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Csöng a telefon, ismeretlen hang :  Böszörményi Zoltán beszél.
Londonban van  és szeretne találkozni velem, meg a magyar
irodalom másik londoni oszlopával, Sárközi Mátyással.

Mivel már korábban írtam lapjába, az Irodalmi Jelen-be, tudok errõl
az Aradról külföldre elszármazott úrról, aki fõleg prózát, de néha verset
is ír.  Mondom neki, jó, válasszunk egy helyet és idõpontot – erre
azonnal válaszol: mivel itt van, vagy hamarosan megérkezik a felesége
is, hatan, õk, mi és Sárköziék vacsorázhatnánk együtt.

Igen, de hol?  Esetleg itt a környéken, innen tíz percnyire van egy jó
és nem túl drága szingapuri étterem, kitûnõ kínai konyhával. (Bár
nem mindenki szereti a magas vérnyomást növelõ kínai ételeket.)
Böszörményi Zoltán mást javasol: van a Victoria pályaudvar
közelében egy hotel, ott szállnak meg, a hotel éttermét melegen ajánlják
külföldieknek, menjünk oda. Örömmel fogadjuk el a meghívást, bár
fogalmunk sincs arrról, milyen elõkelõ valójában ez a patinás hotel.

A hotelt ugyanis “Goring”-nak hívják, öt csillagos és kis híjján
százéves – most 2007-et írunk. De amikor este belépünk az étterembe,
szemünk-szájunk eláll. Minden csillog-villog, óriási csillárok, tükrök,
dísznövények. Vagyis elegáns környezet, de kissé régimódi, nem
“hiltonos” – nekünk, megrögzött közép-európaiaknak, nagyon tetszik.
És az is kellemes, ahogy a szerkesztõ úr, vagyis Zoltán,  aki fogad
bennünket, barátságos és közvetlen – és szívesen elmondja nekünk
karrierjének történetét. Aradról kijutni, Bécsen át, Kanadába, nem
volt könnyú dolog, de ott meggazdagodni és utána úgy visszajönni
Magyarországra és Aradra,  hogy közben  az év nagy részét Barbadoson
tölti az ember – Monacóról már nem is beszélve – határozottan
imponáló történet. Meg ami nekünk, irodalmároknak különösen
fontos: Zoltán pezsgõzés közben elmondja, hogyan alapította meg az
Irodalmi Jelen-t, ami ma az egyik legolvasottabb magyar irodalmi lap.
És aminek (haladunk az idõvel!) van egy internetes, online változata
is. Mindjárt fel is szólít mindkettõnket, Sárközit, meg engem, hogy
tárcáinkkal  támogassuk két formátumban olvasható lapját.

Amit azóta is teszünk, kisebb-nagyobb rendszerességgel. Közben
megérkezik Zoltán felesége, egy kedves román hölgy, akivel feleségeink
perceken belül hangot találnak – mi már a magyar irodalommal, illetve
annak angolra fordításával vagyunk elfoglalva, ebben az ügyben adunk
(remélhetõleg hasznos) tanácsokat a Londonon most csak átutazó
Böszörményi Zoltánnak. Sok közös ismerõs és barát is szóba kerül,
közülük az egyikkel, az unokám-korú Weiner Sennyey Tiborral azóta
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is együtt dolgozunk különféle projekteken. Zoltánt érdeklik saját
mûveinek angol nyelvû kiadási lehetõségei, errõl is beszélgetünk. Ettõl
az alkalomtól kezdve az Irodalmi Jelen lesz az a magyar irodalmi lap,
ahol szinte havonta közlünk, tárcákat (én verseket is), sõt: 2010-ben
egy 119 lapos kis könyvecském is megjelenik Aradon, a Lapszéli
jegyzetek Londonból, aminek oroszlánrészét a Jelen-ben közölt írások
alkotják. Köszönet érte Zoltánnak, aki ezt felvállalta.

Egyetlen panaszom vele kapcsolatban az, hogy nehéz megtalálni és
huzamosabb idõt tölteni vele, mert folyton szaladgál, intézkedik és
utazik – a múltkor Budapesten jöttünk volna össze, ha a csillagok
állása és kettõnk idõbeosztása megengedte volna. Így marad az
elektronikus kapcsolat a Barbados–Budapest–Arad háromszögben. És
– erdélyi elõadó utam miatt – még lapjának tízéves évfordulóján sem
tudtam jelen lenni, hogy felköszöntsem a szerencsés szerkesztõt, akinek
csakúgy mint egyre inkább internetesebb lapjának, hosszú életet
kivánok.

Még pár szót a Goring Hotelrõl. Nemrégen nagy esemény zajlott
Londonban: Vilmos herceg esküvõje a bájos Kate Middleton-nal, ma
már Cambridge hercegnõjével, aki minden elõrejelzés szerint jobban
fogja bírni ezt a nem könnyû szerepet, mint Vilmos édesanyja, Diana
hercegnõ. Az angol lapokból tudom, hol aludt Kate az esküvõt
megelõzõ éjjelen. Hát a Goringban. Ami csak arra vall, hogy Zoltán
barátunk nemcsak tehetséges író és szerkesztõ, de egyebekben sincs
rossz ízlése.
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