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- Gratulálok a választásához - mondta az apró emberke, mielőtt derékig eltűnt a
kinyitott kirakatban. - Egyedi darab - nyújtotta vevője felé a kért lábbelit.

Kisteleki hetek óta akart venni egy bőrtalpú cipőt, de egyetlen üzletben sem talált
kedvére valót, míg egy esti séta alkalmával meg nem látta vágya tárgyát a belvárosi
mellékutca egyik kirakatában. Másnap nyitáskor eljött, nehogy elvigyék az orra elől

a kívánt darabot.
Most ott ült a kopott kis üzlet tonettszékén, és a barna bőrtalpú cipőt próbálgatta.
- Mintha a lábára öntötték volna - mondta a körülötte sündörgő mesterember.
- Tényleg kényelmes - nyugtázta Kisteleki.
Gyűlölte a cipőfűzőket, rendre elszakadtak, lekopott róluk a végüket borító ke

ménység, csak bosszúságot okoztak. Ez a cipő azonban mokasszin fazonú volt, és
úgy fogta körül lábfejét. mintha saját testrésze volna.

- Mibe kerül? - kérdezte, mert a szokástól eltérően a kirakati darabok egyikén
sem volt árcédula.

- Semmiség, önnek biztosan megéri - mondta a mester, és meghajolt.
- Mégis? - kíváncsiskodott tovább Kisteleki.
Elhangzott egy összeg. Kisteleki a tárcájába nyúlt, és habozás nélkül kifizette. Ál-

lami üzletben sem kapna ennélolcsóbban ilyen jó minőségű munkát,
Az emberke megdörzsölte a kezeit, és eltette a bankjegyeket.
- Becsomagoljam, vagy ebben tetszik elmenni?
- Leveszem. Egy ilyen szép darabot mégse hétköznap kezd hordani az ember.
- áh, uraságodnak fiatalsága ellenére van érzéke a formákhoz - mondta alábbelik

mestere, miközben csinos csomagocskát kreált a cipőből. Aztán kikísérte vevőjét. s
csak ott adta át a pakkot. Mélyen meghajolt, és kitárta az ajtót.

- Meglátja, sok öröme telik benne - mondta figyelmeztetőn.- Valódi borjúboksz
- tette hozzá felemelt ujjal, s mintha kaján mosoly jelent volna meg szája szögleté-
ben. Ez azonban csak később villant Kisteleki eszébe, mikor az események megállít
hatatlan és nem kívánt fordulatot vettek.

Diadallal vonult végig az utcákon, maliciózusan szemlélte az útjába eső cipőbol

tokban tolongó tömeget. Nem ment haza zsákmányával. hanem magával vitte a
szerkesztőségbe a csomagot. Többen megkérdezték, mi van benne, volt aki azt hitte,
hogy egy folytatásos regény kézirata érkezett. Kisteleki kitérő válaszokat adott, azt
akarta, hogy kollégái majd a lábán csodálják meg szerzeményét. A közös ebédnél
hallgatagon viselkedett, csak a fizetésnél jutott eszébe, hogy a szerkesztőségben felej
tette a cipőt, vissza kellett mennie a csomagért.

- Mit vettél, Dani? - kérdezte a szőke titkárnő, mikor Kisteleki sejtelrnes arccal el
vonult a párnázott főszerkesztőiajtó előtt.

- Meglepetés magamnak ., felelte szűkszavúan, nem tudván, hogy milyen találó
választ adott.

Odahaza izgatottan bogozta ki a madzagot. Nem próbálta föl a cipőt, letette a sző

nyegre, és időnként elégedetten nézegette. Elhatározta, hogy csak vasárnap veszi föl.
Vasárnap tovább maradt az ágyban, megfejtette a keresztrejtvényt a lapban, aztán
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ráérősen készülődni kezdett. Gondosan felöltözött, s végül felhúzta az új cipőt. Do
hányszínű öltönyéhez jól illett a barna lábbeli.

Azzal az érzéssel lépett ki az utcára, ami akkor tölti el az embert, mikor egy új hol
mit kezd hordani. Úgy vélte, ilyenkor más ember lesz, kiemelkedik a hétköznapok
ból, a viseletien darab megkülönbözteti a többiektől. Aprókat lépett, próbálgatta,
hogyan esik a járás. Az új cipő azonban nemcsak szép volt, de kényelmes is.

Kisteleki vidáman dudorászva sétált a langyos őszi napsütésben. Egyszer csak vá
ratlanul befordult egy sarkon, és egy szűk sikátorban találta magát.

"No mindegy - gondolta -, legalább átvágok a Duna felé." Amikor kiért a főútvo

nalra, közlekedési lámpa állta útját. Szokásától eltérően a tilos jelzés dacára átment
a túlsó oldalra.

"Szórakozott vagyok ma" - állapította meg, miközben már egész másfelé járt,
mint amerre ilyenkor sétálni szokott.

Végül megállt egy buszmegállóban, és bármennyire akart, nem tudott továbbmen
ni. A szó szoros értelmében földbe gyökerezett a lába. Autóbusz kanyarodott a járda
méllé, ő pedig felszállt anélkül, hogy megnézte volna, milyen járat utasa lett. A busz
ráfordult a hídra, és átment Budára. Kisteleki a peronon állt, minden megállónál le
akart szállni, de csak a hatodiknál sikerült. •

Ahogy lelépett a járdára, rögtön meglátta a házat.
Azóta mindig messzire elkerülte, ha a környéken akadt dolga. A csemegeüzlet

ugyanott volt, mint tíz évvel ezelőtt, s a háztetőn ugyanúgy terpeszkedett a takarék
pénztár reklámja. Amikor később végiggondolta a történteket, megesküdött volna,
hogy nem akart bemenni a házba, csak álldogált a túlsó oldalon, ahol annak idején
szokott.

Kisteleki mégis bement a lépcsőházba, és felgyalogolt a negyedikre. Megállt a lift
tel szemben lévő ajtó előtt, ahonnan egyenletes, halk kattogás hallatszott. Felemelte
jobb kezét; és becsöngetett az idegen lakásba.

A kattogás azonnal abbamaradt, de más nem jelezte, hogy észrevették a csönge
tést. Kisteleki újra megnyomta a gombot.

- Béla, csöngettek - hallatszott egy ideges női hang. - Nem hallod, Béla?! - szólt
ismét a nő, amikor Kisteleki már éppen dörömbölni akart.

Az ajtó ekkor váratlanul kinyilt, A Bélának nevezett bambán nézett a jövevényre.
Kisteleki szó nélkül belépett a lakásba. A riadt hang gazdája a nagyobbik szobá

ban egy partvissal próbálta eltüntetni a padlóra hullott pamutszálakat. A sarokban
kötőgép formájú tárgy lapult a sebtében rádobott pokróc alatt. Kisteleki előbb kö
rülnézett a szobában, persze nem arra figyelt, amitől az asszony tartott, aztán kiment
az erkélyre.

- Ki ez, Béla? - nézett a nő a férjére, de az tanácstalanul tárta szét karjait.
Kisteleki az erkélyről lenézett az utcára. A megvastagodott fák eltakarták a tele

fonfülkét, amelyben akkortájt többször várta Évát, ha rossz idő volt. Ma már nem
lehetne onnan fellátni ide.

A szobában ezalatt az asszony félelemmel telve suttogta férjének:
- Úristen, Béla! A szomszédok biztosan följelentettek.
- Mindig mondtam neked Gizi, hogy váltsd ki az iparengedélyt - válaszolta a

férje.
Kisteleki visszajött a szobába, és a mennyezetre meredt.
- Talán valami igazolványt, ha lehetne ... - hebegte a nő.

- A csillárt. .. Miért nem cserélték ki a csillárt? ! - nyögte Kisteleki, és nem tudta
levenni a szemét a plafonról.
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A nő most már felbátorodott.
- Hallja-e, kicsoda maga? Mit akar itt?!
Kisteleki zavartan dadogta:
- Én csak a lakást akartam .... valamikor régen ...
- Szóval nem a rendőrségtől jött? - vágott szavába a nő.

Kisteleki nemet intett.
- Béla! Azonnal dobd ki ezt az alakot! Mit képzel ez? Csak így betör tisztességes

emberekhez. Ez magánlaksértés! .
Béla karon fogta a hívatlan vendéget, aki ellenállás nélkül hagyta magát kivezetni

a lakásból. Amikor becsapódott mögötte az ajtó, még mindig hallatszott az
asszony háborgása.

"Mi történik velem?" - kérdezte volna Kisteleki, ha lett volna kitől.

Megállt az utcasarkon, és szentül megfogadta, hogy csak szabad akaratából indul
tovább. Délre járt az idő, éhes volt, ebédelni szeretett volna. Tudta, hogy a közelben
van egy kis gebines étterem. Amint elindult a vendéglő irányába, különös változást
észlelt. A cipő, amely eddig szinte dédelgette rüsztjét, most elkezdte szorítani. Igaz,
eddig a gazdája öntudatlanul teljesítette minden parancsát. Nem olyanféle kényel
metlenség volt ez, amit egy futószalagon gyártott termék okoz vevőjének. Satuban
érezte ujjait, apró tüskék fúródtak a húsába. Az inkvizíció spanyolcsizmája lehetett
ilyen fájdalmas. Le akarta vetni a cipőt, de a lábfeje elzsibbadt és úgy megdagadt,
hogy képtelen volt kibújni belőle.

Ekkor határozottan úgy érezte, hogy a lába öntudatlanul megemelkedik és másfelé
viszi, mint amerre az étterem van. Korgott a gyomra, ám ahogy cipője irányításával
lépkedett, percről percre csökkent a kínzó szorítás és szúrás. Most megtehette volna,
hogy leveti, de valami rendkívüli érzés szállta meg, s szinte boldogan hagyta vezettet
ni magát. .

Ismét autóbuszra szállt, visszament Pestre. A kiváncsiság is dolgozott benne: oly'
kevés váratlan esemény történt az életében, az ilyen ritka élményt meg kellett
becsülnie.

Többször átszáll t, míg végül a Körútból nyíló mellékutca viIlamos-végállomásánál
találta magát. Beült a majdnem üresen várakozó kocsiba, ahol csak néhány utas ár
válkodott. A vasárnapi ebéd órája volt, az emberek már hazamentek, és még nem in
dultak el délutáni programjaik után.

Kisteleki tudta, hová megy a villamos. Azt is sejtette, hogy csak a végállomáson
szállhat majd le a szerelvényről. Volt ideje felidézni rég elnyomott emlékeit.

A villamos meglódult, sebessége azt igérte, hogy hamar céljához viszi utasait. An
nak idején ezen a vonalon még falépcsős, ormótlan kocsik jártak, sárga-barna csíkos
kényelmetlen ülésekkel. A szerelvény átszelte a külvárosi bérházak sorát, aztán egy
rendezőpályaudvar mellett vezetett az útja. Üzemek, gyártelepek maradtak el, fél
kész panelházaknak adták át helyüket. Mikor utoljára járt erre, még apró, földszin
tes házak szegélyezték az utcát. Fél órába sem telt, már a kertváros csendjében ka
nyargott a kocsi. Az utasok közben kicserélődtek. Fekete kendős nénike ült vele
szemben, szatyrából öntözőkanna és virágcsokor kandikált ki.

Tíz éve már, hogy elvesztette Évát. Azóta csak egyszer járt kint a temetőben, in
kább magában ápolta a lány ernIékét. Életének fordulatai, soros szerelmei aztán ap
ránként kimosták belőle a fájdalmat. Csak az emlékeket nem. Bár nem tehetett a
lány haláláról, mégis sokáig gyötörte a lelkiismeret-furdalás. Ha akkor fölmegy hoz
zá, még ma is élne.

A szerelvény befordult a végállomásra. Kisteleki átbotorkált az iparvágányokon,
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végigment a kertes házak közt, és szembetalálta magát a temetőkapuval. Az egyik
árusnál virágot vett, bár nem volt benne biztos, hogy ennyi év múltán megtalálja a
sírt.

A régi ravatalozót már használaton kívül helyezték. Az omladozó épület előtt

eszébe jutott, hogy nem nézhette meg Évát, a család lezáratta a koporsót. A rokonok
három nappal később találtak rá, miután Éva egy nyáreleji vasárnapon felakasztotta
magát a csillárra.

Kisteleki arrafelé ment, ahol a lány nyughelyét sejtette. Nem kereste a sírt, rábízta
magát a megérzésére. Abba a parcellába már nem temettek, egyetlen embert sem lá
tott a környéken.

Alig ment vagy ötven métert, mire meglelte a helyet. Előbb az ismerős név hasított
beléje, aztán az önmagukban is megdöbbentő évszámok: 1948-1969.

Letette a csokrot a sírra, s vagy félórát álldogált ott.
Megbékélve lépett ki aztán a temető kapuján. A cipőjére nézett és elmosolyodott.

Nem érzett éhséget, ellenben valami nagy megnyugvás töltötte el.
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SZA VAK PIACÁN. Négy fiatal költő versei. Jóllehet a
könyv egy most induló sorozat első darabja - mégis ha
gyornányt folytat. Elődje tizennégy évvel ezelőtt,

I968-ban jelent meg Kecskemét város fennállásának 600.
évfordulója tiszteletére, s Egy marék parázs eimmel szin
tén négy, akkor még ifjú helyi költő, Buda Ferenc, Gál
Farkas, Goór Imre és Hatvani Dániel verseit adta közre a
városi tanács kiadásában. A kecskeméti vezetők és a For
rás szerkesztőségének vállalkozó kedvét dicséri a rnost in
duló sorozat; s ez a verseskötet mindjárt a magasra tett
rnércét is igazolja. Az antológia szerzői >- Virágh József,
Szilágyi Sándor, Lezsák Sá~dór és Hideg Antal - a Nagy
László által fölfedezett költői úton haladnak, szándékuk,
mint bevezetöjében a Forrás főszerkesztője írja, hogy képi
nyelven, de könyörtelenül és leplezetlenül kimondják,
amit a hazai valóság teljes megélése során tapasztaltak.
A szándék nem vitatható, s néhol a müvek már a megva
lósulás markáns jegyeit is magukon viselik, főként Hideg
Antal és Lezsák Sándor költeményei ben.

Hideg Nagy Lászlo halott cimű verse megrázó s a rnes
terhez méltó sirató, de úgy véljük, még a groteszk műfajá

ban is sokat remélhetünk tőle; erre utal az Árpád vezér vi
kend-jurtajához irott elégiája, vagy a Vidám óda az igazsá
gos Mátyás király legenddjához, A könyv legérettebb, képi
világában leginkább eredeti, céljaiban leghatározottabb
költöje kétségkivül Lezsák Sándor. .Versbéli vívódásait
elsösorban a magyar és közép-európai sorsvállalásból fa
kadó helyzetfelismerések hitelesítik, költői alkatának
meghatározó eleme a történelmi szereptudat" - olvashat
juk a bevezetőben. Ugyanakkor a játékosság, a rezignált
humor sem idegen tőle. A Szavak piacán, a Julianus har
madik útja és A fészkéből kizuhant város egy ígéretes költői

pálya kezdetére hívja fel a figyelmet. A kötet és a sorozat
terve pedig arra, hogy igenis elképzelhető egy-egy folyó
irat helyi szerzőgárdájára vagy az írócsoportokra támasz
kodó színvonalas vidéki könyvkiadás. (Forris kÖRyvek)

Dojcsik Győző: A KANADAI ESTERHÁ?:Y TÖRTÉ
NETE. A szerző nevét a hazai olvasók népszerű tudomá
nyos eikkeiből és tanulmányaiból ismerhetik, meg egy
filmből, amelyet Magyarak a prérin eimmel az ő ötletéből

és közreműködésével rendezett Révész György. Dojcsák
Győző csaknem negyedszázadon át élt Kanadában, előbb
olaj kutató geológusként, majd a reginai egyetem földrajz
tanszékének professzoraként dolgozott, de érdeklődését

az I960-as évek derekától talán szakmájánál is jobban le
kötötte a Kanadába kivándórolt magyarság évszázados
története, különösen pedig egy magyarok alapította tele
pülésnek és névadójának, Esterházy Pálnak Jókai tollára
illő kalandos históriája. Hogy egyáltalán megtudja. ki is
volt Esterházy, a szerzőnek át kellett böngésznie a kana
dai és a magyar könyvtárak sok-sok kötetét. folyóiratát, s
végig kellett járnia azt az ,utat - Angliátóllndiáig, Afriká
tól Jamaicáig v-, ahol Esterházy (alias Packh János) meg
fordult s némi nyomot hagyott maga után. Az olvasó eiőtt

kibontakozik a múlt századi kanadai préri képe, a pioni
rok sorsa, s a két nagyobb magyar közösség, az Esterhazy
és a Kaposvar kolónia alapításának története. Megismer
jük a magyar prérilakók kivándorlásának okait, gazdál
kodási szokásaikat, a nyelvük megőrzéséért tett erőfeszí

téseiket, vallási és kulturális életüket, kapcsolataikat
Észak-Amerika őslakóival, az indiánokkal. Az író szinte a
korabeli riporter hitelességével ad számot az események
ről, de - dicséretére legyen mondva .. nem ragad meg a je
lenségek fölszínén, stílusa színességének nem esett áldoza
tul a tények dokumentumhűsége. szociológiailag pontos
feltérképezése. A könyvet korabeli ,fotók illusztrálják.

(Magvető, 1981)
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