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Böszörményi Zoltán – van-e, ki e nevet nem ismeri a magyar
irodalomban és környékén, határon innen és túl? Sokan –
immár nemcsak magyarul megjelent verseskötetei, regényei,

novellái révén – íróként, költõként tartják számon, sokan az Irodalmi
Jelen atyamestereként, a Románia több megyéjében megjelenõ Nyugati
Jelen napilap létrehozójaként, tulajdonosaként, a helybeli magyar
kultúra egyik fellegváraként ismert aradi Jelen Ház felépítõjeként,
könyvkiadóként, sokan barátként, és nem utolsósorban nagylelkû
mecénásként.

Volt azonban idõ, amikor Zoltán álmában sem gondolt volna
ilyenekre. Az 1970-es évek legelején csak saját kötetekrõl álmodott,
verseket írt, de – hogy is mondjuk csak – ideológiailag könnyûnek
találtatott.

Húszévesen az akkor aradi magyar napilap, a Vörös Lobogó fõállású
korrektora és mellékállású “könyvese” volt. Ez utóbbi, önkéntes tiszte
szerint rendszeresen bejárt Arad legnagyobb könyvesboltjába, áthozta
a magyar újdonságokat, hogy válogassanak belõlük a kollégák, majd
fizetésnapon begyûjtötte a pénzeket. Akkoriban az emberek jóval
többen és többet olvastak, mint manapság, sokan alig várták a
Kriterion egy-egy újabb Horizont- vagy Téka-kötetét. Zoltán, a messze
legjobb vásárló számára a kis példányszámban odakerült könyveket is
félretették. Már akkoriban is volt hitele, a pluszmunkát, az
elvesztegetett idõt a közösség oltárára tette le.

A nyomdában délután kezdõdött korrektori munka gyakran jóval
éjfél utánig tartott – fõleg ha “löket” volt, azaz “a nép legszeretettebb
fia” munkalátogatott értékes tanácsainak és útmutatásainak elhintésére
–, a nap elsõ, szabad felét azonban Zoltán többnyire munkával töltötte.
Feketemunkával, ami akkoriban talán a mostaninál is jobban
virágzott. De egy korrektor, egy költõ, egy újságíró szakmájában mit
fusizhatott volna? Zoltánnak azonban volt elõzõleg megszerzett,
konkrét és hasznosítható tudása, gyümölcsöztetéséhez pedig akarata
és ereje: szobát festett. Nagyon jutányosan, mélyen a piaci ár alatt
például a fél szerkesztõség lakását kipingálta. A kemény munkából
jött össze az az ócska Skoda, aminek boldog tulajdonosa inkább a
megvásárlása elõtt, mint után örülhetett. De boldog volt, hogy két
keze munkájával összehozta.

Egyszer együtt tértünk be a fõtéri hanglemezboltba, ahol nagy
örömmel fedeztem fel a frissen érkezett Bartók-sorozatot. Vágyakozva
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nézegettem az aranysárga lemezborítókat, a Fából faragott királyfira,
meg a Concertóra különösen fájt a fogam – vajon holnapra marad-e
belõlük? – Pénz után azonban hiába kotorásztam zsebeimben.
Zoltánnak feltûnt a mozdulat, s már vette is elõ a tárcáját. Köszönöm,
hálálkodtam, fizetéskor megadom, de hallani se akart róla: “ez a két
lemez ajándék, tudom, hogy szereted a zenét”.

Vitatkozni vele már akkoriban is nagyon nehéz volt.
Vajon emlékszik-e még mindezekre? Én például tõle tudom, hogy

fiatal újságíróként meginterjúvoltam õt, az esti líceumos diákot –
nappal dolgozott, este tanult –, állítólag azt kérdeztem tõle: mi lesz, ha
nagy lesz? Nem tudom, mit válaszolt, de halálbiztosan nem azt, hogy
elismert költõ és regényíró, netán laptulajdonos, mecénás…

Aztán a “végsõ jelenet”, a kirúgásáé, egy kínos, borzasztóan kínos
gyûlésé. Hogy a külföldre távozót kirúgják a pártból (ahová belépnie
viszont muszáj volt), az magától értetõdõnek számított. Csak hát a
procedúra perverzitása: az alapszervezettõl megkövetelték a
“hazaáruló” pocskondiázását és elítélését. A tagság feszengett, de
pocskondiázni és ítélkezni nem akart, a tagság ugyanis azt gondolta:
rohadt egy világ az, amelyben néhány, korlátoltak kénye-kedve szerint
értelmezett verssorért valakit meghurcolnak, és menekülésre
kényszerítenek.

A menekülésre egyébként mások is gondoltak akkoriban, csak a
bátorság hiányzott hozzá.

Jámbor Gyula


