
Érdekes kis cikk jelent meg 1939 márciusában a The American Weekly című nép-
szerű folyóiratban. Az írás névtelen szerzője néhány napra Magyarországra
vetődhetett, s hallhatott valamit duruzsolni holmi magyar indiánokról, akik
Visegráddal szemben egy
dunai szigeten tengetik
életüket. 

Nem vitás, egy
amerikai újságíró szá-
mára csemege lehetett a
hír, de annyira már nem,
hogy személyesen járjon
utána az információnak.
Ha ezt tette volna, irományában legalább néhány dolog megfelelne a való-
ságnak. Értesüléseit alighanem valakinek az elbeszéléséből szerezte, aztán
– ami ma már véletlenül sem fordulhatna elő – íróasztalánál ülve kiszínez-
gette a hallottakat. Ezzel szemben a földecskéjüket turkáló régimódi viseg-
rádi emberek nem sokszor láthatták a kenuikban ékes tollkoronában fel-alá
grasszáló indiánokat, nem találkozhattak Barna Vesével, Kis Rókával vagy
Hóbagollyal, mert a táborban ilyen nevű harcosok soha nem voltak, nem a
squaw-k végezték a házi munkát, mert abban az időben ez férfitábor volt,
és az akkori politikai hatalomnak kisebb dolga is nagyobb volt annál, hogy-
sem néhány nyaraló pesti értelmiségi tevékenységét ellenőrizze. A cikkben
szereplő fényképek nyolc évvel korábban, az első, zebegényi táborban ké-
szültek. Sorolhatnánk.

Nem érdektelen azonban felfigyelnünk arra, hogy az amerikai sajtó
már akkor (néhány hónappal vagyunk a második világháború kitörése előtt!)
milyen érzékeny volt mások demokrácia-deficitjére. Ám az indiánokat, s raj-
tuk keresztül magyar szimpatizánsaikat a fasizmussal párba állítani némileg
eltúlzottnak tűnik.
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12 A Duna partján élő emberek sokáig nehezen
értették meg, a szarvasbőr ruhájú tollas
„harcosok” viselkedését, akik indiánt ját-
szottak különös festésű harci kenuikban.

A magyar indián rezervátumban – melyben egyetlen
igazi vörösbőrű sincs – a „squaw”-k végzik a háztar-
tási munkák javarészét. A fenti fényképen látható nő
éppen a békepipát tömi meg. A jobb oldali „indiá-
nok” nem hirdetnek háborút a szomszédos fehérek
ellen. A kelő napot üdvözlik igazi indián módra, és
igen komolyan veszik ősi amerikai játékukat.
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Noha a dolog már sok éve jelen van közösségükben, a magyarországi Visegrád
derék népének korábban még nem volt alkalma indián rezervátumba botlani
a Kék Duna partján. 

Egész nyáron tollkoronás harcosokkal megrakott kenuk húznak el csi-
nos, a régi világból itt maradt tanyáik mellett. A vörösök csatakiáltások kö-
zepette nyíllal vadásznak a halakra. Libasorban vonulnak az erdei ösvényeken
és éjjel a tábortűz köré gyűlnek össze. A squaw-k főznek, mosnak és gyöngy-
gyel hímezik ki a szarvasbőr ruhákat. Olyan Magyarországon nem szokásos
neveket viselnek, mint Kis Róka vagy Hóbagoly. A visegrádi emberek nem
igen tudnak mit kezdeni ezzel a furcsa és szokatlan tevékenységgel.

De Budapesten sokan vannak olyanok – írók, művészek, üzletemberek,
a jobb társaság tagjai – akik tudják, mit jelent a korai Amerika e felbukkanása
Közép-Európában, mert ők az „indiánok”.

Legtöbbjük sohasem járt az Egyesült Államokban, és nem látott köze-
lebbről sziút, csaktót vagy irokézt, legfeljebb e bronzbőrű harcosok valame-
lyikének képét egy lexikonban vagy történelemkönyvben. 

Az egész szokatlan ügy néhány évvel ezelőtt kezdődött, amikor az is-
mert magyar felfedezőnek, Baktay Ervinnek elege lett Budapest nagyvárosi
kényelméből. Egyszerű életre vágyott, legalább nyaranként néhány hétre, és
számos hasonlóan gondolkodó barátját is maga köré gyűjtötte.

Gyermekként lenyűgözték James Fenimore Cooper „Bőrharisnya tör-
ténetei”, és ifjúként tanulmányozni kezdte az amerikai indiánokat. Elhatá-
rozta, hogy indián rezervátumot alapít – vigvamokkal, vampummal, íjjal,
nyíllal és minden egyébbel –, és megvásárolt egy nagy területet a Kék Duna
partján. 

Felvette a Barna Vese nevet, számos barátját rávette, hogy csatlakoz-
zék a törzséhez, és megnyitotta Európa – ha nem az egész világ – legszokat-
lanabb nyári táborát. Az autentikus indián felszereléshez elegendő takarója,
tolla, mokaszinja és miegyebe volt az egyszerű életet választó összes part-
nere számára, és a rezervátum kora tavasztól késő őszig nyitva áll.

A törzs életét nem sok szabály korlátozza, és a szerepjátszó „indiánok”
sok örömet találnak a primitív létben. De James Fenimore Coopernek és 
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Baktay (Barna Vese főnök) Ervinnek köszönhetően jól ismerik az indián
ügyességeket, noha fél világ választja el őket a legközelebbi valódi vörösbőrű
rezervátumtól.

A magyar indiánok sohasem lépnek hadiösvényre, amire két jó
okuk is van. Az első az, hogy a kormányzat tiltja a katonai eszközöket
az olyan táborokban, amelyeket nem az állam felügyel, a második

pedig, hogy a vissza-a-természethez nyaralók szórakozni akarnak, és nem
kívánják az időt komoly háborús készülődésre tékozolni. Békepipát pöfékelni
szórakoztatóbb.

A politikai hatalom nem tiltotta be a kolóniát, ám a hatóságok gon-
dosan ellenőrzik, hogy a hely ápolja-e a demokrácia szellemét. Barna Vese
főnöktől a nyomozók megtudhatták, hogy a politika olyan terület, melyet a
nyaralók csak ritkán érintenek beszélgetéseik során.

Barna Vese főnök meggyőzte rezervátuma kíváncsi kutatóit, hogy az
amerikai vörös ember nem volt demokrata, hanem olyasféle rendszerben élt,
amely sokban emlékeztetett a fasizmusra, és a törzsfőnök a diktatúra számos
jól ismert funkcióját gyakorolta.

The American Weekly, 1939.03.26.

(Fordította: Hegymegi Kiss Áron)

Szürke Sólyom, a Főnök, Nyílhegy Jr. és Öreg Halászsas. Kismarosi-sziget, ismeretlen felvétele, 1938.
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