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N em tudom, hogy milyen volt Zoli, amikor a
balettiskolába járt, de ma is látom gyors és biztos
mozdulataiban azt az egykori kamaszt, akit
mozgása kecsességére, végtagjai precíz
koordinációjára, a zene ritmusának mindenkori
alávetettségre oktatták mesterei.

Nem tudom pontosan, milyen volt Zoli, amikor Lászlóffy Aladárhoz
eljárt elsõ zsengéivel, ahhoz az Alihoz, aki a Forrás-nemzedékek
elindítója volt, a Vitorlaének teljhatalmú szerkesztõje, a fiatalok nagy
istápolója, de ma, ha Zoltán látom az irodalmi kávéházak mentori
székén kezdõk verseit hallgatva töprengõn, akkor Ali félmosolya világít
felém, amikor egy-egy sikerültebb félsorra felkapja a fejét, mintha azt
mondaná: Na, na, ez az, így tovább!

Amikor én megismertem, már az aradi lapnál dolgozott,
korrektorkodott, az újságírás és az újságcsinálás iskoláját járta, s egy
napon egy dossziéval a hóna alatt beállított Temesvárra a könyvkiadó
szerkesztõségébe, s szinte bocsánatkérõ pillantással tette elém a
gyûjteményt. Már nem tudom, hogy mit mondtam neki, talán hellyel
kínáltam, s belelapoztam a kötetbe. Nem mondhatom, hogy
megdöbbentõ élményt nyújtottak azok a versek, hiszen egy kezdõ
mûvei voltak, egy hangját keresõ fiatalember hangját hallottam a
sorokból, a sorok mögül, aki nyugtalan, aki elégedetlen, aki kérdéseket
tesz fel, aki nem közhelyes válaszokat akar, hanem változást.
Kimentünk a Pártiskola parkjába, mivel a Könyvkiadó a Pártiskola
udvarában székelt, s csak a szabad ég alatt járva beszélhettünk errõl a
nyomasztó valóságról, amelyben élnünk kellett. Emlékszem, hogy
bíztattam a megkezdett út folytatására, filozófiai kérdésfelvetései
elmélyítésére, de ugyanakkor azt is közöltem vele, hogy egy önálló
verseskönyv megjelenése egyre nehezebb, hiszen túl a hivatalos
cenzorok hadán, a legújabb fejlemény, hogy csak azok mûveit adhatjuk
ki, akik megnyernek egy elsõkönyves versenyt, vagy pedig már kiadott
mûvekkel rendelkeznek. Magyar költõk ezért csakis a Kriterionnál
jelenhettek meg, a minden évi Forrás válogatás eredményeként, vagy
van egy kiskapu: a Litera Kiadónál saját pénzen megjelentetni egy
kötetet, s így már második kötettel van esély a Facla Kiadónál is.
Zoltán felkapta a fejét: “Pénzem nincs, de elõteremtem. Várni nem
akarok. A kérdésem csak az: Érdemes?”

“Érdemes – válaszoltam határozottan. – Van benned tehetség. Van
benned feszültség, van benned kíváncsiság, s van benned düh a
tehetetlenséggel szemben. Ez jó. S látom, van akarat is, akarat, hogy
legyõzd az akadályokat.”

Amikor kezet fogtunk, azt mondta: “Na, ezt akartam tudni. Akkor a
viszontlátásra.”
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Minden ment a maga útján. Ajánlást írtam a kötetéhez, egy
kolleganõnk elvállalta a külsõ szerkesztést s nemsokára megjelent az
elsõ kötet. Aztán még egy, mivel idõközben két könyvre emelték a
mércét.

Zoli nem szólt semmit, de verseiben látszott a növekvõ feszültség, a
nyugtalanság, s egyre szaporodott a szabadságvágy búvópatakja
soraiban, egyre nõtt a visszafojtott robbanás metaforái mélyén.

A kötet elkészült, s az egyik legjobb kötetnek ígérkezett, ha sikerül
kicselezni a cenzorokat.

Szerkesztõi jelentésemben természetesen bukolikus színekben
festettem a kötetet, “hazafiasnak”, “ideológiailag helyesen tájékozódó”
fiatal értelmiségi munkájának, aki egy “pártlapnál felelõs állást tölt
be” és hasonló éberségaltató szólamokkal kísértem néhány példaként
kiemelt elemzést, ami sikeresen átjuttatta a kötetet a cenzorok hálóján.
Nem õ volt az elsõ, s nem a második, akivel ezt tettem. Az igazi
tehetségeket célirányos szövegekkel juttattam el bizonyos
cenzorokhoz, akik jó hivatalnokok voltak, sohasem lógtak, minden
mûvet elolvastak, ám nem lévén megáldva túl sok ésszel, a metaforikus
nyelven írt mûvek átcsúszhattak vizsgálatukon, ha megfelelõ vágányra
állította az ember gondolkodásukat. Így a kötet nyomdába került, s ki
is nyomták, amikor már lángolt körülöttem minden, hiszen valaki
rádöbbent a nagy átverésre, és sorban leállították minden általam
jegyzett könyv kiadását, s így Böszörményi Zoltán mûvét is
utócenzúrára küldték a kor leghírhedtebb cenzorához, Pezderka
elvtárshoz. Õ állította le Sütõ, majd Kányádi, Farkas Árpád és mások
mûvei kiadását, felismerve bennük a rejtett rendszerellenes üzeneteket.
Böszörményi Zoltán könyve is csatlakozott az elõdökhöz.
Kinyomtatott mûvét bezúzták, s azon voltak, hogy kidobjanak a
könyvkiadótól, ám én megtudva, hogy milyen sorsa lett hirtelen az
általam leadott mûveknek, bûnbánó arccal a Propaganda osztályra
rohantam, s ott a helyi lapnál levõ magasabb fizetési osztályba kerülés
lehetõségét nevezve meg oknak, gyorsan átigazoltam a Szabad Szó
nevet viselõ pártlaphoz. Mire a bezúzandó könyvek híre eljutott a
megyéhez, én már nem voltam felelõs szerkesztõ, s így megúsztam
néhány kihallgatással a helyi Szekuritáté rettegett épületében.

Mikor kilábaltam a veszélyzónából, s Böszörményi Zoli felõl
érdeklõdtem, megtudtam az aradi megbízható kollegáktól, hogy Zoli
a zöld határt választotta, s eltûnt a Románia Szocialista Köztársaság
boldogtalan barakkjából.

Ez volt az utolsó emlékképem róla: arca ragyog, hiszen elkészült a
korrektúra, s nemsokára ismert szerzõ lesz, a könyve megjelenését
most már nem állíthatja meg senki, de íme, a Sors keze közbeszólt,
nem lesz belõle nagy erdélyi költõ, bár az elõzetesek alapján már
belekerül a Romániai Magyar Írók Lexikona elsõ kötetébe. Azon
töprengtem, hogy mi lett vele: nem lépett-e aknára, nem lõtték-e le,
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nem fogták-e el valahol a határsávban, nem zsuppolták-e haza – de a
hírharangok némák voltak. Aztán jött az infó: odaát van lágerben.
Megúszta.

Ez a kép élt bennem majd egy évtizedig, amikor újra hallottam felõle.
Legendák keringtek a csodakarrierrõl, arról, hogy elvette egy milliárdos
lányát, hogy õ szervezi a Balkánon a fegyverszállítást, hogy felfedezett
egy csodagyógyszert, hogy õ áll a drogkartell élén, hogy 600 szobás
kastélya van és hasonlók. Aztán egy napon megjelent Aradon, s a
legendák szertefoszlottak, hiszen kiderült, hogy mindebbõl semmi
sem igaz. Felesége ugyanaz, akivel megházasodott, van kocsija, s némi
pénze, de nem annyi, amennyirõl a legenda szólt, pénzét jól fektette
be, jól osztja be, s kétszer annyit dolgozik, mint más, hogy álmai valóra
váljanak, ne maradjanak a színes ábrándok szintjén. És elkezdte
kicsiny birodalma építését, lépésrõl lépésre létrehozva egy kis Aradi
Árkádiát, a múzsák kies kis hajlékát egy durva vadkapitalizmus
dzsungelében.

De több mint egy újabb évtizedre volt szükség, míg újra találkoztunk.
Most én jöttem hozzá egy könyv kéziratának CD-lemezen tárolt
változatával, s kérdeztem meg tõle: vállalná-e a több mint 600 oldalas
mû kiadását? Zoli rám nézett, kezébe fogta a lemezt, s azt mondta: Na
nézzük, mennyirõl is van szó, s ezzel eltûnt egy irodában.

Hirtelen eszembe jutott, hogy milyen furcsa, hogy most pont a
fordítottja zajlik annak, ami egykoron történt. Akkor is egy könyv
megjelenése volt a kérdés, most is. Akkor a cenzúra volt a gát, most a
hasonló szerepet játszó tõkehiány. Akkor az ember az életét
kockáztatta, most a vagyonát. A hatalom is, a pénz is megváltoztatja az
embert. Vajon, most hogyan lesz?

Vagy öt perc múlva megjelent Zoli, s csak annyit mondott: Ez több
mint 660 oldal. Ilyen könyvet ma meg lehet írni, de nem lesz, aki
kiadja. De esetedben mégis megkockáztatom.

Mert nem felejtettem semmit.
Ez a mondat megnyugtatott. Mert azt igazolta, hogy az ember kerülhet

bármely helyzetbe, bármely társadalom bármely pozíciójába, ha nem
feledkezik meg arról, hogy mi az erkölcs, akkor bármely távol sodorhat
minket a lét egymástól, könnyû egymáshoz visszatalálni. Az erkölcs
az egyetlen biztos iránytû.

Õ a mi változatlan Világtengelyünk.
Évgyûrûink koncentrikusan köréje íródnak. A 60-ik is. És persze a

többi, míg élvezzük a lét táguló fodrozását.
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