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999. október–novemberben jöttem a Jelenhez, és a
decemberi karácsonyi szerkesztõségi ünnepségen
találkoztam Veled elõször. Lelkesen beszéltél a
majdani szerkesztõségrõl, amelyet tágasnak képzeltél
el, világos, modern irodákkal, felszereléssel,
színházteremmel. És szökõkúttal. S bár a színes
megjelenítés, a csillogó szemek öröme és
bizonyossága, a “Meglátjátok, így lesz” hite magával

ragadónak bizonyult, ez utóbbit, a szökõkutat sehogyan sem tudtam
elképzelni. “Milyen szépen álmodik” – válaszoltam a minek, hogyan,
hova, milyen felvillanó kérdésáradatra.

Aztán kiderült, az álmodozó ember megvalósította elképzeléseit,
pontosan úgy, ahogyan megálmodta azokat.

Teltek a hónapok, évek és egyre több arcodat, jellemvonásodat
ismerhettem meg.

A precíz, pontos munkát elváró, olykor indulatos tulajdonostól a
bajban, betegségben mindig az alkalmazottak, kollégák mellé álló,
segítõkész emberig. A szülõföld minden magyar vonatkozású ügyét –
legyen az iskola, könyvkiadás, szoborállítás, egyesületek mûködésének
szellemi és anyagi támogatása – lelkesen és nagyvonalúan felkarolótól,
a barátok, kollégák mellett messzemenõen kitartó, rájuk mindig
odafigyelõ bajtársig. Az érzékeny költõtõl a kiforrott íróig.

Még sorolhatnám, de ami számomra talán a legfontosabb, és ami
miatt úgy érzem, nem csupán munkaadóm, fõnököm, kollégám, de
barátom is vagy, az az a részemrõl másokban ritkán megtalált tulaj-
donság, amivel és ahogyan lelkesíteni tudod a körülötted lévõket –
engem legalábbis. Bármekkora és bármilyen gond, probléma adódna,
el tudod hitetni velem, hogy mindenre van megoldás, hogy nem is
olyan nehéz, mint amilyennek hirtelen tûnik, hogy meg tudom/tudjuk
csinálni, hogy érdemes, ha padlón érezném is magam, felkelni,
újrakezdeni, folytatni. És ezt köszönöm.

Köszönöm a rengeteg pozitív energiát, amit nap mint nap, még
nehéz pillanataidban is át akarsz és tudsz adni.

Születésnapi köszöntõimben azt szoktam kívánni az éppen
ünneplõnek, hogy álmai, vágyai, minden, amit szeretne, valósággá váljon.

Ezt kívánom Neked is! A jó tett és jó szó jó tettet és jó szót hozzon,
az érzékeny figyelmesség érzékeny figyelmességet, a szeretet szeretetet
– hatványozottan.

Erõt, egészséget, szívet és fantáziát újabb és újabb könyveidhez, a
szófûzéshez, a meséléshez!

Bege Magdolna
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