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   Meglepett a hír: Böszörményi Zoltán hatvan éves... Mint én
kereken tizenöt évvel ezelõtt. Valamikor ez elõrehaladott öregkornak
számított, de ma már csak a férfikor delelõjének. Az embernek már
jelentõs múltja van, amire visszatekinthet, és amirõl számot adhat, de
még vannak elõtte teendõk, új ismerõsök, új feladatok.

   Van, aki már sokkal korábban feladja a harcot. Ismerek húszéves
életunt vénségeket, mint ahogy ismerek kilencven esztendõs örök-
ifjú embert is – ezek közé számítom néhai Faludy Görgy és Határ
Gyõzõ barátaimat. Böszörményivel végtelen sajnálatomra sosem
találkoztunk (még) személyesen, habár õ járt itt Hawaiin, ahol öt éve
élek, és én is jártam Erdélyben, viszont Böszörményi felhívott
telefonon Barbadosról és kellemesen elbeszélgettünk a két szigetország
és két óceán között.

   Két érdekes regényét olvastam, az elsõ angol fordításáról (Vanda
örök) angol recenziót írtam a World Literature Today számára, a
második (Az éj puha teste) még nincs tudtommal lefordítva. Sok
emlékezetes verse és rövid novellája van – vagyis saját termése is igen
bõ és elég volna egy karrier fémjelzéséhez. Ám Böszörményit másféle
fából faragták: õ elkötelezett szószólója a kisebbségbe szorított erdélyi
magyarságnak: Nyugati Jelen címû napilapját öt erdélyi magyar
vármegyében osztja szét több éve. Az ennek mellékleteként megjelenõ
Irodalmi Jelen, mely tizedik évfordulóját ünnepli, kétéves elektronikus
formátum után most tér vissza a nyomtatott alakjához mind rotációs
ujság, mind könyv formájában. Ki ez a Monacóban lakozó magyar író
és erdélyi magyar laptulajdonos fõszerkesztõ?

   Az a ritka emberfajta, akit ki kellene találni, hogyha nem létezne.
Kanadából hazatérve megreformálta a romániai közvilágitást és

ebbõl jelentõs vagyonra tett szert. Elverhette volna roulette játékra
vagy bármi egyébre, de õ a magyar írás, a magyar lap és könyvkiadás
mellett döntött. Így lett az Irodalmi Jelen befutott szerzõk, középkorú
írók és fiatal kezdõk valóságos Noé Bárkája – olyan hajó, mely nem fél
az elsüllyedés veszélyétõl. Manapság, amikor az irodami ízlések és
csoportosulások nagy tudatvedléseken esnek át, az Irodalmi Jelen
helyet ad a tradicionálisan rímelõ szonettnek, a formabontó
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szabadversnek, a hagyo-
mányos életrajzi interjúnak, a
rövidebb vagy hosszabb el-
beszélõ prózának,  bebizo-
nyítva, hogy nem kötelezõ
lehorgonyozni semmilyen -
izmus mellett ahhoz, hogy az
ember megtalálja az írás
életfenntartó értelmét.

   Vagyis: miért írunk ma
magyarul akár a megcsonkított
Anyaországban, akár a
Felvidéken, a Délvidéken vagy
Erdélyben? (Önzõen hozzá-

tenném: akár a Hawaii-szigeteken, a Csendes-óceán közepén?) Azt
hiszem, azért, mert az írás olyan belsõ lelki kényszer, amely a
többrendbeli tudatvedlések globalizációs korában egyféle gyóntató
gyógyírként mûködik és ílymódon megóvja az embert a nihilista
pesszimizmustól, “nem”-et mond az öngyilkosság kísértésének, s
feloldja a borzalmat azzal, hogy “szépen ki is mondja” (pontatlanul
idézve Illyés Gyulát), tehát azon munkálkodik tudva vagy tudatlanul,
hogy irodalmi jelenünk irodalmi jövõnkké válhassék.

   Éljen s viruljon jó egészségben és életkedvben Böszörményi
Zoltán, a hatvanéves kapitány!

Makkai Ádám
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