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JÁSZOK  NYOMÁBAN  AMERIKÁBAN
2002 nyarán feleségemmel együtt meghívást kaptunk a Cleveland mellett, BayVillage-ben lakó unokatestvéremtõl, hogy a következõ évben látogassuk meg õketotthonukban, és egyúttal tegyünk egy kirándulásokkal egybekötött, legalábbegyhónapos látogatást az Amerikai Egyesült Államokban. Az ajánlat igen csábítóvolt, kezdetben mégis kicsit húzódoztam, mert sajnáltam az egy hónapot elvonnilegfõbb hobbimtól, a helytörténet-kutatástól. Mivel azonban még egyikünk semjárt Amerikában, nagy hiba lett volna kihagyni egy ilyen kínálkozó lehetõséget.Hamar megszületett a kompromisszumos megoldás: a kinntartózkodást összekötnia helytörténeti kutatással, pl. riportokat készíteni az ott élõ jászokkal, így a kecske isjóllakik és a káposzta is megmarad.Felmenõim közül eddig csak apai nagyapám, Muhoray Károly (akkor még minttörökszentmiklósi fõszolgabíró) járt Amerikában, amikor részt vett 1928-ban a NewYork-i Kossuth-szobor ünnepélyes felavatásán. Ma is jól emlékszem a sokszor em-legetett családi szájhagyományra, miszerint egy nagyszámú küldöttség tagjakénthajón utazott Amerikába, ahol a New York-i szobor leleplezése után még egy nagy-szabású körúton – többek között Washington, Pittsburgh, Cleveland, Buffalovárosokban – vett részt. Pittsburghben a város polgármesterétõl egy „aranykulcsot”kapott ajándékba, mely a város kulcsát szimbolizálta. Sajnos ez a kulcs a világháborúfolyamán elveszett.1Mindez eszembe jutott a tervezett utazás kapcsán, és – gondoltam – jó lennefelkeresni ezeket a helyszíneket, ahol egykor nagyapám járt, egyúttal sorra fényképez-hetném a Kossuth-emlékhelyeket is.

Kossuth Lajos emlékét az Egyesült Államokban sokfelé szobrok, utcanevek õrzik.Mellszobra áll a washingtoni Capitoliumban is, de a leghíresebb a már említett NewYork-i emlékmû, amelyet az USA-ba látogató magyar közéleti személyiségek rendrefelkeresnek, s amelyet amerikai magyar szervezetek kezdeményezésére 1928. március15-én állítottak fel a Hudson folyó partján. A kompozíció fõ- és mellékalakjai egyér-telmûen a ceglédi Kossuth-szobor együttesére emlékeztetnek.A különleges alkalmat az utazás idõpontjának kiválasztására unokabátyám,Muhoray Kornél (ottani írásmóddal Cornel Muhoray) 65. születésnapja szolgál-tatta, melyet 2003. szeptember 9-én többek között a mi társaságunkban szándékozottmegünnepelni. Erre a jeles családi ünnepre természetesen meghívást kapott KornélSvédországban élõ öccse, Gyuri2 is a feleségével együtt. Sajnos a magyar sors kü-lönös fintora, hogy a hajdan kizárólag Jászberényben élõ Muhoray-család leszárma-zottai ma a világ számtalan országában szétszórva élnek.3 Kornélék apja is mégJászberényben született, és a József nádor reálgimnáziumban érettségizett, majdkésõbb, szegedi egyetemi évei után Mátyásföldre4 került, ott kötött házasságot.Fiai közül Kornél 18 évesen, 1956-ban menekült Nyugatra, az akkor már évek óta Cleve-land-ben élõ nagybátyjához5, Gyuri pedig a 60-as évek közepén került Svédországba,ahol végül családot alapított.Az igazi születésnapi meglepetés a tervek szerint Gyuri és felesége, Maud érkezésevolt, akiket titokban Kornél felesége, Éva hívott meg – Kornél tudta nélkül. Sajnosa New York-i World Trade Center ellen elkövetett 2002. szeptember 11-i terrortámadástkövetõ számtalan óvintézkedés nagymértékben megnehezítette az utazási felté-teleket, de végül sok utánajárással minden szükséges iratot, igazolást, majd a vízumotis sikerült idõben beszereznünk.Az utazást 2003. augusztus 29. és szeptember 21. közé terveztük. Augusztus 29-én keltünk útra KLM és Northwest repülõjáratokkal Budapest Ferihegy-Amsterdam-Detroit-Cleveland útvonalon, többszöri átszállással. A több mint 12 órás repülõútborzalmait nem írom le, de tény, hogy megbízható orvosi vélemények szerint fehérember ennyit nehezen bír ki. Végül holtfáradtan, de szerencsésen megérkeztünkCleveland-be, ahol Kornélék már vártak, és autóval vittek haza a Cleveland-tõl kb.20-25 km-re lévõ Bay Village-be. Már késõ éjszaka volt, amikor az autó a ház elé gör-dült. Még ki sem szálltunk, amikor az elsõ kellemes meglepetés ért. Hirtelen kigyulladt
1 A New York-i Kossuth-szobor felállításának gondolata 1927-ben merült fel az amerikai magyarokkörében, amely kiváló alkalomnak ígérkezett a Trianonban megcsonkított ország tiltakozásánakkifejezésére, s az ügyet Magyarország hivatalos körei is felkarolták. A szoboravatás és az aztkövetõ zarándok-körút olyan hatalmas propaganda-eseménnyé nõtte ki magát, amelyhez hasonlótaddig a magyarság nem látott sem az óhazában, sem Amerikában. A zarándokút célja az volt, hogyegy hatalmas, minden tekintetben az egész nemzetet reprezentáló küldöttség vagy zarándokseregmenjen át az Újvilágba s a leleplezésen, sõt utána is, minden lehetõ módot felhasználjon a magyarnemzeti fájdalom világgá kiáltására. Ami tökéletesen sikerült is. A zarándokseregben, amelyet kéthajó vitt át az óceánon, összesen 488 személy vett részt, volt miniszterek, katolikus és protestánsegyháznagyok, magasrangú katonák, mágnások, földmûvesek, kereskedõk, pénzemberek,politikusok, hivatalnokok, férfiak és nõk, fiatalok és öregek egyaránt voltak a nagy csoportban,amely így valóban képviselte a nemzet minden rétegét. Néhány ismertebb név Jász-Nagykun-Szolnok megyébõl: Alexander Imre alispán,   Kele István jászberényi apátplébános,   MuhorayKároly törökszentmiklósi fõszolgabíró, Pólya Tibor festõmûvész Szolnokról, Török Imre kisújszállásireformátus esperes.

2 Gyuri, vagy ahogyan Svédországban hívják, Georg Muhoray, nem ismeretlen a jászberényiekelõtt, hiszen 1995-ben, zenekarával együtt tevékeny részt vett a Jászok Világtalálkozóján, sazóta is több alkalommal szerepeltek nemcsak Jászberényben, de több jász településen is.
3 Jelenleg Ausztria, Belgium, Brazília, Kanada, Portugália és az USA területén élnek, de korábbanaz NSZK-ban, Olaszországban és Zaire-ben is. Többségük jelen volt 1995-ben Jászberényben,ahol a Jászok Világtalálkozója keretében megtartottuk a Muhorayak Világtalálkozóját is.
4 Mátyásföldet késõbb Budapesthez csatolták.
5 vitéz Muhoray (Streitman) Emil ny. ezredes, aki korábban hosszú ideig a jászberényi m. kir. 5.honvéd kerékpáros zászlóaljnál teljesített szolgálatot.
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a sötétben egy fénycsóva, és a fehéren virító, hatalmas garázsajtón megjelent egyírásvetítõvel odavetített színes felirat – természetesen magyarul – egy amerikaizászlóval: „ISTEN HOZOTT! ZSUZSI & GYURI”. Hát ezek voltunk mi. Kár, hogy minem láthattuk elõzõ nap Kornél döbbenetét, amikor Gyuri és Maud váratlanul meg-jelentek az ajtóban, õk ugyanis egy nappal korábban érkeztek, mint mi. Számára ezvolt a legnagyobb meglepetés.A kissé hosszúra nyúlt lábadozás után másnap délelõtt már ténylegesen megkezdõ-dött világjáró körutunk, elsõ állomásként egy gyors tájékozódó körültekintés Cleve-land-ben. Megnéztük a helyi piacot, pontosabban a vásárcsarnokot, benne a hatal-mas méretû gyümölcsök, tengeri halak és egyéb élelmiszerek színes kavalkádját,megcsodáltuk a nagy épületeket, majd benéztünk egy budapesti származású hazánk-fia, Farkas Attila cukrászdájába, ahol ismerõs, finom hazai ízekkel találkoztunk, éspersze megismerkedtünk magával a tulajdonossal és kedves feleségével is. Bay Village-be hazatérve megbeszéltük a további programokat, ekkor nyílt elõször alkalmunktüzetesebben megszemlélni házigazdáink otthonát. Amerikai szemmel nézve szerény,de ízlésesen berendezett ház takaros kis kerttel és elõkerttel. A falakon túlnyomórésztmég Magyarországról származó képek, festmények, többek között a Mohorai-címertûzzománcból, melyet a Berényi Mûhely egyik tagja, Ördög Margit készített még1995-ben. Megszemléltük Kornél „kincseinek” néhány darabját, egy díszkardot,egy dísztõrt, egy régi tiszti tölténytáskát a monarchia idejébõl stb. Ígéretet kaptunkarra, hogy esténként átnézzük a többi „kincset” is, ezek többsége könyv, irat ésfénykép, és leginkább a Jászságból származnak. A következõ nap – vasárnap lévén– elmentünk a közeli, Szent Kristóf nevét viselõ templomba, ahol angol nyelvûszentmisét hallhattunk. Az aznap délutánra tervezett legfõbb program a clevelandi48. Cserkésznapon való részvétel volt. A cserkésznapot hosszú idõ óta minden évbenmegrendezik az emigráns magyarok fõvárosának számító Cleveland-ben, ahováilyenkor egész Amerikából összegyûlnek a magyarok, persze nemcsak a fiatalok,hanem az „öregcserkészek” is.Maga a találkozó nagy élmény volt. Egy hatalmas, lezárt területen, ami tulajdonkép-pen egy épületekkel és megfelelõ infrastruktúrával ellátott park volt, rengeteg em-ber gyûlt össze, és az embernek az volt az érzése, hogy Magyarországon van, hi-szen csak magyar szót lehetett hallani mindenfelé. A rendezvény nekem a JászokVilágtalálkozóját juttatta eszembe, sátrak, pavilonok sokasága, sörkimérés, laci-konyha, melyre egy fára rögzített kétnyelvû étlap csalogatta a vendégeket, szabad-téri cigányzene stb. Egy helyen kerti faasztalok mellé telepedve megkóstoltuk a fris-sen sütött lángost. A mellettünk lévõ két asztal körül egy alsó tagozatos korú cser-készlány csapat ült. Többségük magyarul beszélt, de volt, aki angolul. Megkérdeztemõket, ismernek-e magyar nótát. Pillanatok alatt összeszedték magukat, és csakúgyharsogták a szebbnél szebb magyar nótákat, egyiket a másik után, hogy Magyaror-szágon sem tudnák szebben. Sugárzott róluk, büszkék arra, hogy magyarok. Pedig

õk már mind Amerikában születtek. Közben a focipályán folyt az ifjú- és öregcserké-szek mérkõzése, melyen Kornél fia, aki egyébként a clevelandi focicsapatban isjátszik – szintén György a keresztneve! – is részt vett. A szabadtéri színpadon egé-szen sötétedésig tartott a mûsor, ahol fõként magyar népviseletbe öltözött táncosokmutattak be néptáncokat, idõnként egy-egy szavalattal vagy kórusmuzsikávalszínesítve a programot.Szeptember 1. napját a váratlan esõ miatt otthon töltöttük, mindössze egy rövidlátogatás tettünk egy bevásárlóközpontban, mert az e napra tervezett repülõbemutatóa mostoha idõjárás miatt elmaradt. Nem is nagyon bántam, mert egyrészt jól esettegy kis „lazítás”, másrészt pedig Kornél szép sorjában elõvette az otthonról származóiratokat, dokumentumokat, amelyek engem sokkal jobban érdekeltek. Sok iratotlemásoltam vagy lefényképeztem, de az igazi meglepetés a következõ napon ért,amikor Kornél egy nagy dossziéból elõhúzott egy szép díszes oklevelet, melynekegykori tulajdonosa Prusovszky Mária volt.62-án reggel egy rövid látogatást tettünk a mintegy 250 km-re lévõ Columbusban— ez Ohio állam fõvárosa —, de hazatérve, délután folytattuk a dokumentumokátnézését. Így került elõ társalgás közben – legnagyobb meglepetésemre – a sokfénykép és irat között az itt látható oklevél, amely Prusovszky Mária elemi iskolaiigazgatónõnek, a Jászberényi Keresztény Nõegylet egykori ügyvezetõ elnöknõjéneka magyar katolikus irodalom iránt tanúsított tevékenységét köszöni meg.7Legutóbb az Extra Jasoniam 2002. májusi számában volt szerencsém beszámolniPrusovszky Mária „elõkerült” kitüntetésérõl, a Magyar Arany Érdemkeresztrõl8,most a szerencsés véletlen folytán újabb Prusovszky-relikviára bukkantam, ezúttalazonban a Földgolyó másik felén, az Erie-tó partján. Mivel az oklevelet – sajnos –
6 Prusovszky Mária Jászberény város egyik közismert személyisége, a Szentkúti elemi iskolahajdani igazgatónõje, a Jászberényi Keresztény Nõegylet jótékonyságáról híres ügyvezetõelnöknõje volt, aki szüleinek egyetlen gyermekeként látta meg a napvilágot. Jászberénybenszületett 1862. február 10-én. (Szülei: Prusovszky István ügyvéd, egykori 48-as honvéd,jászberényi városi képviselõ, cs. kir. segédkapitány és Kovács Amália) 1891-ben lépett tanítóipályára, 4 évtizedes pedagógiai munkája során nemzedékek sorát nevelte becsületre, tisztességre,hazaszeretetre, 1932-ben vonult nyugdíjba. Rendkívül aktív társadalmi tevékenységet fejtettki, különösen a Jászberényi Keresztény Nõegylet keretén belül. Már 1879-ben, fiatal lánykéntott volt az alapító tagok között, és haláláig aktívan részt vett a nõegylet munkájában, melynekutolsó évtizedeiben ügyvezetõ elnöke, éltetõ lelke és fáradhatatlan munkása volt.
7 Az oklevél szövege: „ÖRÖMMEL ÉS MEGELÉGEDÉSSEL TAPASZTALJUK PrusovszkyMariska úrnõnek a magyar katolikus irodalom iránt tanúsított odaadását. A harcban, melyet mikatolikus magyar írók Isten országa eljöveteléért vívunk, nélkülözhetetlen a katolikus közösségmegértõ szeretete. Abban a reményben, hogy ez a szeretet a jövõben még erõsödik és hatalmascsaláddá kapcsol össze bennünket, nyújtjuk át Önnek ezt a dokumentumot. Budapest, 1937.Lisieuxi kis szent Teréz ünnepén (Kétoldalt 4-4 aláírás) Kállay Miklós”
8 Halála elõtt kapott magas kitüntetése, a Magyar Arany Érdemkereszt – gyermekei nem lévén– hamar a feledés homályába merült. A Kállay Miklós miniszterelnök aláírásával ellátottadományozási oklevélre nemrég bukkantam egy jászberényi régiségkereskedõnél.
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a sötétben egy fénycsóva, és a fehéren virító, hatalmas garázsajtón megjelent egyírásvetítõvel odavetített színes felirat – természetesen magyarul – egy amerikaizászlóval: „ISTEN HOZOTT! ZSUZSI & GYURI”. Hát ezek voltunk mi. Kár, hogy minem láthattuk elõzõ nap Kornél döbbenetét, amikor Gyuri és Maud váratlanul meg-jelentek az ajtóban, õk ugyanis egy nappal korábban érkeztek, mint mi. Számára ezvolt a legnagyobb meglepetés.A kissé hosszúra nyúlt lábadozás után másnap délelõtt már ténylegesen megkezdõ-dött világjáró körutunk, elsõ állomásként egy gyors tájékozódó körültekintés Cleve-land-ben. Megnéztük a helyi piacot, pontosabban a vásárcsarnokot, benne a hatal-mas méretû gyümölcsök, tengeri halak és egyéb élelmiszerek színes kavalkádját,megcsodáltuk a nagy épületeket, majd benéztünk egy budapesti származású hazánk-fia, Farkas Attila cukrászdájába, ahol ismerõs, finom hazai ízekkel találkoztunk, éspersze megismerkedtünk magával a tulajdonossal és kedves feleségével is. Bay Village-be hazatérve megbeszéltük a további programokat, ekkor nyílt elõször alkalmunktüzetesebben megszemlélni házigazdáink otthonát. Amerikai szemmel nézve szerény,de ízlésesen berendezett ház takaros kis kerttel és elõkerttel. A falakon túlnyomórésztmég Magyarországról származó képek, festmények, többek között a Mohorai-címertûzzománcból, melyet a Berényi Mûhely egyik tagja, Ördög Margit készített még1995-ben. Megszemléltük Kornél „kincseinek” néhány darabját, egy díszkardot,egy dísztõrt, egy régi tiszti tölténytáskát a monarchia idejébõl stb. Ígéretet kaptunkarra, hogy esténként átnézzük a többi „kincset” is, ezek többsége könyv, irat ésfénykép, és leginkább a Jászságból származnak. A következõ nap – vasárnap lévén– elmentünk a közeli, Szent Kristóf nevét viselõ templomba, ahol angol nyelvûszentmisét hallhattunk. Az aznap délutánra tervezett legfõbb program a clevelandi48. Cserkésznapon való részvétel volt. A cserkésznapot hosszú idõ óta minden évbenmegrendezik az emigráns magyarok fõvárosának számító Cleveland-ben, ahováilyenkor egész Amerikából összegyûlnek a magyarok, persze nemcsak a fiatalok,hanem az „öregcserkészek” is.Maga a találkozó nagy élmény volt. Egy hatalmas, lezárt területen, ami tulajdonkép-pen egy épületekkel és megfelelõ infrastruktúrával ellátott park volt, rengeteg em-ber gyûlt össze, és az embernek az volt az érzése, hogy Magyarországon van, hi-szen csak magyar szót lehetett hallani mindenfelé. A rendezvény nekem a JászokVilágtalálkozóját juttatta eszembe, sátrak, pavilonok sokasága, sörkimérés, laci-konyha, melyre egy fára rögzített kétnyelvû étlap csalogatta a vendégeket, szabad-téri cigányzene stb. Egy helyen kerti faasztalok mellé telepedve megkóstoltuk a fris-sen sütött lángost. A mellettünk lévõ két asztal körül egy alsó tagozatos korú cser-készlány csapat ült. Többségük magyarul beszélt, de volt, aki angolul. Megkérdeztemõket, ismernek-e magyar nótát. Pillanatok alatt összeszedték magukat, és csakúgyharsogták a szebbnél szebb magyar nótákat, egyiket a másik után, hogy Magyaror-szágon sem tudnák szebben. Sugárzott róluk, büszkék arra, hogy magyarok. Pedig

õk már mind Amerikában születtek. Közben a focipályán folyt az ifjú- és öregcserké-szek mérkõzése, melyen Kornél fia, aki egyébként a clevelandi focicsapatban isjátszik – szintén György a keresztneve! – is részt vett. A szabadtéri színpadon egé-szen sötétedésig tartott a mûsor, ahol fõként magyar népviseletbe öltözött táncosokmutattak be néptáncokat, idõnként egy-egy szavalattal vagy kórusmuzsikávalszínesítve a programot.Szeptember 1. napját a váratlan esõ miatt otthon töltöttük, mindössze egy rövidlátogatás tettünk egy bevásárlóközpontban, mert az e napra tervezett repülõbemutatóa mostoha idõjárás miatt elmaradt. Nem is nagyon bántam, mert egyrészt jól esettegy kis „lazítás”, másrészt pedig Kornél szép sorjában elõvette az otthonról származóiratokat, dokumentumokat, amelyek engem sokkal jobban érdekeltek. Sok iratotlemásoltam vagy lefényképeztem, de az igazi meglepetés a következõ napon ért,amikor Kornél egy nagy dossziéból elõhúzott egy szép díszes oklevelet, melynekegykori tulajdonosa Prusovszky Mária volt.62-án reggel egy rövid látogatást tettünk a mintegy 250 km-re lévõ Columbusban— ez Ohio állam fõvárosa —, de hazatérve, délután folytattuk a dokumentumokátnézését. Így került elõ társalgás közben – legnagyobb meglepetésemre – a sokfénykép és irat között az itt látható oklevél, amely Prusovszky Mária elemi iskolaiigazgatónõnek, a Jászberényi Keresztény Nõegylet egykori ügyvezetõ elnöknõjéneka magyar katolikus irodalom iránt tanúsított tevékenységét köszöni meg.7Legutóbb az Extra Jasoniam 2002. májusi számában volt szerencsém beszámolniPrusovszky Mária „elõkerült” kitüntetésérõl, a Magyar Arany Érdemkeresztrõl8,most a szerencsés véletlen folytán újabb Prusovszky-relikviára bukkantam, ezúttalazonban a Földgolyó másik felén, az Erie-tó partján. Mivel az oklevelet – sajnos –
6 Prusovszky Mária Jászberény város egyik közismert személyisége, a Szentkúti elemi iskolahajdani igazgatónõje, a Jászberényi Keresztény Nõegylet jótékonyságáról híres ügyvezetõelnöknõje volt, aki szüleinek egyetlen gyermekeként látta meg a napvilágot. Jászberénybenszületett 1862. február 10-én. (Szülei: Prusovszky István ügyvéd, egykori 48-as honvéd,jászberényi városi képviselõ, cs. kir. segédkapitány és Kovács Amália) 1891-ben lépett tanítóipályára, 4 évtizedes pedagógiai munkája során nemzedékek sorát nevelte becsületre, tisztességre,hazaszeretetre, 1932-ben vonult nyugdíjba. Rendkívül aktív társadalmi tevékenységet fejtettki, különösen a Jászberényi Keresztény Nõegylet keretén belül. Már 1879-ben, fiatal lánykéntott volt az alapító tagok között, és haláláig aktívan részt vett a nõegylet munkájában, melynekutolsó évtizedeiben ügyvezetõ elnöke, éltetõ lelke és fáradhatatlan munkása volt.
7 Az oklevél szövege: „ÖRÖMMEL ÉS MEGELÉGEDÉSSEL TAPASZTALJUK PrusovszkyMariska úrnõnek a magyar katolikus irodalom iránt tanúsított odaadását. A harcban, melyet mikatolikus magyar írók Isten országa eljöveteléért vívunk, nélkülözhetetlen a katolikus közösségmegértõ szeretete. Abban a reményben, hogy ez a szeretet a jövõben még erõsödik és hatalmascsaláddá kapcsol össze bennünket, nyújtjuk át Önnek ezt a dokumentumot. Budapest, 1937.Lisieuxi kis szent Teréz ünnepén (Kétoldalt 4-4 aláírás) Kállay Miklós”
8 Halála elõtt kapott magas kitüntetése, a Magyar Arany Érdemkereszt – gyermekei nem lévén– hamar a feledés homályába merült. A Kállay Miklós miniszterelnök aláírásával ellátottadományozási oklevélre nemrég bukkantam egy jászberényi régiségkereskedõnél.
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nem kaptam meg, így ott helyben készítettem róla másolatot, hogy a helytörténészekés az utókor számára is látható és olvasható legyen, ezáltal teljesebbé válhasson aPrusovszky Mária tartalmas életmûvérõl alkotott kép. (1. kép)Az iratok mellett számtalan régi fénykép is elõkerült, túlnyomó többségük Jászbe-rényben, Jászapátin és Budapesten készült. Az öregebb fényképek hátulján örömmelfedeztem fel Ramis Antal9 nevét. A szûkre szabott keretek ellenére két képet érde-mesnek tartok közkinccsé tenni. Az egyik csoportkép Jászberény város tisztikarátábrázolja 1903 körül. (2. kép) Sajnos, azt nem lehet tudni, hogy kik vannak a képen,a hátulján lévõ felirat alapján mindössze három személy azonosítható. A másik képaz egykori jászberényi Kiss Ernõ m. kir. 5. honvéd kerékpáros zászlóalj négy frissenkitüntetett tisztjét ábrázolja 1938-ból (3. kép). A kitüntetésekre abból az alkalombólkerült sor, hogy ekkor leplezték le katonai díszelgés keretében I. Ferdinánd bolgárcár mûvészi kivitelû, márványba öntött emléktábláját a kerékpáros laktanyában.10

Szeptember 3-án ismét Cleveland-be látogattunk, hiszen ebben a városban annyimagyar vonatkozású nevezetesség található, hogy azokat nem hagyhattuk ki. Avárosnézést az elsõ magyar emigránsok által épített impozáns Szent-Erzsébettemplommal kezdtük, a mellette lévõ plébánia kerítése fölött magyarul virított afelirat: „Isten hozta!”. Ezután a Kossuth-szobrot kerestük meg.11 Cleveland egyiknevezetessége a különbözõ nemzetek tiszteletére kialakított parkok egész sora. Ígyláthattuk a csehek, lengyelek, ukránok, lettek, litvánok stb. fákkal sûrûn benõttparkjait is, melyek mindegyike elõtt egy-egy zöld tábla tüntette fel a nemzetihovatartozást. Természetesen bennünket leginkább a Hungarian Cultural Garden,vagyis a Magyar Kultúrpark érdekelt, melynek bejáratánál egy kis szökõkút mellettegy fémbõl készült stilizált székelykapu díszelgett. Az egyik sétálóút mellett MadáchImre mellszobrát láthattuk, kissé távolabb Liszt Ferenc emléktáblája állt.Visszatérve a belvárosba, egy kis téren Mindszenty József hercegprímás bronzbólkészült mellszobrát fedeztük fel, mely egy vörösmárvány talapzaton állt. Elég szé-gyenletes dolog, hogy Magyarországon – legjobb tudomásom szerint – sehol sincsMindszenty-szobor. Cleveland nevezetességei közül aznap megtekintettük még a

A Prusovszky Mária részére kiállított oklevél 1937-bõl.

9 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye települései közül valószínûleg Jászberény volt az elsõ, amelyikfotográfiai mûteremnek adott otthont (1850-es évek vége), s az elsõ mûterem a városházaterén volt. A mûtermet 1868-ig — más források szerint az 1870-es évek végéig — Ramis Antalpesti fényképész bérelte a helybeli tulajdonostól, Koller Sándor üvegkereskedõtõl.
10 I. Ferdinánd, a bolgárok volt cárja 1887. évi jászberényi huszártiszti szolgálatának emlékéregróf Festetics Domonkos országgyûlési képviselõ és Tardy Sándor fõorvos által adományozottmûvészi kivitelû, Farkas Zoltán szobrászmûvész által készített márvány emléktáblát katonaidíszelgés keretében 1938. jún. 5-én, Pünkösd vasárnapján leplezték le a kerékpáros laktanyában.Az ünnepség alkalmával kitüntetett jászberényi személyek: Kele István pápai prelátus, fõesperes,apát-plébános a Bolgár Nemzeti Érdemrend középkeresztjével és csillagjával, FriedvalszkyFerenc polgármester a Bolgár Nemzeti Érdemrend középkeresztjével, Lóskay Ferenc alezredes,zlj. parancsnok a Bolgár Katonai Érdemrend középkeresztjével, Horváth Zoltán õrnagy, StreitmanEmil és Szabó Károly századosok pedig a Bolgár Katonai Érdemrend tisztikeresztjével.
11 Ez volt az elsõ Kossuth-szobor az Egyesült Államokban, melyet még 1902-ben avattak fel.
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Magyar Könyvtárat, a Magyar Múzeumot és a Rock And Roll Múzeumot, ugyanisa zenetörténészek szerint Cleveland a rock’n’ roll születési helye.Mivel egy nap kevésnek bizonyult a sok látnivaló megtekintésére, egy naposotthoni pihenõ után 5-én ismét visszatértünk Cleveland-be, akkor az „esõerdõnek”nevezett parkot és az állatkertet jártuk végig.6-án reggel autóval elmentünk Bay Village kikötõjébe, ahol Kornél egyik régiismerõse és jóbarátja, Ed jóvoltából hajóra szálltunk. A motoros hajó kapitánya ill.tulajdonosa Ed Rogozinski lengyel származású volt, akinek még a nagyapja vándoroltki az Egyesült Államokba. Én örültem, hogy végre lengyelül társaloghattunk, mertszámomra lényegesen jobban ment, mint az angol. Maga a „csónakázás” is nagy él-mény volt az Erie-tavon, amelynek területe majdnem akkora, mint egész Magyaror-szág. Bay Village-tõl Clevelandig hajókáztunk, és most ismét megláthattuk Cleve-land épületeit, ezúttal azonban a víz felõl.Kornél aznap délutánra hívta meg a vendégeket a 65. születésnapja alkalmábóltartandó partira. Igaz, a születésnap még csak három nap múlva, 9-én lett volna ese-dékes, de úgy terveztük, hogy aznap Washingtonban leszünk, így a parti idõpontjaelõbbre jött. Jó sok ember gyûlt össze, zömmel magyarok, de volt kanadai, svéd, írvendég, sõt egy Indiából hazatért amerikai hittérítõ szerzetes is. A rokonságot

Kornél és felesége, Éva, fia, George, lánya, Yvette az ír võlegényével, Johnnal,Gyuri és Maud Svédországból, Bay Ádám (Kornél és Gyuri unokatestvére) ésfelesége, Eszter a közeli Chesterland-bõl és mi ketten Zsuzsival Siófokról képvisel-tük. A társaság többi része: Bay Village-bõl Ed Rogozinski feleségével és sógorával(õ volt a hittérítõ, aki akkor jött meg Indiából), Cleveland-bõl az erdélyi származásúmakfalvi Dósa Mária, Farkas Attila és felesége, Ica, Simonyi Viktor és felesége, Ka-nadából pedig Aumon Géza és felesége, rajtuk kívül még vagy húsz amerikai, akikneka nevét nem jegyeztem meg. Közülük egy tõsgyökeres fiatal amerikai házaspárraemlékszem, akikkel a Cserkésznapon is találkoztunk, mert a gyerekeik is lelkes cser-készek, függetlenül attól, hogy semmilyen magyar kötõdésük nincs. A hangulat iskitûnõ volt, mindössze én fájlaltam, hogy egyetlen jászsági kötõdésû vendéggelsem sikerült találkoznom, így a tervezett interjúim sem valósulhattak meg. Ezzelszemben hatalmas sikert aratott, amikor Kornél fia, George bemutatkozott az új ven-dégeknek, magyarul mondva a nevét: Muhoray György. Ezt követõen Kornél öccse,Gyuri, aki Svédországból jött, szintén magyarul mondta be a nevét, végül én mutat-koztam be ugyanezen a néven. Az egyébként valóban ritka alkalmat, amikor a háromGyörgy együtt látható, az egyik vendég örökítette meg.8-án kora reggel egy erre az alkalomra bérelt mikrobusszal indultunk Washing-tonba. A távolság Bay Village és Washington között kb. 700 km volt, ezért több íz-

Jászberény város tisztikara 1903 körül. Az ülõ sorban a 3. Muhoray Zoltánaljegyzõ, 4. Streitman Gyula ügyész, 5. Muhoray Titusz fõügyész.
Jászberény, 1938. jún. 5. A bolgár cár által kitüntetett tisztek: Szabó Károlyszds, Horváth Zoltán õrgy, Lóskay Ferenc alez zpk és Streitman Emil szds.
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ben is tartottunk pihenõt. Elõször egy hatalmas, két autópálya találkozásánál kiala-kított autóspihenõnél álltunk meg. Ennek a „pihenõnek” elsõsorban a méretei döb-bentettek meg, ugyanis külsõleg úgy nézett ki, mint egy valódi város, benne par-kolók, szállodák, benzinkutak, szervizek, üzletek, kölcsönzõk, áruházak, vendéglõksokasága.Már sötétedett, amikor Washington külvárosába értünk. Itt a metró egyikvégállomása közelében, a Comfort Inn nevû szállóban vettünk ki szobát, s innenmásnap reggel metróval mentünk be a városba. Elõször a Capitoliumhoz mentünk,amelynek a bejáratánál több nyelven – így magyarul is – üdvözölték a vendégeket.A belépõjegyek megváltása és rövid várakozás után, majd a megfelelõ biztonságiszûrések láncolatán átjutva megtekinthettük a Capitolium egyes részeit. Belül soktörténelmi személy, elsõsorban politikusok szobrait láthattuk. Nekem feltûnt, hogya szobrok jelentõs része európai hírességeket ábrázolt, néhányukra utólag visszagon-dolva is jól emlékszem.12 Itt látható Kossuth mellszobra is.Egész nap a várost jártuk, elõször a közeli hatalmas pálmaházat tekintettük meg,majd a fõpályaudvar épületét, ahol mindjárt meg is ebédeltünk. Ezután városnézõbusszal tettünk egy kis körutat, mellyel eljutottunk a hatalmas területen fekvõ katonaitemetõbe. A katonai sírkeresztek rengetegében eljutottunk a Kennedy-családsírjához, majd végignéztük a díszõrség parádés õrségváltását az Ismeretlen katonasírjánál. Mondanom sem kell, hogy itt is rengeteg fotó készült. Bementünk még aLincoln-mauzóleumba, innen a hatalmas Washington-emlékmûhöz, amely nem más,mint egy gigantikus méretû emlékoszlop. Elgyalogoltunk a koreai háború hõseinekemlékmûvéhez, a vietnami háborúban elesettek névsorát tartalmazó márvány emlék-falhoz, majd a Fehér Ház kerítéséhez, ahová éppen akkor a dalai láma érkezett. Késõdélután volt már, amikor a sok gyaloglástól holtfáradtan berogytunk egy sörözõbe,és ismét sötét lett, mire a szállásunkra értünk. Másnap, 10-én reggel elindultunkhazafelé, Bay Village-be. Nagyjából a félútnál tettünk egy kis kitérõt Pittsburgh-be,mert nagyon szerettem volna nagyapám nyomdokait követve abba a városba is el-jutni, ahol 1928-ban azt a nevezetes „aranykulcsot” kapta, egyúttal az itteni Kossuth-szobrot is szerettem volna lefényképezni. Pittsburgh-be érve legelõször valamiétkezési lehetõséget kerestünk, és hamarosan kikötöttünk egy ír sörfõzdésvendéglõben, ahol megebédeltünk, az egészet nagyon finom sörrel leöblítve.Ebéd után elkezdtük keresni a Kossuth-szobrot, de sokadszori érdeklõdésünkresem tudott senki választ adni a szobor hollétérõl. Végül a városi könyvtárhelytörténeti részlegénél jártunk sikerrel, ahol a könyvtárostól megtudtuk, Pitts-burgh-ben nincs Kossuth-szobor, csak egy Kossuth-emléktábla.13 Mint kiderült,éppen abban az utcában parkoltunk le az autóval, mintegy 30 m-re az emléktáblától.Néhány felvételt készítettem a tábláról, aztán útnak indultunk, és folytattuk utunkat

Bay Village-be.Az elkövetkezõ napokat többnyire otthon töltöttük, csak esténkénttettünk eleget egy-egy vacsorameghívásnak. 14-én, vasárnap reggel magyar misénvettünk részt a clevelandi Szent Imre templomban, délután pedig Gyurit és Maudotkísértük ki a repülõtérre, akik hazautaztak Svédországba.Hétfõn reggel – folytatva az országjárást – ismét útnak indultunk, ezúttal azámisok14 földjét szándékoztunk megnézni. Gyönyörû tájakon utaztunk keresztül,nem tudnám megmondani milyen messzire, de Cleveland-tõl délre többszáz kilométerlehetett, amikor végre megérkeztünk egy Sugarcreek nevû kisvárosba, úgy tartják,hogy ez a város az ámisok „fõvárosa”.Igazán takaros kis város volt, az utcák virágokkal sûrûn díszítve, mindenfelé osz-lopokra erõsített hangszórók voltak, melyekbõl egész nap az Alpok hangulatátidézõ kellemes zene szólt, s az utcák itt is, mint egész Amerika-szerte sûrûn teletûzdel-ve zászlókkal. Csakhogy más várostól eltérõen a zászlók itt hármasával voltak kitûzve,svájci, amerikai és ohio-i zászló hármas csokorban mindenfelé. Az utcai közlekedésis elég sajátos volt, mert a pompás, modern amerikai autók között hintószerû lovasko-csik közlekedtek, ezek voltak a jellegzetes ámis-fogatok. A helyi lakosok öltözéke ismerõben eltért a megszokottól, inkább olyan 19. századi hangulatot árasztott. Anõk fõkötõben, földig érõ szoknyában, a férfiak jellegzetes kalapban jártak, és mind-nyájan szakállt viseltek. Miután alaposan körülnéztünk, délután hazafelé indultunka gyönyörû dimbes-dombos tájakon keresztül, s késõ este értünk haza.Másnapreggel, kedden ugyancsak korán indultunk, mert az aznapra tervezett program Buf-falo városa és a Niagara-vízesés megtekintése volt. Majdnem végig autópályánszáguldottunk, amely az Erie-tó déli partja mentén haladt, de a mintegy 700 km-estávolság leküzdése így is elég sok idõt vett igénybe.A Niagara határfolyó Kanadaés az USA között, az Erie-tóból indul, és a kb. 100 m-rel alacsonyabban fekvõ On-tario-tóba torkollik. A vízfolyás közben egy töréslépcsõn áthaladva hatalmas zuha-tagot alkot. A Kecske-szigettel elválasztott vízesés kisebbik része az amerikai, míga nagyobbik, kanadai oldali a „Lópatkó” nevet viseli. Ez utóbbi méretei lenyûgözõek,a szintkülönbség kb. 50 m, ami másfél átlagos templomtorony magasságának felelmeg. A vízesés látványa kanadai oldalról sokkal szebb, de nem mehettünk át Ka-nadába, mivel nem volt kanadai vízumunk, ezért lejjebb hajóra szálltunk, amely tu-ristákkal megrakodva egészen aláment a nagy vízesésnek, így sokkal jobb lehetõségnyílt a fényképezésre. A hátralévõ napokat kisebb kirándulásokkal töltöttük, mígvégül szeptember 21-én ugyanazon az útvonalon tértünk haza, mint ahogy oda-utaztunk. Tervezett interjúimból ugyan nem lett semmi, de dokumentumok és fény-képek százainak másolatával tértem vissza, amelyeket CD-re rögzítve hoztam haza.
12 Pl. az olasz Garibaldi, a lengyelek közül Tadeusz Koszciusko és Pi³sudski tábornok13 A bronzból készült Kossuth-emléktábla a túrkevei születésû Finta Sándor szobrászmûvészalkotása, 1949-ben leplezték le.

14 Az ámisok európai (túlnyomórészt svájci) származású konzervatív keresztény szekta képviselõi.Valamikor az 1700-as évek közepén vándoroltak ki Észak-Amerikába, azóta kis, önfenntartóközösségekben élnek Pennsylvania és Ohio állam területén. Földmûvelésbõl tartják fenn magukat.Szigorú, puritán elveket vallanak, legkonzervatívabb képviselõi teljesen elutasítják a moderntechnika vívmányait.
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