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Zoltánt néhány évvel ezelõtt úgy ismertem meg, hogy
rádiómûsort készítettem vele. Éppen egy általa útjára
indított és finanszírozott irodalmi pályázat
eredményhirdetése után beszéltünk. Sajnos, már nem
volt Magyarországon, így monacói otthonában
hívtam fel telefonon. Rendkívül készséges volt,

ugyanakkor kis csalódottság is volt a hangjában: a pályázat vegyes
fogadtatása bántotta. Elmondta, hogy sokan nem vállalták a zsûrizést
és sokan nem is neveztek – az õ személye miatt. Kérdeztem az okokat,
s õ nem szívesen válaszolt, bár sejttette, hogy talán irigység van a
dolog mögött.

Azután személyesen is találkoztunk Budapesten, beszélgettünk a
Vanda örök címû regényérõl és készítettem vele egy hosszabb portrét
is. Ebben szó esett mindenfélérõl: a gyerekkorról, a kényszerû
emigrációról s persze a sikeres pénzügyi karrierrõl is. Errõl nem
szívesen beszélt, sokkal inkább az írói munkásságáról, az Irodalmi
Jelenrõl. Itt sem volt megkerülhetõ az, amit már korábban is éreztem:
sokkal jobban szeretné, ha mint írót emlegetnék elismerõen, semmint
gazdag üzletembert. Sõt, az elõbbinek valószínûleg az utóbbi a gátja.
Vele kapcsolatban csak megerõsödött bennem a közhely: a pénz nem
boldogít.

Azóta minden évben találkozunk. Ha hazajön, megkeres a legújabb
regényével, verseskötetével vagy csak úgy, hogy beszélgessünk. Minden
kedves gesztust nagyra értékel, sok szeretet és törõdés van benne.
Legfõbb kínja azóta sem enyhült, hogy tudniillik az igazi elismerés
várat magára, az írótársadalom nem fogadja be vagy nem úgy, ahogyan
õ szeretné. Regényeiben, novelláiban és verseiben ezek a görcsök
rendre visszaköszönnek nekem.

Zoltán, nem biztos, hogy jó tükörbe nézel! A Te pályád – mert nem
egyszerûen csak egy írói pálya – megosztó! Sikeres üzletembernek
lenni olyan pályatársak között (is), akik sokszor egyik napról a másikra
élnek, nem könnyû. A lét határozza meg a tudatot – tanultuk, s ebben
van valami. Biztosan álruhás királyfiként szeretnél járni közöttü(n)k,
hogy kiderüljön: valójában mi a Te értéked – megfosztva minden
egyéb sallangtól. Errõl már lekéstél. De akik veszik a fáradságot, hogy
Böszörményi Zoltánt, az embert megismerjék, nem fognak csalódni.
Köszönöm a barátságodat.
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