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Hull rám az idõ. Bennmarad magja.
Lármázzon lelkem. Bárcsak tavaszodna.

Böszörményi Zoltán, a költõ írja ezt Majorana tavaszra vár címû
kétsorosában. Igen, ez az õ hangja. Jellegzetes, egyéni, újat áhító.

A végtelen idõben néhány esztendõ annyi, mint egy szempillantás.
A sors ollójával szabott életfonal azonban legyen bár rövid vagy hosszú,
drága kincs. Leheletfinonam szövi át életünket, szivárványszínekkel
tud elkápráztatni. Vannak történések is, amelyek ilyen szivárványosak,
noha talán véletlenszerûek, akár az én ismeretségem Böszörményi
Zoltánnal.

Mintha tegnap lett volna, pedig azóta évek peregtek le a homokórán.
A hajamban több az õsz, mint a sötét, Zoltán azonban láthatóan dacol
az idõvel. Frissnek, erõteljesnek, bizakodónak látom: írók társaságában
hol itt, hol ott tûnik fel, hangja a rádió hullámhosszán ér el hozzám,
arca a televízió képernyõjérõl mosolyog, mialatt interjúkészítés közben
faggatja a riporter. Tehát állandó mozgásban van, kilométerekkel, földi
és légi jármûvek gyomrában utazva méri az idõt, számára nincs
üresjárat, nincs tétlenség, nincs unalom.

Zoltánt az idõ edzette, cizellálta olyanná, amilyennek ma is látom.
Tudom róla, hogy szûkebb pátriájához való kötõdése, anyanyelvének
szeretete önzetlen, sõt, áldozatvállalásra, tettekre sarkallta.
Nagylelkûségének kikezdhetetlen optimizmusa, bizalma alapozott,
amit szülõvárosa, egykori újságíró kollégái iránt érzett.

Tudott és ma is tud lelkesíteni, dicsérni és bírálni. Látom, látjuk õt
elégedett mosollyal az arcán, vagy önfeledten hahotázni egy-egy
mulatságos történet, emlék, pajzán vicc hallatán, de ha emberi
gonoszságot, fondorlatot, meghátrálást tapasztal, olyankor kékesen
villan a szeme, akár a kés pengéje. Tud nevettetõ, jó pajtás lenni, és
együttérzõ, segítségnyújtó barát, van ereje kiállni az igazáért, fõleg ha
az a közösség javát szolgálja.

Õszinte szembenézése saját tükörképével a könyveiben rögzül,
kíméletlen bírája önmagának, emberi gyengeségeinek. Kevesen
mondják el ezt önmagukról...

Tehát van mit ellesni, tanulni tõled, Zoltán.

Üdvözlõ sorok Zoltánnak

Temesvárról



81

Minden kerek számjegyû születésnap eltér a többitõl. Ünnep.
Ünnepel Zoltán is. Bizonyára elérzékenyül, látva, hogy közelrõl és a
távolból sokan köszöntik. Meghatódik, mert akár bevallja, akár nem,
érzi, hogy szeretik.

Hat évtizedbe sok minden belefér. Számára is, mint mindenki más
számára a múlt megélt valóság, a holnap rejtély, a ma azonban ajándék,
amit bizonyára örömteli szívvel, családi, baráti öleléssel fogad most az
ünnepelt. És elhessegeti a borús gondolatokat, az õt ért sérelmeket,
hisz íróember lévén tudja jól, hogy a borús napok is velejárói az életnek.

Hiszem, hogy a szó jó értelmében gazdag élet a tiéd, Zoltán, amelynek
folytatásához tiszta szívbõl kívánok jó egészséget, kitartást, sikert,
boldogságot!

Sipos Erzsébet


