 
— Hát erre mit feleljek? Mondjam el a tartalmát? Az ostobaság. 
— Nem, de nyilván eljutottál az összegezés periódusába. 
— Igen, és ez új formát követel, mert az összegnek szükségszerűen más minőségnek kell 

lennie. Mert ha a summából nem jön ki a kritikus tömeg, nem lehet szó új minőségről. 
Minden esetben kritikus tömegnek kell léteznie, mint ahogy minden írás is a maga módján 
kritikus tömeg. 

— Mik szerinted a jelenkori romániai magyar irodalom sajátos feladatai? 
— Ennek az irodalomnak különleges felelőssége van. Egy nemzeti kisebbség irodalma, 

és csak mint ilyennek van létjogosultsága. Vagyis, ha elkötelezettje ennek a népességnek, azt 
szolgálja. Egyébként országunk haladását is ezen keresztül szolgálhatja valóságosan. 

— Tehát marad a humánum, azt kell magunkban őriznünk... 
— Kérdés, hogy ezen mit értünk. Az utóbbi időben túl sokat beszélünk róla. Vajon nem 

pótcselekvés ez is? A humánum könnyebben válhatik cégéres humánummá. Van már 
boltunk, ahol humánumot is lehet kapni, akár Mona Lisa-szappant. A humánumot különben 
a felszabadulás után tudomásom szerint senki sem tagadta. Senki, aki valamit elkövetett, 
nem tud szocialista elvekre hivatkozni, tehát, ha jól megnézed, magától tette. Felelőssége 
legalábbis személyes. Soha senkinek sem diktáltak elvileg gonoszságot. Nem tudok esetet, 
hogy egy írót arra kényszeritettek volna, hogy szamárságot írjon. Amennyiben ilyent 
tettünk, lényegében önként tettük. Az esetleges diktálók ugyanis eltűntek, felszívódtak. 
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Nekem is vannak írásaim, melyekkel ma nem értek egyet, és ezekért csakis én felelek. Nem 
állíthatom, hogy Bondács elvtárs diktálta, mert mondd, Huszárúr, ugyan mitől lenne 
hatalma Bondács elvtársnak a lelkiismeretünk felett?! Te mondd meg! 

— Hogyan látod generációnk, a mai középnemzedék helyzetét? 
— Vállalom a generációhoz való tartozást. Függetlenül attól, hogy milyen a személyes 

viszonyom a generáció egyes tagjaival, vallom, hogy céljaink hasonlítanak. Nálunk a 
felszabadulás utáni irodalomban volt egy úttörő nemzedék — Gaál Gábor, Nagy István, 
Asztalos nemzedéke, akiknek nagy érdemeik vannak a jelenkori irodalom megalapozásá-
ban. Mi más körülmények között nőttünk fel, mint ók, sokat is tanultunk, mégis úgy érzem, 
a mi generációnkat átugrotta az idő. Köztünk és Nagy Istvánék között voltak konfliktusok, 
amelyek megoldódtak vagy elcsitultak, az utánunk jövőkkel sem alakult ki világos párbe-
széd. Ók csak a mi kompromisszumainkat látják, ő k rögtön a fórumra kerültek. Mi sose 
voltunk a fórumon. 

— Hogyan kerültek a fórumra? 
— Egyesek bizonyára kompromisszum által. Az természetes, hogy jön a frissítés, de 

minket az élet fonalát sodró párka nem akar az életbe belesodorni. Túl szúrósak vagyunk 
neki. Tehát Lakhézisz jobban szereti azokat a szellemiségeket, akik belecsavarodnak a 
társadalom feletti absztrakciókba. 

— A mi nemzedékünkről azt mondják, hogy válságba jutott. 
— A mi nemzedékünk lehet, még nem találta meg a megfelelő kifejezési formát, és nem 

elégszik meg pótcselekvéssel, de amíg él, nem mond le irodalmi közösségi eszményeiről, s 
arról, hogy népünk előtt felelősnek tudja — vagy képzelje — magát. 

* 

Az 1970 őszén megindult A Hét című művelődési hetilap első számától jelen van Bajor 
Andor. Állandó rovatot vállal. Éjféli ügyeletcímen, külpolitikai események kapcsán mondja 
el írói mondandóját — lényegében a romániai állapotokról. 

Ezt a trükköt leghamarabb a cenzúra ismeri fel. Mindegyre megcsonkítják a szövegeit. 
Egyre sűrűbben marad ki a rovat a lapból, míg végül tökéletesen ki is kopik. 

Ismét csak nem biográfiai adatnak szántam az elmondottakat. Bajor emberi arculatát 
szeretném ezek által felvillantani. Ugyanis barátaimmal, kikkel a lapot szerkesztettem, 
nagyon sokszor kerültünk a cenzúra miatt kellemetlen helyzetbe. A szerző ugyanis hajlamos 
azt hinni, hogy a szerkesztő nem harcol kellő eréllyel a szövegeiért, és azok azért maradnak 
ki. És ilyenkor mindig tud egy-két pozitív példát is, amelyek másokat dicsérnek és ellenünk 
vallanak. 

Nos Bajor, aki igazán szenvedélyes ember volt, sohasem kételkedett a szavainkban, 
becsületünkben. „A fiúk, amit lehetett, megtettek" — mondotta nemegyszer. Mert — 

^ mondom — ez a gyakran fékeveszetten indulatos ember — talán, mert esendőségemet, 
szánnivaló naivságomat korán felismerte — annyi megértéssel volt irányomban, mint 
mesteremen, Asztalos Istvánon és legközelebbi barátomon, Földes Lászlón kívül senki a 
romániai magyar irodalomban. Mikor például harmincéves fejjel kineveznek a kolozsvári 
Magyar Színház igazgatójának, felmorajlik hátam mögött az úgynevezett közélet. Jobb 
emberek háborognak az ügy kapcsán: milyen jogon? Milyen címen? Minek alapján? 

Nyilvánvaló, hogy Bajor is jól tudta: nem titkolt színházvezetői zsenialitásomat ismerte 
fel a hatalom, hanem úgynevezett jó származásom és némi irodalmi sikereim jutalma a 
kinevezés. És ekkor mondja — 1959 szilveszterén — az Utunkban, egy tréfás szerkesztői 
üzenetben: 

„Azt uja: »Mentem az utcán, amikor hirtelen rám ejtettek egy színházat. Mit tegyek?« 
Ha megfigyelte, a színház kapuja fölött van egy karika: ebbe kell belehúzni a spárgát, 
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megfogni, és elindulni pozitív irányba. Meglátja, majd a színház követni fogja Önt, és Önből 
kitűnő színházigazgató lesz, higgyen nekem, uram, úgyszintén Molière is azt izeni, meg 
Shakespeare, hogy bíznak Önben. 

Boileau" 

* 

Miért erőltetem ezeket a személyes emlékeket? A végén még valaki meggyanúsít, hogy 
a saját múltamat csinosítom. Hisz — sajnos — az efféle gyanúk korszakában élünk. 

Nem érdekel már a gyanú! A jövő iránti felelősséget átadtam — lélekben — az utánunk 
jövőknek. A jelennel meg mit kezdjen egy magamfajta rokkant? A múlt az én birtokom. Én 
már csak ott keresem a jövőre hagyományozható igazságokat. Emberlétünk titkait keresem. 
És Bajor Andor is egy ilyen titok. Hiszen a látszatra sokszor a meggondolatlanságig dühös, 
az élet szennyét magáról elvont szellemi szaunákban lemosni próbáló, nagy tudású 
intellektuel, a finom esztéta, olykor a mámorba menekülő labilis idegrendszer, egyszóval az, 
akit mi Bandikónak hívtunk, lelke mélyén, titkon egészen más ember volt. Buzgó katolikus, 
például. Rendíthetetlen istenhívő. Amiről sosem beszélt. Amit sosem árult el. 

Egyetlen tulajdonságában sejtettem meg, hogy titka van: aggályos lelkiismeretességé-
ben. Fokozott felelősségérzetében. Abban, hogy lett légyen akármilyen nagy a vész, nem 
tudott otthon maradni — mint tették mai hangosak közül sokan — , mindig ott volt a sorban, 
ahol igazságokért, gyengékért kellett tusakodni. 

Nos, 1983-ban Sorsom emlékezete címmel újabb könyvem jelent meg a Kriterionnál. 
„Vallomások egy bűntelen nemzedék elkárhozásáról" — írom az alcímben. A könyvet 
bizonyos erők — köztük neosztalinisták is bőven — koncentrált támadással tisztelték meg. 
Bandi tehetetlenül nézte egy darabig, és végül nem bírta tovább. És elküldte volt az alábbi 
hozzászólást. Amit sajnos akkor nem tudtam közölni, mert már azzal is megvádoltak, hogy 
az általam főszerkesztett lap hasábjain a saját könyvemet magasztaltatom. Hajói emlékszem, 
egyetlen — igaz, hogy elismerő — cikk jelent volt meg róla, a Molnár Gusztávé. 

Őszintén megírtam ezt Bandinak: patthelyzetbe kerültem, nem tudom az írást forgal-
mazni. Válasza ennyi volt: „Akkor tedd el jobb időkre." 

Hát itt van. Most már nem is engem jellemez, hanem az íróját. 

A tárgyalás rendje 

Huszár Sándor könyvének vitájába nem kívántam újságcikkben beleszólni. Minthogy a 
könyvben szerepelek, a romániai magyarság fogyatkozó irodalma, és még inkább a romániai 
magyarság fogyatkozó tisztessége hamis tanúzással gyanúsíthatott volna. Én pedig — ha még 
az írás égi kedvezménye megadatik — szeretnék békén dolgozni és békén élni. 

Pontosan tudom, hpgy a hajdani bírói tárgyalásokon megjelent tanúk miként válaszol-
gattak a hivatalos kérdésre: mennyi pénzt kívánnak térítésül aznap kárbament munkájuk 
után. Avval a nyíltsággal, amely — úgy tűnik — a lingvisztikailag velem egy nyelvet 
beszélőknek látszat szerint megadatott, a tanúk így feleltek: „eskü nélkül öt karajcár, 
esküvel tíz karajcár". Ezek az emberek — népességünk tehetséges, minden alkalmat 
megragadó fiai — a járásbíróság előtt lebzseltek és a tanúskodás krajcárjaiból éltek. Még azt 
sem lehet állítani, hogy naponta júdáspénzt vittek haza. Ugyanis a hamis tanúk — mert 
lényegében azok voltak — sokszor az igazat hazudták eskü alatt. Vagyis, tíz krajcárért 
hamisan esküdtek az alperes vagy felperes igazságára. Tudniillik, az egyik pörlekedőnek 
igaza volt, de a tanúk ezt a mellékkörülményt nem ismerték. Csak bizonyították. 
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A gyanút, a tíz krajcár vitézi bezsebelését mindenképpen el akartam kerülni. 
Most sem beszélnék, ha egy új hozzászóló egyszerűen elkárhozottnak ítélne és Jézus 

Krisztusnak képzelné magát. Ez vagy generációs, vagy pszichiátriai eset; vizsgálják ki, 
fogdossanak össze öt- és tízkrajcáros tanúkat, azután mondják ki, hogy én voltam Pilátus, 
akár azt, hogy a két lator. A döntés miatt nem fog tartósan gyötörni a búbánat. Ez nem a 
Forrás huszonegyedik nemzedékének közönye. Csak egyszerűen tudom, hogy az életem 
folyamán hol álltam, mit szolgáltam, és ha valaki lelatrozott, elítélt, fára próbált kötözni: az 
miféle volt. 

Most azonban kénytelen vagyok közbeszólni. 
Ugyanis nem közönséges félretanúskodás megy végbe, és nem a vádlott veri az ügyészt, 

nem a bíró iszik szilvóriumot tárgyalás közben. Mert efféle romániai magyar szépséghiba 
megeshet bensőséges tárgyalásainkon, attól még fönn tudjuk tartani karakterünk bírálói, 
vagy bámulói felé a civilizáltság látszatát. 

Most azonban olyasmi történt, ami a pici zöld emberkék mértékével is példátlan. 
Egyszerűen megjelent K. J . az emelvényen, elegánsan, új amerikai divat szerint, mint 

tanú. 
Ez rendben van: tegyen esküt, és megkapja a tíz krajcárát. Azonban K. J . , a tanú, egy 

váratlan szaltóval a bíró helyét is elfoglalja. 
Nofene, mondom, ki kell cseréltetni a szemüvegemet. Nyilvánvalóan rosszul látok, 

noha a romániai magyar szellemi életben láttam már egy-két csudát. De nem. K. J . a bírói 
székben ül: ítélkezik. 

Ez önmagában nem meglepő. Az ötvenes években is ítélkezett. Csak akkor micisapká-
ban és pufajkában ült a bírói székben. 

Mellékesen jegyzem meg, hogy engem ítélt el annak a gyorsan egybepatkolt Napóleoni 
Kódexnek alapján, amely minden íróra reádobott egy-egy nélkülözhetetlen pozitív hőst, 
púpnak. Vagy: az író amerikai ügynök volt. 

K. J . , az újdonsült amerikánus tehát tanúból bíró lett. 
Nofene, mondom, elmaradtam erősen a texasi törvénykezés mögött. 
De hirtelen látom, hogy újabb bukfenccel besirül a vádlottak padjába is. 
Bevallja egykori (?) bűnrészességét. Hát ez Texasban sem lehetséges, bár amerikánus 

bőrnadrágjában ő bizonyára jobban tudja. Hiszen furcsa bűnrészesség is a bíróé, illetve a 
tanúé. 

A tanúbíróvádlott mindig olyasmit művelt, amit a pillanat javallt: tehát a pillanatban 
mindig ó volt a Tudás és az Erény. Aztán kiderült, hogy tévedett, majd bukfencet vetett, és 
ismét ő volt a Tudás és az Erény. Lehet, hogy ez az elsőrangú tornászmutatvány újból a 
pillanat meghódítását szolgálja. Nincs vele közöm. Ez K. J . dolga, ő él társbérletben az örök 
pillanatnyi követelményekkel és a lelkiismeretével. Ó támadott engem — a jelenkori nagy 
antiidillista — az idillizmus meglövöldözéséért, az 50-es évek folyamán; amiért is az 
idillizmusról írt paródiámat akkor név szerint neki ajánlottam. Engedtessék meg, hogy ezt 
lábjegyzetben újra közöljem. (A paródiát lemásolva mellékelem.) Ez is tanúskodik, esküvel, 
és tíz krajcárt sem kér. ^ 

Természetesen én K. J.-t nem ítélem el. Nem vagyok bíró. 
De ahogy a csatár nem lehet partjelző, a teniszbajnok mérkőzés közben tévéközvetítő, 

épp olyan hajmeresztóen abszurd, ha valaki egyazon ügyben bűnrészességgel vádolt, közben 
tanú és egyben bíró. Olyan kentaur, amelyiknek az emberfeje folyton leesik. 

Mindössze azt követelem, hogy ne játsszék senki átöltöző színészt a törvényszéken. 
Még ha újabban Texasban így pörlekednek is. Ezt nem tudom. Nálunk azonban ez: 

ítéletet semmisítő törvénysértés. Évszázadok óta. Ezt viszont tudom. Vagy fogalmazzak 
társaim, a Fényes Szelek fiainak súlyosabb szavával: hiszem. 
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BAJOR A N D O R 

Füstöl az acélkalapács 

K. J.-nak 

Zengnek a füstös gőzmozdonyok, 
a rubintpiros karburátor ég. 
A kazánban az én szívem fő és rotyog, 
s lábam keményen lép. 

Hogyha megnövök, traktor lesz belőlem, 
nézem a harcos hős földdarabot, 
s míg megérzem a magvakat a földben, 
acélfoggal a fűbe harapok. 

Ma nem tegnap van, hanem ma van holnap. 
A Holnapután mind előbbre tör; 
szívem helyén turbinák zakatolnak, 
fejem pedig egy hatalmas ököl. 

Nyelvem helyére teszem a jelszókat, 
melyek a lábam lendületét zúgják, 
szemem lobog, füleim szikrát szórnak, 
s előre nyújtom orrom zászlórúdját. 

Jöjjön velem, aki a bátrak bátra! 
Aki nem fél, kinek acél a bőre. 
Megyünk, megyünk. Nem vissza és nem hátra, 
hanem tovább. És aztán: előre. 

1952 vagy 1953 
(Könyvben 1955,1957) 

Társam sok létfontosságú és sorra illúzióvá lett hitekben elhagyott tehát. 
Tudom: mikor az odaáti világba megérkezett, egy utánozhatatlan tónusú, formájában 

unott, tartalmában lelkes hang szólalt meg az egyik szerényen bútorozott dolgozószobában: 
— Osszamár! 
Majtényi Erik ült ott, aki pár évvel megelőzte a régi barátot. 
Bajor — érzem — megkeverte a lapokat, és unottan válaszolt: 
— Hamarhamondja! 
Régi szöveg, régi zsuga. Még a gusztálás csendje is ugyanaz. 
— Téged dalollak vasderekú lator / jéggé fagyott dac, szótalan óriás." — Majd a 

Kosztolányi-szöveghez minden különösebb passzítás nélkül hozzátette: — Család, összes-
adu, Hindenburg, Fedák Sári! 

Majtényi (gondolkodás nélkül folytatja Kosztolányit, s azt követően a harcias és 
fenyegető bemondást): 

— „Ki meghálál szégyen-keresztfán / s nem hajolál meg a gyáva kínnak." Kontrajáték, 
Uhu! 

És ezzel megkezdődött. 
Ahogy én őket ismerem, az emberi emlékezet határáig fognak játszani. 

HUSZÁR SÁNDOR 


