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Korommal tetézett hívatásomnál fogva gyakran elõfordul,
hogy baráti viszonyba kerülök a fiúval, apával, sõt a
nagyapával is. A baráti szálak gyorsabban szövõdnek,

erõsebbek, idõállóbbak akkor, ha valamilyen párhuzamosan futó
családi életút is közbeszól, egy falu, vagy éppen egy kopott iskolapad.

Simándy Böszörményi Zoltánt – szomorú, milyen régen nincs
közöttünk – a történelmi hangzású Simánd község-név, s annak hajdan
létezõ osztatlan magyar nyelvû iskolája kapcsolta családunkhoz.

Természetes volt, hogy amikor fiával a Kálvin János utcai iskolában
találkoztam, nem protekciót, de fokozott figyelmet nyújtottam neki.

Tudtam, hogy versel.
Néhány percet késett. Szigorú akartam lenni hozzá, büntettem is.
– Folytasd csak a következõ Ady-verset! “Sem utódja, sem boldog

õse, Sem rokona, sem ismerõse…”
Nem emlékszem, tudta-e folytatni? Mindenesetre figyelmeztettem,

hogy az én óráimon pontosságnak, rendnek kell lennie.
A magamra erõltetett szigor sehogyan sem állt jól nekem, így kémia

órán, a késõbbiekben, feleltetés helyett, többnyire szimbolista verseket
értelmeztünk. “…az idõ, hogy lejár!”, már mögöttünk van a 40 éves
érettségi találkozó is.

 Adódott, hogy verseirõl, könyveirõl írtam ismertetõt, lehet, méltatást
is. És pénzt is kértem tõle. Nem magamnak. A simándi templom
javítására, a Szövétnek szerkesztésére, leginkább egykori iskolája
megsegítésére.

El kellett viselnem tõle a következõ, órákon belül valósággá érett
mondatot:

– Hát akkor, adok nektek tizenhétezer dollárt.
Gyakran járok a Jelen Házba, az aradi magyar ügy iránt érdeklõdõ

külföldi barátaimat nem mulasztom el megsétáltatni ebben a
létesítményben.  Magyaráznom, bizonygatnom kell, miként született
meg ez az épület, mibõl él meg az egyetlen aradi magyar napilap, hogyan
mûködik az aradi könyvkiadás.

Böszörményi Zolinak sajátos alkata van, nehezen kiszámítható.
Vitatkoztunk, mondtam olyasmit is neki, ami nem nyerte el a tetszését.
Volt úgy, hogy csitítanom kellett. Megtehettem, tanára voltam.

Jó lett Aradnak, az aradi magyaroknak, hogy Böszörményinek
sikerült “pénzt csinálnia”.
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– Zoli! Te vehettél volna magadnak egy valamilyen futballcsapatot
is.

De nem vett. Másra költötte a pénzét, ebben az elanyagiasodott XX–
XXI. századi világban. Megrögzött altruista. Elõfordult, hogy
kihasználták. Kiabált, talán káromkodott is, aztán rezignáltan
legyintett.

Költõ? Mecénás? Üzletember?
Szivarozik.
Nem egy kimondottan kiegyensúlyozott ember.
Úgy, ahogyan van, fenntartás nélkül, tisztelettel és szeretettel

köszöntöm Böszörményi Zoltánt, 60. születésnapján.

Réhon József


