
Kaliforniai fürj
49.

Európában kitört a háború. Senki nem sejtette, hogy, mint később
nevezték, nagy háború lesz, világháború. Istvánék tudtak a szara-
jevói merényletről, olvastak róla a Ventura Starban, az európai nagy-
hatalmak fenyegetőzéseiről, de az amerikaiakhoz hasonlóan el-
képzelhetetlennek tartották, hogy azok valóban egymás torkának
ugranak. Elhitték, amit az új század sugallt, azt, hogy a háború, ez
az ósdi barbárság egyszer s mindenkorra a múlté — az 1905-ös
orosz-japán háború csak apró kisiklás volt —, a nemzetek nézetel-
téréseiket immár békés úton, tárgyalóasztalnál rendezik. És íme,
most mégis itt volt, bekövetkezett odaát az öreg kontinensen.

Mindamellett az amerikaiakat, akik egyelőre kimaradtak belőle, elein-
te nem nagyon izgatta. Távoli, elvont valami volt, érzékelhetetlen, mint
egy költött esemény, Istvánéknak azonban a messzeség ellenére közeli,
konkrét és nagyon is valóságos, mert érintette őket, hiszen hazájuk,
Magyarország is részt vett benne. Alighogy megkezdődött, máris jött
otthonról a levél, és mozgósításról, bevonulásokról, következményekről
szólt. Arról, hogy Péter az orosz frontra került, Lőrincet Szerbiába vit-
ték. Lőrincnek ugyan már jövendőbelije Tillik Panni, de most jó, hogy
még nem keltek egybe. Péter felsége viszont egyedül maradt a gyerekkel,
a kis Péterrel. Szerencse, hogy Ferencet itthon hagyták családfenn-
tartónak. De így is megnehezült az élet, máris drágaság van, és nem
kapni férfi napszámost. Azonkívül bevezették a kötelező beszol-
gáltatást. Az állam ugyan fizet mindenért, de maga szabja meg az
árakat, amelyek természetesen alacsonyak. Meg szedik össze a lo-
vakat. Ahol négy van, onnan kettőt, ahol kettő, onnan egyet visznek
el. És mindenféle különadókkal, megszorításokkal terhelik a népet.

Istvánék aggódtak, szorongtak. Féltették otthoni szeretteiket,
honfitársaikat, hazájukat, amelyet — meg voltak róla győződve —
Ausztria, az egykori ellenség vitt bele a háborúba. Ehhez járult még,
hogy helyzetüket később a közhangulat változása is nehezítette. Az
eleve a rokonnak érzett és felsőbbrendűnek vélt angolokhoz húzott,
de a németek állítólagos belgiumi kegyetlenkedései miatt — az új-
ságok szerint nőket erőszakoltak meg, gyerekeket mészároltak le
— egyenesen ellenségessé vált. Nem zavarta, hogy az Egyesült Ál-
lamok továbbra is semlegesnek tekintette megát, és ha a hivatalos
politika egyáltalán neheztelt valamelyik hadviselő félre, akkor in-
kább az angolokra, mert tengeri blokádjukkal bosszantó módon
akadályozták a központi hatalmakkal való szabad kereskedést.

Semmi nem változott az országban. Nem állt hadban senkivel,
nem volt gazdasági válság. Nem romlottak az életkörülmények. In-
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kább javultak, mert az angol hadimegrendelések és élelmiszervá-
sárlások következtében csökkent a munkanélküliség, emelkedtek
a bérek, fellendült a gazdaság. Az amerikaiak mindig is féltették
kenyerüket a bevándorlóktól, az idegenektől, és most még kesébbé
kívánatosakká váltak szemükben. Vonatkozott ez a kaliforniaiakra
is, akik sajátos átalakuláson mentek keresztül. Mindig is tudták,
hogy idegenek vannak közöttük, mexikóiak, kínaiak, japánok. De
most hirtelen felfedezték, hogy a németek is azok. És mindenki más
az, aki a németekkel szövetséges náció tagja. Mint ilyen szintén
megvetendő, gyűlölendő. Nem annyira, mint a németek, akiket
közkeletűen csak hunoknak neveztek, de mégis, hogy ne legyen
nyugtuk, vagy hogy észhez térjenek, és elpártoljanak tőlük.

Ez volt a magyarok szerencséje, és ez lett volna Istvánéké is.
De ki tudta Santa Paulában, hogy ők magyarok? István munkálta-

tója, mindenkori fúrómestere, Mrs. és Mr. Bobbs, Hernandez atya, a
három iskolaigazgató, Mr. Orcutt, két egykori szállásadójuk. Má sok
nem nagyon. Mott doktornak, akiből közben államszenátor lett, le-
hetett volna még tudomása róla, de amíg praktizált, merő libera -
lizmus ból nem firtatta az eredetüket. A többség, a többség csekély há-
nya da, amellyel bevásárlás, ügyes-bajos dolgaik intézése közben,
utcán, hivatalban, vagy máshol kapcsolatba kerültek, azt hihette
róluk, hogy németek. Látták, hogy nem mexikóiak, nem ázsiaiak, vi-
szont fehérbőrűek, és akkor az átlag Santa Paula-i előtt, aki nem tudott
németül, nem lehettek mások, csak németek, az idegen nyelv pedig,
amelyek egymást közt beszéltek, német. Annát, aki mindig magával
vitte a kis Rozikát, és magyarul beszélt vele, a piacon Hainesék, aki-
nél már ő is vásárolt, csak vonakodva szolgálták ki. Sulpher Springs -
ben nem akarták őket beengedni a fürdő területére, és a tulajdonos
közbenjárását kellett kérniük. A North Schoolban Pistikét egyszer
megverte egy másodikos gyerek, miután hallotta, hogy az anyja reg-
gel nem angolul búcsúzott el tőle az iskola kapujában. Az is megesett
velük, hogy egyik vasárnapi sétájukon egy jól öltözött, idősebb úr,
akitől legkevésbé vártak volna ilyesmit, kiköpött előttük, mikor elha-
ladtak mellette. Még a tőszomszédok is megváltoztak irányukban.
Szintén munkásemberek voltak, az egyik oldalon Newmanék, a má-
sikon Beckleyék, és addig jó viszonyban velük. Továbbra is hagyták
a gyerekeiket a gyerekeikkel játszani, de maguk megszakítottak velük
minden kapcsolatot. Ha kijöttek az udvarra, vagy véletlenül összeta-
lálkoztak az utcán, elfordították a fejüket, és nem köszöntek vissza.

Mindez, persze, semmi nem volt a németeket, az igazi németeket
sújtó ellenséges megnyilvánulásokhoz képest. Többüket megdo-
bálták kővel, vagy beverték az ablakukat, de a legsúlyosabb atroci-
tás a 10th Streeti Brandstetter hentest és Scherfke nyomorék órást
érte. A henteshez egy éjjel betörtek, és elkezdték kidobálni az áru-
ját az utcára, és csak azért nem szórták ki mindenét, mert felébredt,
és megzavarta őket. Az órásnak, aki az Ojai Streeten lévő üzletéből
hazafelé tartott, elvették és összetörték a tolókocsiját, őt magát
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pedig ott hagyták a földön fekve, és a felesége vitte haza a karjai-
ban, mikor órákkal később a keresésére indult, és megtalálta.

Istvánék szörnyülködve értesültek ez esetekről, kivált a két utób -
bi ijesztette meg őket, és még rosszabbul érezték magukat. Nem hit-
ték volna, hogy a békés, otthonos Santa Paulában ilyesmi lehetsé-
ges. Mi történt Amerikával, a szabadság és egyenlőség országával?
— kérdezték egymást. Ez rosszabb volt, mint amit annak idején ta-
pasztaltak Ohióban.

Védekezhettek volna úgy, hogy mindenkinek megmondják, hogy
ők nem németek, hanem magyarok. Vagy úgy, hogy hallgatnak,
nyilvános helyen nem beszélnek magyarul. Az első körülményes,
olykor kivitelezhetetlen lett volna, a második, magyarságuk eltit-
kolása sértette volna büszkeségüket, önérzetüket. De bármelyiket
választják is, nem tudtak volna többé szolidaritást vállalni a néme-
tekkel. Mert tudat alatt ez is mozgatta őket, együttérzés a vétlen ki-
szolgáltatottakkal, akik végtére is nem osztrákok, sosem bántották
a magyarokat, és a tetejébe még dolgosak és megbízhatóak is. És
abban sem lehettek egészen bizonyosak, hogy magyarságuk ki-
nyilvánításával, a németektől való elhatárolódással jobban járnak,
hiszen pechjükre a magyar angol megfelelőjében benne van a hun
szó, amellyel a németeket illetik, és ezt nem lehetne nem észreven -
ni. Az amerikaiak egyből kiszúrják, ha addig nem tűnt volna fel ne -
kik. Ezért sem lett volna jobb, ha felfedik magukat.

Maruzs Gábor erősen helytelenítette, hogy nem vállalják többé
nyíltan a hovatartozásukat. Szerinte nem rongy nemzet ők, hogy
lapuljanak. Nem kell szégyellni azt a hunt, hanem inkább fel kell
világosítani az amerikaiakat, hogy nem a németek a hunok, hanem
ők, a magyarok, akiknek már a nevükben is benne van, hogy azok.
És azt is meg kell mondani nekik, hogy volt egy királyunk, Attila,
aki nem a Tisza medrében van eltemetve, mint sokan hiszik, hanem
az ő tulajdon szülőfalujukban, Szajlán, a Nagyhalomban, amely
nem természetes hegy, hanem úgy hordták oda, neki csinálták, mert
egy ilyen nagy vezérnek ilyen síremlék dukál. Ő, Gábor a maga ré-
széről már megkezdte ezt a munkát, és a jövőben is minden alkal-
mat megragad, hogy fényt gyújtson a sötét jenki fejekben.

István nem értett vele egyet, szerinte ez csak olaj a tűzre. Azt
meg, hogy Attila éppen Szajlán lenne eltemetve, egyenesen csacsi-
ságnak nevezte. Miért csináltak volna ott hegyet, ahol amúgy is
annyi hegy van?

Tovább tűrték hát, hogy németeknek nézzék őket, és várták, mikor
éri Gábort olyan inzultus, amely elveszi a kedvét a magyarok erede-
tének hangozatásától. Már az is kínosan érintette őket, hogy annyi
év után még mindig nem tanult meg rendesen angolul, de hogy
éppen most kérkedik a hun eredettel és Attila szajlai sírjával, az ve-
szélyt is jelentett rájuk nézve, és igyekeztek kerülni a társaságát.

Ám Annának egy idő multán kezdett elege lenne ebből a furcsa
vendégszeretetből. És otthonról is további rossz hírek érkeztek.
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Meghalt a nővére, erdészbátyja a távoli Kárpátalján élt a családjával,
fiatalabb bátyját pedig, aki egyébként is Pesten taxisofőrködött, be-
hívták. Így a szülei egyedül maradtak. Az apja már nyugdíjba vo-
nult, házat vettek Sirokban, és beköltöztek Darnóaljáról az emberek
közé, de csak támasz nélkül voltak, mert megözvegyült vejükre
nem nagyon támaszkodhattak.

Anna egy éjjel villanyoltás után felvetette:
— Nem kellene mégis haza mennünk már?
— Nem — felelte István gondolkodás nélkül.
— Mért nem?
— Azért nem, mert háború van Európában, ölik egymást a

népek.
— Épp azért kellene. Szükség volna ránk, Szajlán is, Sirokban is.
— Épp azért nem szabad. Ágyútölteléknek? Hogy nélkülem ma-

radjatok?
— Mért maradnánk nélküled?
— Azért, mert engem behívnának.
— Téged, a te korodban?
— Lőrincet is behívták, pedig már elmúlt harminc.
— Igaz. De inkább a fiatalok kellenek.
— Egyelőre. Most még Imruskával is beérnék.
— Imruskával?! Jaj, ne! Még rágondolni is rossz.
— Na, látod?
— De csak otthon volna helyünk, most, hogy háború van. Az ott-

honiak szenvednek, véreznek.
— Ez nem a mi háborúnk, hanem az osztrákoké. Ők vittek bele

bennünket.
— De a szerbek megtámadtak.
— Nem, csak lelőtték a trónörököst.
— Elég az.
— De azért még nem kellett volna megtámadni őket. Nagy a ki-

rály családja. Maradt még trónörökös. Ott a Károly, a király uno-
kaöccsének, az Ottónak a másik fia. Nem mindegy? Csak magunkra
haragítottuk vele a muszkákat, akik a szerbeket pártfogolják.

— Hát, erre nem gondoltak azok, akik kitalálták?
— Lehet. De ha gondoltak is, nem számított nekik. Nem ők ont-

ják a vérüket, nem a király, a Károly, a miniszterek, tábornokok,
meg a többi főrend, hanem mink, a nép, akit a harctérre küldenek.
Nem a mi háborúnak ez, Anna, tán még nem is az osztrákoké,
hanem a fejeseké, az uraké, akik unalmukban így szórakoznak.

— Jaj, ne beszélj így. Gábor előtt meg végképp ne, mert megírja
haza, aztán elővesznek majd, ha otthon leszünk.

— Meg hogy mennénk most haza? New Yorkig sima ügy, de
aztán ott vannak az Atlanti-óceánon a német tengeralattjárók. Azok
elsüllyeszthetik a hajónkat. Újabban az amerikai hajókat is meg-
torpedózzák, pedig Amerika semleges. Nem mindegyiket, csak
amelyikről gondolják, hogy muníciót visz az angoloknak, meg élel-
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met. De honnan tudják, hogy egy nagy utasszállító hajó mit visz a
gyomrában? Lehet ott bármi. Kívülről nem látszik.

— Erre nem gondoltam.
— Aztán itt most jól mennek a dolgok. Jól keresek, és megint ren-

desen tudunk félre tenni. Kár volna éppen most elmenni.
— De akkor most a házat is jó áron el tudnánk adni, és ha az árá-

hoz hozzá tennénk, ami a bankban van, akkor már ki lenne a pénzünk.
— Nem, Anna, nem. Maradjunk még, amíg tart ez a háború. Én

ugyan nem hiszem, de azt írja az újság, hogy odaát úgy számíta-
nak, hogy mire lehullanak a levelek, vége lesz.

— De mikor már olyan régen Amerikában vagyunk. Én már úgy
kívánkozok haza. A szüleimet is gyámolítani kéne Sirokban, meg
anya is ott van avval a habakos Ferencvel, meg a menyével és az
unokájával. Meg lassan mink is megöregszünk. Vén fejvel kezdünk
majd otthon gazdálkodni?

— Nem. Nem. Kitartás. El kell viselni, ami most van. Majd elmú-
lik. Meg nem mindenki bánt bennünket. Csak a selejtese bolondult
meg. De selejtesek mindenhol vannak, csak itt most egy kicsit töb-
ben. Higgyed el, most butaság, örültség lenne hazamenni! A vesz-
tünkbe rohannánk.

Hallgattak.
István szólalt meg ismét.
— De különben se értelek. Már itt tudnád hagyni a Bözsike sír-

ját? Eddig mindig azt mondtad, hogy tán sose leszel rá képes.
Anna nem válaszolt. Szíven találta a kérdés. Ó, kislányom, még

nem tudnálak itt hagyni, hogy tudnálak, fojtotta magába a feltoluló
fájdalmat, de kibuggyant a könnye.

István nem látta a sötétben. Az arcához nyúlt, és érezte, hogy
nedves lett a keze.

— Ne ríj!
— Ne ríj! — ismételte jó éjszakát helyett, és természetesnek vette,

hogy Anna nem viszonozza a kívánságot.
Nem mentek hát haza, maradtak megint, tovább vállalva a kel-

lemetlenségeket.
Maruzs Gábor viszont felkerekedett a családjával. Merő hazafias

felbuzdulásból, hiszen a pénz, amelyet eddig félretettek, alig volt
valamivel több, mint amennyibe a vonat- és hajójegyek kerültek.
Emma nem lelkesedett az időelőtti hazatérésért. Úgy érezte, meg-
buktak. De a férjét nem lehetett visszatartani. Nem érdekelte a
bankszámlájuk állása, az elhatározás, a cél, amely kihozta őket. Az
otthoni hivatalos propaganda nem jutott el hozzá, mégis váltig han-
goztatta, hogy haza kell mennie, mert veszélyben a haza. Mint ma-
gyarnak, mint férfinak fegyvert kell ragadnia, és megvédenie. Ezt
kívánja a tisztesség, becsület, és dicsőség érte küzdeni.

Ennek ellenére nem tudta mindjárt rászánni magát. Egyszer aztán
döntött. A San Joaquin-völgyből hazafelé jövet a vonaton összeis-
merkedett az oaklandi Californiai Magyar Farmer című újság szer-
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kesztőjével és tulajdonosával, Igali Svetozárral, akitől megtudta,
hogy összeírás végett minden magyar férfinak jelentkeznie kell a
legközelebbi konzulátuson. Istvánt is rá akarta venni, hogy jelent-
kezzenek együtt, aztán pedig családostul menjenek haza. Mikor az
ezt nemcsak elutasította, hanem még őt is megpróbálta lebeszélni
róla, gyávának, lógósnak nevezte, és megharagudott rá. Annyi jó-
zanság azért még maradt benne, hogy nem utazott el a kolorádói
Denverbe, ahol a Monarchia legközelebbi külképviselete volt. Ha -
nem egyből haza indultak. Bántotta, hogy ezt a lépést kihagyta. Tisz-
telte a fensőbbséget, és mindig minden előírásnak meg akart felelni,
de rákényszerült, mert sokba került volna a denveri út. Azzal vi-
gasztalódott, hogy így viszont időt nyer, előbb otthon tud lenni, és
berukkolni, mert, mint gondolta, most minden nap, óra számít.

A haza megsegítésére sietésnek még egy szépséghibája volt. Ág -
nes lányuk megmakacsolta magát, és nem ment velük. Kijelentette,
hogy marad. Ő nem akar földet túró, fejkendős parasztasszony lenni
egy istállószagú szegényember oldalán, mert Szajlán csak az lehetne.
Valóságos dáma lett belőle közben. Továbbra is a családdal lakott, de
nem dolgozott sehol, még az otthoni mosogatásra is nehezen lehe-
tett rávenni. Nem csupán a legújabb divat szerint öltözködött,
hanem arcát, körmét is festette, és cigarettázott. Pénzes barátai vol-
tak, és sűrűn váltogatta őket. Amit tőlük kapott, abból hébe-hóba a
családi kasszába is juttatott. A szülei szégyellték ezt az állapotot, de
nem tehettek ellene semmit. Az anyjára nem hallgatott, mindig távol
lévő apja pedig elvesztette felette az ellenőrzést. Mikor az megfe-
nyegette, hogy megveri, ha nem engedelmeskedik, vállat vont, és
szó nélkül, pongyolában, ahogy volt, személyes holmijait sem véve
magához, ott hagyta őket, és soros támogatójához, Leon Rivashoz,
egy mexikói vállalkozóhoz költözött az Oak Streetre, aki mezőgaz-
dasági idénymunkások közvetítésével foglalkozott, és a többi me-
xikóihoz képest fényűző életet élt. Az anyja többször oda ment, de
még beszélni sem tudott vele, vagy éppen nem volt ott, vagy nem
jött elő. A végén Leon Rivas felszólította őket, hogy hagyják békén
a barátnőjét, különben vele gyűlik meg a bajuk.

Európában tovább folyt a háború, az Egyesült Államokban pedig
a béke. A Santa Paula-iak élték a maguk életét, így Istvánék is. Jól
mentek a dolgok. A gazdagok gazdagabbak lettek, a szegények ke-
vésbé szegények. Jött a földből az olaj, teremtek a citromfák, na-
rancsfák. De még inkább termett a bab, a lima-bab. Egyre nagyobb
területeket vetettek be vele, egyre jövedelmezőbb lett a termesztése.
Rendkívülien megnőtt iránta a kereslet. Nem volt az a mennyiség,
amelyet el ne lehetett volna adni. Kellett az angoloknak, konzerv-
nek a katonáik számára. Ha az újságok nem szolgáltak volna harc-
téri hírekkel, és nem lehetett volna utálni a németeket, az emberek
szinte unatkoztak volna, annyira nem történt semmi a városban.
Négy, nagyhorderejű eseményt kivéve. Kikövezték a 7th, 8th, 9th,
10th, valamint a Walnut és Pleasant Streetet. Sulpher Springsben
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jelmezbált rendeztek. A bálozóknak kísértetnek kellett öltözniük, de
jelmez nélkül is meg lehetett jelenni, csak úgy magasabb volt a be-
lépti díj, 50 cent helyett 65 cent. Istvánék is részt vettek rajta, a gye-
rekek kedvéért, miután Anna letette a gyászt. A jelmezek többsége
kísértetiesen hasonlított a Kl-Klax-Klan csuklyás maskarádéjára, de
ez senkit nem zavart. Óriási volt a siker, hetekig beszéltek róla. De
aztán elhomályosította egy technikai szenzáció. Telefonkapcsolat
létesült a város és az ország másik végén lévő, New York állambeli
Malone között. A legtöbben addig elképzelni sem tudták, hogy
ilyen messzire is lehet telefonálni. Dr. Mott, aki Malone-ból szár-
mazott, és az egészet szervezte, beszélgetett egykori, ottani iskola-
társával, egy kongresszusi képviselővel, és egy szállodaigazgató-
val. A történelmi csevegés egy álló órán át tartott, és a kiosztott
fülhallgatók révén kétszázhárom meghívott követhette egyszerre.

Ami Magyarországot, Maruzsékat illeti, szerencsésen megér-
keztek Szajlára. Olasz hajóval utaztak, és nem süllyesztették el a
német tengeralattjárók. Triesztben szálltak partra, és onnan vonat-
tal folytatták útjukat, el-elakadva, mert áthaladó katonai szerelvé-
nyek miatt sűrűn félreállították, vesztegeltették őket. A folytatás
azonban nem volt ilyen sikeres, vagy csak részben. Gábor vágya
teljesült. Elsőre ugyan még népfelkelőnek sem vették be, de addig
kérvényezte, amíg aztán mégis. A Kárpátokba küldték, ahol betör-
tek az oroszok. Ám mielőtt megindult volna az osztrák-magyar el-
lentámadás, odaátról kiszúrta és fejbe lőtte egy mesterlövész, mikor
a káplára tilalma ellenére röviddel megérkezése után kíváncsiság-
ból kidugta a fejét a lövészárokból. Egy szajlai bajtársa, Fucsko Pál
hazajött szabadságra, és ő mondta el a családjának. Istvánék István
anyjától értesültek a haláláról. De nem ő volt az egyetlen, akinek
életét kioltotta az ellenséges golyó. Elesett, többek közt, István
öccse, Péter is, megözvegyítve feleségét és hadiárvaságra juttatva
fiát. A lesújtó hírt maga az özvegy tudatta velük, mert István any-
ját úgy megviselte a csapás, hogy nem bírt tollat fogni. Anna szülei
is gyászoltak. Levelükben az állt, hogy elvesztették az unokájukat,
erdészfiúk fiát. Istvánék nem ismerték. Csak három éves korában
látták egyszer, amikor látogatóban lévén a szülei elhozták Szajlára
is, de közben felnőtt és sor alá került. Ez az áldozat is mélyen el-
szomorította őket.
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