
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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