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LIFE BEGINS AT SIXTY

Akatolikus pap és a református pap arról vitáznak, hogy
tulajdonképpen, mikor kezdõdik az élet. A tisztelendõ úr
szerint a fogamzással, a nagytiszteletû úr szerint a csecsemõ

világrajöttével. Elmennek a rabbihoz, hogy segítsen dönteni a vitában.
– Az élet akkor kezdõdik – mondja a rabbi –, mikor a gyerekek már
felnõttek és kiköltöztek otthonról, s még a kutya is megdöglött. 

A “life begins at sixty”, az, hogy az élet hatvanéves korban kezdõdik,
vagy legalább megújul, bevett kiszólás az angol nyelvterületen, s arra
utal, hogy (bár a legutóbbi idõkben kezdik egyre emelni a korhatárt)
hatvanévesen lesz nyugdíjas az ember, nem kell többé reggelente
munkába járnia, hanem élhet a kedvteléseinek.

Böszörményi Zoltán már rég túl van a munkába járás és az irodai
kulimunka életszakaszán. Amikor ifjúkori merész  költeményeit
megtorolta a securitate, õ meg sem állt Torontóig. Miközben filozófiát
tanult az egyetemen, felfedezte, hogy a román vagy szovjet típusú
szocializmussal szemben a nyugati kapitalizmusban nagy lehetõségek
rejlenek, amelyek kellõ ügyességgel és kitartással kiaknázhatók.

Nem olcsó retorika késztet arra, hogy arról írjak: milyen jelképes dolog,
hogy elsõ milliói megszerzése érdekében fényforrás-gyárat alapított.
Valamennyi költõiség úgy látszik, bennem is rejtezik, mert számomra a
fényforrásgyártás szebbnek tûnik, mint mondjuk a kovakõgyártás.

Nos, Zoli immár az üzleti élet nem mindig sima idõszakát is maga
mögé utalta, csak az irodalomnak él. Bizonyára további regények is
kikerülnek a tolla alól, nem csak költemények.

Nyáron együtt ültünk a Zserbó teraszán, s Zoltán a pincértõl citron pressé-
t rendelt. “Nem tudok hozni, nincs a menün” – volt a válasz. Ilyenkor a
vendég némi bosszúsággal küzdve azt mondja, hogy “Jó, akkor hozzon egy
pohár sört”. De Zoltánunk így szólt: “Bemegy a konyhába, pohárba kifacsar
három citromot, hoz mellé egy  kancsó vizet és egy kis cukrot”.

A citron pressé kisvártatva az asztalon volt, és a pincér örömmel
dugta zsebre a bõkezû borravalót. Sohase törõdjünk bele, hogy valami
nincs, próbáljuk megteremteni.

Babits Mihály, akinek a Nyugat szerkesztése mellett a Baumgarten
Alapítványtól pénzt kunyerálókkal volt sok gondja, az esztergomi
Elõhegyen vásárolt kis nyaralójában írta a regényeit és verseit.
Böszörményi Zoltánnak a Nyugati Jelennel van fáradsága, de reméljük,
hogy amikor pihenni repül a Karibi-szigetekre, visz magával laptop-
ot és szorgalmasan zongorázik a billentyûkön.
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