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Harminckét évvel ezelõtt – 1979-ben – egy õszi délutánon
közös, szép élmény hozott össze az akkor még kevéssé ismert
Böszörményi Zoltánnal. Ezt a délutánt azóta se tudtuk, hiszen

nem is lehet elfelejteni. Az aradi Ioan Slavici könyvesboltban közös
rendezvényen mutatták be mindkettõnk elsõ önálló kötetét.

Bár tematikailag teljesen eltérõ könyvek voltak, a bemutatón jól
megfértek együtt, hiszen – ami a legfontosabb volt a szép számban
egybegyûlt résztvevõk számára – mindkettõ magyar nyelven íródott.
Hogy milyen érzés egy saját kötetet kézben tartani, osztogatni, dedikálni,
azt én nem tudom pontosan kifejezni, mert számomra semmihez sem
hasonlítható, de Zoltán, nemhiába költõ, talált rá szimbólumot. Számára
az irodalmi siker a legnagyobb és legnemesebb életcél, és ennek jelképe
az Aranyvillamos, melynek egyes állomásain le lehet maradni, de ebbe
soha nem szabad beletörõdni.

Harminckét évvel ezelõtt együtt igyekeztünk felszállni az
Aranyvillamos elsõ lépcsõfokára, aztán úgy alakult, hogy hosszú évekig
nem találkoztunk sem egymással, sem az Aranyvillamossal. Aztán
változott a helyzet, és az objektív és szubjektív körülmények folytán
ismét összetalálkoztunk, sõt, megvillant elõttünk az Aranyvillamos
is. Kergetni kezdtünk, Zoltán nagyobb sikerrel, mint jómagam (bár
én sem maradtam le teljesen). Azóta megjelent versesköteteiben mégis
azt fájlalja, hogy mindig lemarad róla. Nem értettem az okot, hiszen
sikert sikerre halmozott az élet minden területén.

“Lemaradtam, mert ahelyett, hogy írással, irodalommal foglalkoztam
volna, mindig más programot diktált az élet.” – válaszolta kérdésemre
– “Jelen pillanatban végre elmondhatom, hogy ez a fõfoglalkozásom.”

Eddig lemaradt volna? Böszörményi Zoltán sokat és értékeset
alkotott, beleértve az erdélyi, az aradi, vagy akár a távoli tájakon,
országokban élõ magyarságnak nyújtott anyagi és szellemi értékeket,
a második otthonunknak tekintett multifunkcionális Jelen-házat, de
eddig napvilágot látott szépirodalmi alkotásai – verseskötetei, novellái,
regényei és egy-egy sikeres “felszállást és továbbjutást” jelentettek az
Aranyvillamoson. Írói, költõi munkássága mégsem volt zavartalan.
“Mindig az fájt, amirõl lemaradtam.” – vallotta a közelmúltban.

Most, hatvanévesen – nem túl korán, de nem is elkésve – végleg
elfoglalhatta méltó helyét életének aranyvillamosán, egészen az írásnak
szentelheti önmagát, Istentõl kapott – és édesapjától örökölt – tehetségét.

Az igaz barát és írótárs nevében õszintén kívánok ehhez további
eredményes munkát, szép sikereket, s mindehhez jó egészséget, hosszú,
boldog életet.

Isten éltessen, Zoltán!
Brauch Magda

Aki nem marad le az

Aranyvillamosról


