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BA LÁZS AT TI LA

Ki nek Észak, ki nek Dél 
(vadregénytúra)

Nyújts fe lé je vé dõ kart
Ten ge rén kín já nak.

Töb ben tud ják úgy, mint ahá nyan más képp, hogy 
az el sõ ma gyar em bert az ame ri kai kon ti nen sen Bu dai 
Parmenius Ist ván nak hív ták, aki a lúd toll és az irány tû 
von zá sá ban nõtt föl. Is ten meg ad ta ne ki, hogy vá gya 
tel je sül jön, el jus son kül föld re, így né met, majd hol land 
egye te me ken ta nult, hogy az tán bát ran – mint aki nek 
megy az élet – kis ba tyu já val el hú zzon Ang li á ba. Ott 
egyik ox for di pro fes  szo ra mu tat ta be va la me lyik hí res uta-
zó nak, aki lát ván raj ta a sok ta nu lás köz ben be lé je szo rult 
ka land vá gyat, meg hív ta a sá pa tag, de szer fe lett kí ván csi 
fi a tal em bert so ron kö vet ke zõ ex pe dí ci ós út já ra. A bá tor 
csa pat New-Foundland rész le tes fel tá rá sát, nem utol só-
sor ban az an gol ko ro na szá má ra va ló meg szer zé sét tûz te 
ki cé lul, s né mi itt nem rész le te zen dõ bo nyo da lom árán 
a ha jók el is ér ték az áhí tott új föl det. A por tu gá lok lá to-
gat ta, kis sé bü dös, csö kött feny ves ural ta, fõ leg karibuk 
és sar ki nyu lak te le szar ta, bál na-pa no rá más he lyet, ahol 
ki kö töt tek, St. Johns-nak ke resz tel ték a bol dog hó dí tók. A 
ki rály nõ ne vé ben ter mé sze te sen bir to kuk ba vet ték a tel jes 
szi ge tet is, hely õr sé get szer vez tek, s már is in dul tak lel ke-
sen to vább. In nen saj nos a tör té net vé ge an  nyi ra sincs, 
mint a für dõ szo ba aj ta ja. Csak ha mar iszo nya tos vi har ba 
ke rül tek, mely ben az el sza ba du ló sá tá ni erõk a ha jó kat 
egy más után, rö hög ve, az üvöl tõ sze let is túl böm böl ve: az 
éles szir tek hez csap kod ták. Szin te ver seng tek egy más sal, 
me lyi kük ha jít pon to sab ban. Itt ért vé get Bu dai Parmenius 
Ist ván föl di út ja, ezer öt száz nyolc van há rom ban, akár csak 
bal sor sú tár sa ié, egy tiszt ki vé te lé vel. Ez a sze ren csés 
csil la gú ten ge rész, aki ma ga sem tud ta, mi nek kö szön-
het te meg me ne kü lé sét (ma ga me sél te ké sõbb az ott ho ni 
pubokban: tán an nak, hogy mer’ ne ki üres a fe je amúgy), 
va la hogy még a he ve nyé szett úti nap ló ját is ki men tet te, s 
pusz ta vé let len ség bõl Parmenius Ist vá nunk nak két le ve lét 
is, meg egyik ódá ját, ame lyet az még a par ton köl tött az 
ex pe dí ció ve ze tõ jé nek, Sir Humphrey Gilbert térd sza lag-
ren des lo vag nak ma gasz tos tisz te le té re.

Kis sé el ázott diáriumát ott hon – Parmenius le ve le i vel 
és köl te mé nyé vel – nem sok pén zért ez a ha jó tiszt vé gül 
el ad ta épp an nak a pro fes  szor nak, aki a sze ren csét le nül 
vég zõ dõ vál lal ko zás ele jén Bu dai Parmeniust az ex pe dí-
ció ve ze tõ jé nek be mu tat ta, s ez zel a kí gyó erõ tel je sen a 
sa ját far ká ba ha ra pott. Ezt kö ve tõ en drá ga pro fes  szo runk 
nagy öröm mel – meg jegy zem, nem szerényke te het ség gel 
sem – so ka dik köny vé be fog lal ta az egész em lé ke ze tes ese-
tet, és folyt az élet to vább. Ki nek igen, ki nek nem. Ki nek a 
föl dön tú li örök, ki nek az eföldi ké rész di csõ ség. Amen, de 
még nincs vé ge sem mi képp. Ugyan is itt ke rül kép be egy 
má sik jó ra va ló fér fiú, be csü le tes ne ve sze rint Haraszthy 
Ágos ton, aki rõl meg töb ben tud ják úgy, mint ahá nyan 
más képp, hogy õ volt az el sõ ma gyar, aki meg sze rez te 
az USA-ban az ál lam pol gár sá got, s hogy a ka li for ni ai 

szõ lõ kul tú ra aty ja ként, ho va to vább az ame ri kai ke rék pá-
ro zás egyik út tö rõ je ként má ig tisz te let tel em le ge tik oda át.  
Ho lott épp az õ ese te bi zo nyít ja Bu dai Parmeniusunknál 
is job ban, mily ki szá mít ha tat lan, ne tán be szá mít ha tat lan 
dra ma turg az élet, s a Szent Ágos ton em le get te két nem 
túl be cses vég ter mék kö zül, ame lyek kö zött nap vi lá got 
lá tunk, mily kön  nye dén vá lunk egyi ké vé ma gunk is. És 
hogy et tõl men  nyi re nem véd meg sem mi fé le vélt vagy 
va lós, min den eset re éle tünk alatt ne tán épp a leg gyá mol ta-
la nabb nak mu tat ko zó di csõ ség.

De lás suk vi lá go sab ban!
Em lí tett Dojcsák Gyõ zõ kol lé ga, kép zett sé ge sze rint 

geo ló gus és föld rajz tu dós (golf szak ér tõ?) – aki az öt ven-
ha tos ma gyar for ra da lom után ma ga is be járt mes  szi tá ja-
kat, rö vid auszt ri ai és ang li ai tar tóz ko dás után Ka na dá ban 
te le pe dett le, hogy egy év ti zed el múl tá val Saskatchewan 
ál lam fõ vá ro si egye te mén meg szer vez ze a föld raj zi tan-
szé ket, ír jon egy köny vet a ka na dai Es ter házy ról, és ír jon 
még mást is, de leg nép sze rûb bé az Ame ri kai ma gyar tör-
té ne tek cí mû köny vé vel vál jon. Dr. Dojcsák idé zi mû vé-
nek elõ sza vá ban T. Carlyle ne ves an gol tör té nészt, aki a 
ma ga leg jobb meg lá tá sa i nak summázataként úgy vél te: 
a tör té ne lem meg szám lál ha tat lan élet rajz ok ös  szes sé ge. 
Már pe dig ha ez csi pet nyit is igaz, mi sem já runk vég te len 
tév úton. Ve gyük hát most kis sé szem ügy re de rék Ágos to-
nun kat, a Haraszthyt, aki az egyet len szá munk ra el ér he tõ 
fény kép rõl má zsá nyi baj sza és sza kál la fö lött egy meg lett 
mar co na fér fiú, il let ve egy ál mo do zó kis gye rek rés nyi re 
szû kült te kin te té vel néz ránk. Egy em ber sze mé nek mesz-
 szi, alig lát ha tó tük ré ben Észak és Dél. Ke let és a Nyu gat. 
Azok ban az idõk ben, ami kor még lé te zett a Vad nyu gat, 
az in di á no kat nem pré sel ték ös  sze fül ledt re zer vá tu mok-
ba, a pré rin át bö lé nyek szá gul doz tak, nem pe dig füs tö lõ 
moz do nyok, s Buffalo Bill sem gon dolt ar ra, hogy majd 
vi lág já ró cir kusz ban kell íz lel get nie mind a taps vi har 
édes, mind a fütty szó ke se rû ízét. Együtt haj da ni el len-
fe lé vel, vér test vé ré vel, utóbb cir ku szi kol lé gá já val: Ülõ 
Bi ká val. Áll va. Fe jet hajt va a na pi be te võ fa la tért.

(Leg alább an  nyi ra le han go ló, mint az a vál to zat, amely-
ben a haj da ni pol gár há bo rús ha lál lo vag lá sá nak ered mé-
nye képp fé nyes ame ri kai hõs sé lett Zágonyi Kár olyunk 
esz mé nyi for má ban a Capitolium fa lá ra, sze mé lye sen 
meg a tör té ne lem sül  lyesz tõ jé be ke rül ve éle te ol csó vé gén 
– si ker te len bank rab lá son túl, sze ren csét le nül élet ben 
ma rad va még is – si lány do hányt árul egy kis pes ti kül vá-
ro si tra fik ban. Meg rá gott vé gû, nyá las arany ci ga ret ta?) 

Ve gyük szem lél te tõ, ugyan ak kor a mû velt kö zön ség 
szá má ra szó ra koz ta tó, így vagy úgy ta nul sá gos, buz dí tó 
és in tõ pél dá nak egy aránt „dél vi dé ki mikutyánk bo ros 
köly két”, az õ ka lan dos és ér dek fe szí tõ út ját – Új vi dék-
tõl az Új vi lá gig. Egé szen ama ro busz tus, ba rát ság ta lan, 
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csupafog kro ko di lig. Mert így leg alább raj ta, Haraszthyn 
ke resz tül is meg lát hat juk, hogy s mint men tek el in nen 
em be rek, mi ért, kik vol tak, nem utol só sor ban mi re vit ték, 
ha épp vi het ték; mik vol tak az öt le te ik. Nem utol só sor-
ban mi is lett vé gül ve lük. Item. Haraszthy Ágos ton, 
aki nek írás ba fog lalt ame ri kai él mé nye it, fõ leg az in di á-
nok kal va ló ta lál ko zá sa it ál lí tó lag Karl May fel hasz nál ta 
Winnetou törzs fõ nök ne mes alak já nak meg min tá zá sa kor, 
az Új vi dék mel let ti Futakon szü le tett. 

(Az más, hogy õ né ha Új vi dé ket ha zu dott, ho lott Futak 
dol gá ban sincs mi ért szé gyen kez ni, hi szen Ófutak rég tõl 
fog va ne ves du nai rév hely, ame lyet a Futakiak, majd a 
Garaiak bír tak. A moh ácsi vész után szer bek lak ták fõ leg, 
so ká ig még is a Ber lint meg hó dí tó és meg sar co ló, bo ga-
ras Ha dik And rá sunk tu laj do nát ké pez te. Ha dik ott szép 
kas télyt épí tett és par kot ül te tett, amely nek hû se-ár nya, 
ma dár füt  tye utóbb, ha más hon nan nem, de a sza ra je vói 
me rény let óta is me rõs Chotekékre szállt.)

Haraszthy élénk eszû, ám tár sa sá gi lag vis  sza hú zó dott 
gyer mek volt. Zsen ge ko rá ban a tör té ne lem ér de kel te, 
ezért a sa ját pely he dzõ sza kál lá ra ma gá nyos ása tá so kat 
vég zett itt-ott, amer re va la mit, bár mi fé le le le tet, rozs dás 
em lé ket sej tett Savoyai Je nõ és a tö rök ös  sze csa pá sa i nak 
nyo má ban, il let ve még elõbbrõl. Kör be fur kál ta, mi kor 
nem szól tak rá – fel nem po foz ták és segg be nem rúg ták 
– a péterváradi erõ döt. Eh hez még va la mi in ga fé lét is 
szer kesz tett ma gá nak. Futak ha tá rá ban egy szer ki han tolt 
egy jó ko ra dí szes fa lá dát, amely te le volt csu pa ba los nõi 
kesz tyû vel, mind ahány nak a fõ dí szét ki ol lóz ták, csak egyi-
ken ma radt raj ta (va ló szí nû leg té ve dés bõl): Ber lin vá ros 
arany szá las cí me re. Az egé szet nagy lel kû en oda ad ta édes-
any já nak, sze re tett Fischer An na Má ri á nak, aki úgy tett, 
mint ha örül ne kis sé da do gó, pat ta ná sos, nagyfa szú kis fia 
kép te len aján dé ká nak. Itt azon ban zsák ut cá ba ara szol 
és vár ha tó an el le he tet le nül, majd ki fe hé re dik a tör té net, 
mi képp a ma gá ra ha gyott esõ gi lisz ta a po cso lyá ban.

Haraszthy iga zá ból ezen a té ren, a ré gé szet te rén nem 
ju tott mes  szi re. Csúf né vig vi szont igen. Így mu to gat tak 
rá uj jal:

– Ni ni, ott jõ a tak nyos Va kon dok!
Nem so ká ig aláz hat ták, mert vál las, ke ményök lû 

le gén  nyé cse pe re dett, aki a má sod sor ján meg ál mo dott 
jo gi pá lya fu tást is sut ba vág va be állt I. Fe renc Ma gyar 
Ki rá lyi Test õr sé gé be. Gyo mor szá jon rúg va, majd jól 
el tán gál va fe let te sét, aki fur kó pa raszt nak ne vez te, le sze-
relt, vis  sza tért szü lõ fa lu já ba, ahol az tán lát ták, ve le vég-
képp nincs tré fa, hát kép vi se lõ vé vá lasz tot ták a po zso nyi 
or szág gyû lés be. Leg alább ak kor sincs ott hon, vél ték, 
amíg ülé se zik, már pe dig úgy bé ké seb ben el le het po ha raz-
gat ni. Haraszthy Po zsony ban ba rát sá got kö tött Kos suth 
La jos sal, ér de kel ni kezd te egy re job ban a nem zet bo nyo-
lult ügye, fel is villanyzódott pár szor – szik rát is ve tett, 
ahogy kell, lo bot is tán –, azon ban még se itt, eb ben az 
amúgy ne mes brancsban, nem ze ti szín pak li ban volt az õ 
he lye, érez te, ha nem va la hol mes  sze: Futakon, Új vi dé ken, 
Pes ten, Bu dán és Po zso nyon túl! Va la mi más ban, áb ránd-
ja it ker get ve. Más fé le sza bad ság ban. Az in di vi duum örök 
sza bad ság har cá ban. Fe né ben. Ek kor – Ang lia érin té sé vel 
– el uta zott Ame ri ká ba. Nem úgy, kor gó gyo mor ral, fel ko-
pott ál lal a pu hán fosz ló ke nyér után, ahogy azt ak ko ri ban 
oly so kan meg tet ték, s tet ték még tö me ge seb ben az el kö-

vet ke zõ évek ben, be le ért ve a fo gyó Dél vi dé ket, ha nem 
va la mi fé le pusz ta, le gyûr he tet len egyé ni erõ tõl hajt va.

– Mu zsi kált ne ki a mes  sze ség – em lé kez tek rá ké sõbb 
Futakon. – Már pe dig az olyan nak men nie kell.

Imá dott Bu dai Parmeniusa is da lol ha tott ne ki, akár a 
víz alól, mint va la mi fé le szín ma gyar, Obrenovics Mi hály 
szín szerb fe je de lem hez ha son ló an bo zon tos mel lû, sza kál-
las szi rén. Telisó tü dõ vel. Egy re csak hív hat ta; szó lon gat-
ta, ha la ti nul is, nem szá mít. Ugyan is Haraszthy, ami kor 
még ko mo lyan gon dol ta a jo got, a la tint is meg ta nul ta óne 
akcent. Mes te ré nek ha jó ra szál lást ün nep lõ, ma gasz tos, 
ere de ti leg la tin köl te mé nyét, a böhöm szö veg test csak-
nem egé szét is mer te szõ rös tül-bõ rös tül. Be nyel ve. 

Fõ leg az ele jét, amely így hang zik for dí tás ban:

Míg most szó lok, a pá zsit zöld jén ví gan övedzik
fürt je i ket laurussal a nim fák, majd ki vi rág zott 
friss olaj ág gal a tá vo li ten ge re ket be bo lyong ják, 
s Er zsé bet hí rét, a ki rály nõ ét da lo lás  szák.  
Õ meg tor nyá ból a je ges Tem zé re le pil lant, 
s már-már lát ja az õsi fo lyó há tán ki fe szí tett 
hó szín vász nak kal Gilbertet, amint ne ki in dul.
Mond ják: így va la hogy néz het te Pallas Athé né
Pelios or má ról a Phasis hab ja in in gó
hõs Jasont, nem tud va, mi lyen szél kell a ha jós nak.
Légy ke gyes, is ten nõ, ints, könnyûded su ha nás sal 
vidd a vi tor lá kat, ha csak õk mél tók, hogy a föl dön
szét hord ják, s ily jó jel ben, te ki rá lyi ha tal mad!

– Nos, így lett a mi futaki, né ha fi lo zo fál ga tó, lí rá ba 
fe led ke zõ, ol vas má nya fö lött tá vol ba ré ve dõ Ágos to nunk 
olyan ná, aki a ma ga ’negyvennyolcát az Egye sült Ál la-
mok ban tud ta le. Nem volt eb ben egye dül. Õ is, mint a 
Kos suth-emig rá ció több sé ge, részt vett a gyõz tes Észak 
ol da lán a pol gár há bo rú ban, ám elõt te be utaz ta Ame ri kát. 
Er rõl szó ló, kis sé ne héz ke sen meg fo gal ma zott, Uta zás 
Éjszakamerikában cí mû út le írá sát még a sza bad ság harc 
elõtt ki ad ták Pes ten. Ame ri kai tör té ne te i ben a ma ga is 
in di án ba rát D. Gy. eb bõl me rít kü lö nös elõ sze re tet tel. 
Fõ leg a Ti zen öt hét az in di á nok kö zött fe je zet bõl. S 
be szél az in di á nok ról, mint „Winnetou né pé rõl”, egé szen 
fur csa, ki te ke re dett ös  sze füg gés be hoz va így az iro dal mi 
ki ta lá ci ót, meg a so kak ál tal el sõd le ges nek hitt, föld sza gú 
va ló sá got, de vál jék mind an  nyi unk egész sé gé re. És meg-
gyõ zõ dé sé re. Meg kí vánt szép ér zé sé re. Nem utol só sor ban 
tar tós jó ér zé sé re. UFFF!

Mi e lõtt ka land vá gyó futaki em be rünk ta lál ko zott vol na 
ve lük, az in di á nok ról tu laj don kép pen olyas fé le ne ga tív kép 
ala kult ki, mint a ci gány ság ról sok  he lyütt. Egy ezer hét szá-
zas „mérv adó” ma gyar ki ad vány ban ol vas ha tó, mi sze rint 
az Új vi lág benn szü lött jei os to ba lé nyek, bar mok ként min-
den tör vény, mes ter ség és tu do mány nél kül él nek, lus ták 
és pisz ko sak, egyéb dol guk sincs, mint va dász ni, ha lász ni 
és a pi páz ni, bol há i kat fog dos ni, so kat kó bo rol nak, s ha 
ide gen nel ta lál koz nak, tüs tént meg eszik. Már most, hogy 
ez ne ma rad jon így, ezen a mi Haraszthynk is so kat se gí-
tett, aki két an gol kol lé ga tár sa sá gá ban nagy utat tett meg a 
Mis sis sip pi, a Mis sou ri, majd az Arkansas fo lyók vi dé kén 
– szar vas bõr ru há ban és mo ka sszin ban (sur ra nó sa ru ban) 
csak is, hogy ne kelt se nek fö lös le ges zajt, fel tû nést. Olyan 
vi dé ke ket jár tak be, ami lyeneket fe hér (sápadtarcú) em ber 
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ad dig még nem, mi köz ben med vék, szar va sok, kí gyók és 
más ál la tok so ka sá gá val ta lál koz tak. Fe jük fö lött bé kés 
ma da rak röp köd tek, s az in di á nok se mu tat koz tak még, sze-
gé nyek, rend re oly el len sé ges nek. Kü lö nös képp Keokukkal 
si ke rült ös  sze ha ver kod ni uk, a Sack és Fox törzs fõ nö ké vel, 
aki egyéb ként az el sõ mi nõ sé ge sen le fény ké pe zett réz bõ rû 
mél tó ság nak szá mít. En nek a ba rát ság nak kö szön he tõ en 
ve het tek részt a fo tó szer zõi va ló di bö lény va dá sza ton, s 
en nek a si ke res ak ci ó nak a be fe je zé se képp ké szül he tett el 
Észak-Ame ri ka vad éden kert jé ben az el sõ ma gyar bog rá-
csos: bö lény hús ból. Keokuk ál lí tó lag mind a tíz uj ját meg-
nyal ta utá na, s ami kor Haraszthyék men tek vol na to vább, 
ma rasz tal ni igye ke zett õket, mond ván, sát rat ad ne kik, meg 
an  nyi for ró öle lé sû, min den re kap ha tó in di án nõt, amen  nyi-
re nincs is szük sé gük, és min dig sze ret ni fog ja õket, akár 
a töb bi gyer me két, csak ma rad ja nak. Uta zó ink alig tud tak 
el jön ni úgy, hogy köz ben ne le gyen a do log ból fe ne tud ja, 
mek ko ra sér tõ dés. (Uff!)

Ké sõbb de rült rá fény, Ágos to nunk nak még eme ra gyo-
gó aján lat elõtt si ke rült te her be ej te nie az egyik szûz le-
ányt, Il la tos Fel hõt. Il la tos Fel hõ ki csi ké je azon ban hal va 
szü le tett, mint az õz a ha von, így az tán nem kel lett sen ki-
nek se a gond ját vi sel nie, az ügy fe le dés be me rült. An nál 
is in kább, mert Haraszthy tkp. nem szö kött meg örök re. 
Ké sõbb is jár ta az in di án te rü le te ket, és szin te min dig 
tu dott a ven dég lá tó inak mu tat ni va la mi káp rá za to sat.

Pél dá ul, ha nem ve re get ték köz ben a há tát, ke zé nek 
bá mu la tos moz gá sá val hos  szú ide ig le ve gõ ben tu dott tar-
ta ni akár öt fürj to jást is egy szer re.

Me sé lik, egy íz ben Haraszthy Ágos ton, akit egy ki csit 
amo lyan szent bo lond ként is tisz tel tek, va la mi olyas mi-
vel je lent meg kö zöt tük, ami tõl de rék réz bõ rû ba rá ta ink 
majd nem le nyel ték ke reszt ben a bé ke pi pát. Egy ke rék-
pár volt az, a ma i nak ot rom ba õse, ame lyet az in di á nok 
Nagy Ba rát ja aján dék ba ka pott az egyik volt úti társ tól. A 
bi cik lit a fe le ség küld te fér je után a kö dös Albionból – ki 
tud ja, mi lyen meg fon to lás ból –, a férj pe dig emitt nem 
sok hasz nát lát ta. Gyû löl te azért is, mert szé gyen szem re 
foly vást le esett ró la, hát to vább ad ta. A jár gány nak már 
volt pe dál ja, köz vet le nül a hát só nál jó val na gyobb el sõ 
ke re kén, en nek azon ban nem min dig le he tett hasz nát ven-
ni az egye net len ta la jon, így a so fõr je lá bá val lök dös te 
ma gát elõ re, míg is mét va la mi fé le síkabb te rep re nem ért. 
Rá zott, mint az ör dög sze ke re, nem lé vén még töm lõ raj-
ta, de úgy lát szik, új tu laj do no sát ez nem na gyon za var ta. 
Büsz kén mu to gat ta, ho va to vább fo ga dást is tett, s nyert 
ve le. Az ös  sze se reg let tek sze me lát tá ra ver te meg a ki szá-
radt Tachoma-tó med ré ben bõ szen te ker ve, ha rö vid tá von 
is, az ak kor már ar ra köz le ke dõ pos tai delizsánszt, s míg 
a ki hagy ha tat la nul iz gal mas je le net zaj lott, mind kauboj, 
mind in di án meg fe led ke zett a csa ta bárd ról. Per sze, sem mi 
nem tart örök ké, így ez sem tart ha tott. El len ben a lán go ló 
sze mû, lo bo gó sza kál lú, fe jét me re ven elõ re sze gõ, va dul 
pe dá lo zó, mind két fél szá má ra hol mi is me ret len nyel ven 
kurjongató-hujgató, in di án ap ró sá go kat mo men tán sí rás ra 
kész te tõ fi gu ra em lé ke so ká ig meg ma radt azon a tá jon. 
Mond ják, akik ér te nek hoz zá, így je lent meg a bi cik li 
mo tí vu ma az in di án mû vé szet ben, és ma radt is.

A Tachoma re zer vá tum ban ma is lát ha tó ke re kes-
kül lõs vad tu lok áb ra pél dá ul in nen, eb bõl az ih le tés bõl 
szár ma zik.

Az ame ri kai pol gár há bo rú gyõz tes ka to na sá gá-
ból Haraszthy Ágos ton ez re des ként sze relt le, majd 
Wisconsinbe ment, ahol gon dolt egyet, vá rost ala pí tott, 
mi ként föl di je, Újházy Lász ló cse le ked te Iowában, a szi-
úk Ál mos-föld jén, te hát jó val ar rébb. Haraszthy-falvának 
ke resz tel te a te le pü lést, ame lyik ugyan úgy nem ma radt 
meg, ahogy Újházy Új-Bu dá ja sem, mi u tán el sõ em be re 
örök re el hagy ta. Haraszthy-falva he lyén ma Sauk City 
áll.

(Mel les leg: vá rat egyi kük sem épí tett a ma ga vá ro sá-
hoz. Már pe dig ha nem szúrsz ka rót mel lé, kön  nyen szét-
kú szik, elveszelõdik min den.)

Haraszthy ez re des ci vil ben nyil ván úgy vél te, Ame ri ka 
a jö võ, ezért még Haraszthy-falva (más for rá sok, pél dá ul 
Sauk City an gol nyel vû tör té ne te sze rint: Szép táj) élt és 
vi rult, oda te le pí tet te Ma gyar or szág ról egész csa lád ját, 
édes ap ját, nem utol só sor ban fe le sé gét, a len gyel szár ma-
zá sú, vi dám csi cser gé sû Dedinsky Ele o nó rát, meg mind 
a hat gyer me két: Gé zát, At ti lát, Ár pá dot, Idát, Bé lát és 
Otéliát. Kö vet ke zõ lé pés ben szé pen fel len dí tet te a ma ga 
vá ros ká ját, uta kat, hi da kat, mal mo kat épít te tett, meg ala-
pí tot ta a kör nyék el sõ me net rend  sze rin ti gõz ha jó já ra tát, 
juh te nyész tés be kez dett, sze mé lye sen fo gad ta az ame ri kai 
el nök di csé rõ sza va it, ahogy gon dos ko dott ar ról is, hogy 
az újon nan ér ke zõk be il lesz ked je nek, csak épp... ne ki 
nem volt to vább ma ra dá sa. Rö vi de sen fel pa kol ta egész 
csa lád ját, ha gyott Wisconsinben csa pot-pa pot, s el in dult: 
Ka li for ni á ba. – Egye sek sze rint az aszt má ja mi att, má sok 
sze rint az arany von zot ta. Megint má sok sze rint va la mi, 
ami az arany hoz kö zel áll, még se ki mon dot tan az. 

Mert hogy fo lyé kony.
Haraszthyék út ja Ka li for ni á ba egyál ta lá ban nem volt 

kön  nyû, ahogy Újházy ván dor lá sa sem Új-Bu dá tól az út 
vé gét je len tõ Sír me zõ ig. D. Gy. úgy ér te sült, hogy az iszo-
nya tos esõ zést kö ve tõ po ko li szá raz sá gon túl az in di á nok 
is zak lat ták még Szép tá jon to bor zott kis ka ra ván ju kat. 
Egy íz ben mind ös  sze azon mú lott az éle tük – vél jük tud ni 
mi –, hogy Haraszthy, mi u tán ki tûz te a fe hér zász lót, a 
lá nyok pe dig mo so lyog va in te get tek rék li je ik kel, in di á nul 
be mu tat koz va fel fed te ki lét ét, s nyo ma té kul meg mu tat ta 
tá ma dó ik nak az örök ba rát ság je lé ül Keokuktól ka pott szá-
rí tott bõr ege ret, amely nek mind két szár nyán – mint egy 
kis bom bá zó én – egy-egy csil lag sze rû áb ra volt. Pon to san 
mit je len tett, ki tud ja, de mû kö dõ bumáskának bi zo nyult: 
az in di á nok szem mel lát ha tó an na gyon meg il le tõd tek 
tõ le, majd le ül tek meg ta nács koz ni a dol got.

Rö vid idõn be lül továbbot in tet tek a be to la ko dók nak, 
az zal a kis fe ke te láb jegy zet tel: ha mégegy szer ar ra lát ják 
õket, bez zeg, haj szál sem ma rad a fe jü kön. (Szkvójaiknak 
meg mi je síny li meg, nem ké ne ecse tel ni bõ veb ben [szkvó 
– asszonymarha indiánul].)

Ván do ra ink 1949 vé gén – hos  szú és gyöt rel mes út 
után, amely ak ko ri ban sa já tos re kord nak szá mí tott, s 
amely nek hí re is ment szer te – ér kez tek meg a Csen des-
óce án part já ra, az ak ko ri ban még meg le he tõ sen ke vés lel-
ket szám lá ló San Diegóba (in nen ne künk: Márai-város-
ba). Haraszthy ko csi já ban a pony va alatt ott la pult hí res 
ke rék pár ja, ame lyet Bu dai Parmenius ha jó ja, a Delight 
nyo mán Gyö nyö rûm nek ke resz telt, s me net köz ben nem 
egy fel de rí tést bo nyo lí tott le ve le. Per sze, ahol le he tett. 
Még ar ra is fu tot ta ide jé bõl, meg a pi hent agyá ból, hogy 
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a ke re kek re több ré teg bö lény ir hát rög zít sen, 
ami tõl az tán a jár gány va la mics két sze lí deb ben 
vet te a zök ke nõ ket, ke vés bé zöty köl te uta sá nak 
leg ér zé ke nyebb pont ját. Ahogy a bö lény zsír tól 
hal kab ban csi kor gott. Bö lény szarv ból pe dig 
har sány tül köt szer kesz tett Ágos ton, an nak 
hang já ból tud hat ták a töb bi ek, fõ nö kük mer re 
jár, ami kor szem mel nem lát hat ták a fák tól, 
bok rok tól. Vagy ép pen a bö lé nyek tõl, ame lyek 
kö zül egy fi a tal bi ka egy szer rú tul meg ker get te 
Haraszthyt. Sze ren csé re nem ér te utol az an gol 
pos ta lá dák szí né ben pom pá zó Gyö nyö rû met.

San Diegóban Haraszthyék föl det vá sá rol tak, 
fá kat ül tet tek, bé ké sen mun kál kod tak, ami kor is 
a pol gár tár sak Haraszthy Ágos tont meg vá lasz tot-
ták se riff nek, õ pe dig pil la na tig sem ha bo zott: tüs-
tént ne ki lá tott Wyatt Earp mód já ra meg tisz tí ta ni 
a rá bí zott he lyet a nemkí vá na tos ele mek tõl. Az em be ri üle-
dék tõl, ahogy mond ta. Hogy kü lö nö seb ben jól lõtt vol na, 
nincs ró la tu do más, an nál in kább a ke mény ök lé rõl szól nak 
a le gen dák, amel  lyel ki pu col ta a csa var gó kat a vá ros ból. 
Ek kor mar sall nak ne vez ték ki, az az me gyei rend õr fõ nök-
nek, így kény sze rült is mét ta lál koz ni az in di á nok kal. Ek kor 
már vég képp nem egy ol da lon áll tak. Oly an  nyi ra nem, 
hogy a hí res Garra törzs fõ ve zet te fel ke lést Haraszthy irá-
nyí tá sá val ver ték le Ka li for ni á ban. Így lett õ, az in di á nok kal 
tán co ló em ber, aki haj da nán ak ko ra hév vel ug rált réz bõ rû 
ba rá ta i val a lo bo gó tûz kö rül, mint akit tes tes tül-lel kes tül 
szin túgy el ka pott a tánc düh, így lett Ágos to nunk az in di á-
nok es küdt el len sé gé vé. Alak ja fel-fel buk kant a ré gi wes-
tern-fil mek ben is, az tán va la hogy még is csak ki tör lõ dött ez 
a nem túl di csõ fe je zet az élet raj zá ból, mi képp a mo dern 
Ame ri ka meg te rem tõi kö zül oly so ka ké ból, s ma radt az 
egyér tel mûbb ün nep lés. Egyéb ként nem so ká ig volt ak tív 
rend õr, elég gé gyor san fel zár kó zott a – har cos hír név ide 
vagy oda – fel sõbb nek szá mí tó pén zes ré te gek hez, ki ma-
gas ló sze re pet vál lal va az üz le ti élet ben és a po li ti ká ban. 
Ne vé hez fû zõ dik pl. az el sõ om ni busz já rat lét re ho zá sa San 
Diegóban, az is tál lók és hen tes üz le tek sze met gyö nyör köd-
te tõ és sok hasz not haj tó so rá nak fel épí té se, vagy az in gat-
lan pi ac fej lesz té se. Ami kor mind er re or szág gyû lé si kép vi-
se lõ vé avan zsált, ak kor már bi cik liz ni is alig ju tott ide je. 
Tisz te le té re, ahol ko ráb ban, még „bi ca jos se riff ként” oly 
elõ sze re tet tel brin gá zott – a Gyö nyö rû met fel vál tó, im már 
gu mi töm lõs és pe dál lán cos vadi új ke rék pár já val –, azt az 
ár nyas ut cát az õ ne vé rõl ke resz tel ték el. A Haraszthy ut ca 
egé szen a múlt szá zad hat va nas éve i nek ele jé ig lé te zett, 
ami kor is – mi ként ré geb ben a min den út já ba ke rü lõt a 
vas út – le nyel te az au tó pá lya.

An nál töb bet ke rék pá ro zott San Diego fes tõi kör nyé-
kén két fia, At ti la és Ár pád. Egyik ilyen ki rán du lá suk 
so rán tör tén, ami kor jó mes  szi re por tyáz tak, hogy mes  sze 
benn, az érin tet len ter mé szet bur ján zó lágy ölén hir te len 
já té kos nõi si kon gás ra fi gyel tek fel. A han go kat kö vet ve 
egy ke rek völ gyecs ké hez ér tek, amely nek kö ze pén kris-
tály tisz ta tó ra gyo gott a hí res ka li for ni ai nap fény ben, 
ben ne az ál lam egyik leg te kin té lye sebb em be ré nek, Don 
Mariano Guadalupe Vallejo, Vallejo vá ros ala pí tó já nak 
me se szép szûz le á nyai vol tak épp el fog lal va az zal – még-
hoz zá anya szült mez te le nül, mi u tán ott hon ról va la hogy 
meg lép tek –, hogy ci ca han gon nyi vá kol va, prüsz köl ve és 

vi song va: egy más sze mé be, meg a sa ját sze mük be spric-
cel ges se nek kis dun di, bár so nyos te nye rük kel tap si kol va 
a tó in di gó kék tük rét. At ti lá ban és Ár pád ban, e két de li 
hun-ma gyar le gény ben nyom ban fel forrt a vér e rit ka lát-
vány tól, leg ott le pat tan tak a bi ca jok ról, s to rony irányt a 
víz be. At ti la ko mó to san a kö ze leb bit ra gad ta meg a meg le-
pett ik rek kö zül, Nataliát, míg Ár pád be úszott a má si kért, 
Natalia sza kasz tott má sá ért, Jovitáért. A dol got az tán úgy 
le he tett el si mí ta ni, hogy At ti la fe le sé gül vet te Nataliát, 
ho lott Natalia el sõ lé pés ben szé pen be le fe jelt az ar cá ba, 
Ár pád pe dig Jovitát, a bul vár saj tó nak meg egé szen más 
szto rit tá lal tak – csi nos ös  szeg kí sé re té ben. A sors ez út-
tal nem fo gott mel lé, a sze re lem fel lán golt és tar tós nak 
bi zo nyult. És bol do gan él tek mind nyá jan, míg meg nem 
hal tak: San Diego után San Fran cis co tör té ne té nek nagy 
becs ben tar tott sze mé lye i ként. (Pa zar, he ted hét or szág ra 
szó ló, dup la la ko dal muk ra még ma is em lé kez nek: ab ban 
a me se be li Ka li for ni á ban, ame lyet nem egy mo soly gós, 
ki csat ta nó cse me té vel aján dé koz tak meg.)

Lé te zik egy ma gyar le gen da, az az nem is an  nyi ra 
ma gyar, mint amen  nyi re ter jesz tõi Ma gyar or szág ra 
he lyez ték, és amely ben olyan múlt bé li ra gyo gó el mé ink 
is hit tek, ami lyen Bél Má tyás po li hisz tor, vagy Galeotto 
Marzio, Má tyás ki rá lyunk ba rát ja, a re ne szánsz eme 
rop pant ér de kes kard-, de in kább toll- és el me for ga tó 
fi gu rá ja. A le gen da az arany ter mõ szõ lõ le gen dá ja. (Va la-
me lyest ro kon az új vi lá gi El do rá dó le gen dá já val, de e 
pár hu zam itt tán nem is lé nye ges.)

Min den fur csa sá gunk Tóth Bé lá ja sze rint a tá vo li idõk-
ben, ami kor az em be rek még az al ki mis ta sze mé vel néz-
ték a ter mé sze tet, Eu ró pa egész tu dós vi lá ga csak ugyan 
úgy vél te, hogy Ma gyar or szá gon a tõ ke itt-ott szín ara nyat 
te rem. H. E. Werner né met or vos és re gény író Aurum 
vegetabilének ne ve zi, s me sé li, hogy egy ál ta la is is mert 
ma gyar ne mes szõ le jé ben pél dá ul a ker tész mun ka köz ben 
va la mi sár ga haj tást pil lan tott meg, mi dõn ki akar ta húz ni, 
nem bír ta, mert gyö ke re mé lyen be nyúlt a föld be. No sza, 
ka pá já val ne ki esett, de se ho gyan sem bol do gult, mi re egy 
arasz nyit va la hogy le tört be lõ le, ame lyet egy arany mû ves-
nek meg mu tat ván, nagy örö mé re meg tud ta, hogy az nem 
más, mint a leg fi no mabb arany. Fortunius Licetus páduai 
dok tor má sutt a ma gyar Dél vi dé ket em le ge ti, mond ván, 
ott lá tott õ olyat – pon to san Szerémségben, Péterváradtól 
nem mes  sze –, hogy a szõ lõ ka csai me rõ arany ból van nak, 

Vancsó Zoltán fotója
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s még iga zi pénzt is le het azok ból ver ni. (Hát még men  nyi 
ha mi sat...) Em lí tett Galeotto ép pen ség gel úgy gon dol ja, 
hogy ez az arany olyan erû, mint a raj nai, s mi vel a le he tõ 
leg ter mé sze te sebb, a be lõ le ké szült gyû rû meg gyó gyít ja a 
leg rus nyább sze möl csöt/tyúk seg get is. Tóth Bé la per sze 
vegy tisz ta fan taz ma gó ri á nak, hum bug nak tart ja mind ezt, 
s az zal ma gya ráz za, hogy ha zánk föld jé bõl gya kor ta ke rül-
nek elõ, mi ként ke rül tek a múlt ban is kel ta ék sze rek, ame-
lyek kö zött nem rit kák a csi ga vo nal ba gör bí tett ne mes fém 
dró tocs kák. Szó ban for gó spi rá li sok job bá ra kar pe re cek, 
a ki seb bek vi szont haj- vagy ló sö rény  dí szek és nagy ban 
em lé kez tet nek a szõ lõ te ker gõ ve nyi gé jé re. Sze rin te az 
al ki mis ták kép ze le te és „tu dá kos sá ga” mo hón csa va ro-
dott rá er re, ka pasz ko dott be le. Épp úgy, mint a szõ lõ kacs, 
ami re és ami be csak te he ti, te het te.

Jó, de ak kor ezért ho za tott vol na Haraszthy Ágos ton az 
óce á non túl ról még Wisconsinba an  nyi szõ lõ tõ két, nem 
kis szám ban ép pen a Futakkal szem be ni na pos hegy ol dal-
ról, s ha jolt fö lé jük hí res do hány szín bal lon ka bát já ban, 
na gyí tó len csé jét a sze me elé tart va? Mint egy vér be li 
de tek tív, ahogy ez a kép meg ma radt töb bek ben. Mert az 
ara nyat ke res te?! Nem, az ame ri kai bor ter me lés egyik 
út tö rõ je, a ka li for ni ai bo rá szat aty ja nyil ván nem az ara-
nyat ke res te. Az az: nyil ván ma gát a bort re mél te an nak, 
s az ér ke zett tõ kék ál la gát vizs gál ta pe dán san. Egyéb ként 
– mi u tán úgy vél te, me le gebb ég haj lat ra pa kol át, s ez 
meg is tör tént – össz drá ga ide jét va la me lyik he gyi pa tak-
ban áll do gál va, re u má ját hiz lal va töl töt te vón’, hisz té ri ku-
san a vi zet szi tál va. Lá tás tól va ku lá sig. Ám kö zel sem ezt 
cse le ked te.

Tény, hogy Wisconsin nem iga zá ból fe lelt meg a 
szõ lõ nek, de San Diego szubt ró pu si ég haj la ta sem. Jobb 
hely után ku tat va ju tott el San Fran cis có ból a Sonoma 
völ gyé be, ahol egy bõl fel is mer te, meg van, amit ke re sett. 
Szõ lé sze tét a szá má ra fe let tébb ked ves Szép táj nyo mán 
Buena Vistára ke resz tel te, és mi vel bí zott ben ne, hogy ott 
olyan mi nõ sé gû bo rok ál lít ha tók elõ, ame lyek kel Eu ró pa 
leg jobb bor vi dé ke in is szé gyen nél kül koc cin ta ni, sok 
test vé ri nyel ven pa ro láz ni, ho va to vább diszk ré ten kis sé 
da nol ni is le het, újabb ne mes tõ ké ket vitt be Ame ri ká ba. 
Mind Ma gyar or szág ról, mind más eu ró pai bor ter me lõ 
or szá gok ból, és ál lí tó lag el évül he tet len ér de me ket szer-
zett a Zirfandel ka li for ni ai ki ne me sí té sé ben, azon ban 
ez sem volt így jó (fá jin tos v. dilájtful v. gromek) né ki 
so ká ig. A ne héz ség meg ol dá sát, amely sze rint az eu ró pai 
faj ták nem túl el len ál ló ak új ha zá juk ban, fi a i ra bíz ta, és 
meg pró bált vis  sza tér ni a po li ti ká ba. Csak hogy a ma ga 
ko rá ban haj me resz tõ né ze te i vel, hogy pl. ha la dék ta la nul 
ad ja nak sza va za ti jo got a volt rab szol gák nak, sõt, a leg ol-
csóbb mun ka erõ ként ki hasz nált kí nai be ván dor lók nak is, 
si mán meg bu kott. Ek kor érez te éle té ben elõ ször, mi lyen 
alat to mos el len ség a bús ko mor ság. Or vo si ta nács ra vet te 
elõ új ra a ke rék párt.

Egy szer a ro man ti kus nap le men té ben ka ri káz va, a 
Sonoma lá va kö ves kat la ná nak pe re mén egyen sú lyoz va 
meg állt, s mi köz ben a le bu kó vér na rancs ko ron got szem-
lél te, az élet mú lan dó sá gán kez dett el lí ra i an bo ron ga ni. 
Még az is meg for dult az õ kõ ke mény fe jé ben, hogy ha za-
tér ve (ne tán egész Futakra?) ver se ket ír. Ahogy Parmenius 
is írt. Per sze, im már más képp... S mi köz ben így me di tált, 
töp ren gett, bal ról, egé szen mes  szi rõl, a még tá vo lab bi Dél-

rõl – eb ben az idil li kus csend ben, ame lyet szin te ha sí ta ni 
le he tett – meg szó lal tak az in di án bam busz fu ru lyák.

Elõ ször csak rit mi ku san búg tak, majd egy re emel ked-
ve, te re bé lye sed ve: az egész tá jon szét te rül tek a fur csa 
dal la mok. Haraszthy Ágos ton éle té bõl in nen már nem 
sok ma radt hát ra.

La tin-Ame ri ká ról se Natalia, se Jovita nem akart 
hal la ni, így mind At ti la, mind Ár pád ma radt Friscóban. 
Haraszthy Ágos ton Gé za fi á val ér ke zett Ni ca ra gu á ba, 
ahol mély lé leg ze tet vett, gyor san kö rül né zett, an nál is 
gyor sab ban cu kor nád ül tet vényt vá sá rolt, majd rum gyár-
tás ba fo gott. Fe le sé ge és ki seb bik lá nya, Otélia kis vár tat-
va nagy kedv vel kö vet te õket. A bol dog ság saj nos nem 
tar tott so ká ig, ugyan is az as  szonyt, a vi dám Ele o nó rát 
két ne ve tés közt rá ja tör ve hir te len el vit te a kí mé let len 
sár ga láz. Ez után Haraszthy rö vid idõ re még vis  sza tért 
Ka li for ni á ba, hogy sze re tett fe le sé ge mél tó te me té sé rõl 
gon dos kod jék, bir to ka i nak rá zós ügyét is el ren dez ze, ám 
rö vi de sen vis  sza uta zott Ni ca ra gu á ba.

Más nap, 1869. jú li us 6-án örök re nyo ma ve szett. Üres 
sír em lé ke a Corinto mel let ti Hacienda San Antonióban 
ta lál ha tó ma is.

Még is mi lett ve le? Mind ezek után tel je sen ért he tõ a 
kí ván csi ság. Bi zo nyo sat an  nyit le het tud ni, hogy azon a 
vég ze tes na pon egye dül in dult út nak ösz vér há ton, hogy 
egy fû rész ma lom meg vá sár lá sá ról tár gyal jon. Az ösz vér 
az tán ha za bo tor kált, de gaz dá ja nél kül. Tkp. az ál lat nyo-
ma it kö vet ve a sá ros ta laj ban, ju tot tak el ke re sõi az esõ zé-
sek után meg duz zadt kö ze li fo lyó hoz, amely re egy óri ás fát 
dön tött az éj sza kai vi har, amo lyan ter mé sze tes hi dat al kot-
va. Haraszthy ci põ i nek sa ra nem volt egé szen a túl ol da lig 
kö vet he tõ raj ta. Kö vet ke zés képp meg pró bál ha tott át kel ni, 
de hogy út köz ben hir te len ele ge lett-e min den bõl, vagy 
csak a fa bil lent meg, va ló szí nû leg so sem fog ja már sen ki 
meg tud ni. A több ség – Haraszthy min den öre ge dõ ko ri han-
gu la ti in ga do zá sa el le né re – az utób bi ra tip pelt. S mi vel 
ak ko ri ban a kör nyé ken több íz ben is fel tûnt egy ha tal mas, 
szög le tes fe jû, szög le tes sé gé ben és ha ra pós sá gá ban a mi 
Ha dik And rá sunk ra em lé kez te tõ kro ko dil, ame lyik nek si ke-
rült több iz zadt mar hát, há tast is el ra gad nia, ho va to vább 
le ha rap ta egy tüs tén ke dõ ha lász kar ját, a go lyó, ame lyi ket 
meg utá na küld tek, si mán le pat tant a fe jé rõl, így lo gi kus-
nak tûnt, hogy eme ga ráz da hül lõ mi att nem tu dott a még 
min dig jó erõ ben lé võ em be rünk par tot ér ni.

Amen  nyi ben Haraszthy éle tét néz zük, ki csit olyan, 
mint ha ez a totemisztikus õs ál lat vé gig ott várt vol na 
rá, ti tok za tos in di án hí vó je le ket kül döz get ve ne ki fû 
alatt: hagy ja ott a mes  szi Du na-part ját, s in dul jon fe lé je. 
Ke vés bé misz ti kus haj la mú ak sze rint vi szont: lá ri fá ri! Az 
ösz vér von zot ta oda a bes ti át, csak a sors úgy hoz ta, hogy 
az em ber pot  tyant egye nest a szá já ba. S ta lán ez az egész 
meg se tör té nik, ha nincs ak ko ra sár, és Haraszthy a sa ját 
ke zû leg meg épí tett, Doloresnek el ke resz telt te rep já ró 
bi cik li jén in dul út nak. Hi szen köz is mert a kro ko dil erõs 
ide gen ke dé se a ke rék pár tól.

Azt meg már csak az utób bi ak nál is ci ni ku sab bak fûz-
ték még hoz zá: Haraszthy Ágos ton vél he tõ en to vább él, 
ha ma rad a bor nál.

Ál lí tó lag a Buena Vistát egy ide ig még At ti la gon doz-
ta, de vé gül az egé szet el vit te a fi lo xé ra, At ti lá nak egyet-
len ép tõ ké je ma radt. Azt az utol sót meg ma ga az ál lam 
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einstandolta el az egész bir tok kal együtt, adós ság fe jé ben. 
Ap já nak em lé két fia, Ár pád ápol ta még hos  szan, aki – egy 
meg sár gult új ság cikk ta nú sá ga sze rint – ne ves, dús gaz dag 
ka li for ni ai pol gár ként 1900-ban ro gyott ös  sze hol tan San 
Fran cis có ban, a Hyde és a Wa shing ton ut ca sar kán, mi u-
tán elkényelmesült tes té ben sport szí ve (sör szí ve?) fel-
mond ta a szol gá la tot. De ez egy má sik tör té net.

Leg alább is ele me i nek több sé gét il le tõ en.
Az ezer ki lenc száz nyolc va nas évek ben há rom fes tet-

len in di án je lent meg Pétervárad ka pu já ban. Hopik vagy 
navahók, feketelábok, mik, mind egy, elég az hoz zá, hogy 
egy öreg va já kos, meg két if jú. Õk vol tak az in di án avant-
gárd szín ház vi lá got jár ta, min de nütt ün ne pelt tag jai, s az 
erõd jócs kán va kond tú rá sos, ez ál tal meg fe le lõ nek ta lált 
pá zsit ját vá lasz tot ták ki elõ adá suk szín te ré ül, amely re 
ak ko ri ban szép szá mú kö zön ség gyûlt ös  sze. Az elõ adás 
ab ból állt, hogy az öreg le ült a fû re, rá pi pált, be csuk ta 
a sze mét, s mi köz ben or rán-fü lén ke resz tül ere get te az 
il la tos füs töt, va la hogy így fo hász ko dott az ég hez (v. 
mi hez):

Koh-ó! Ke-hó!
Oj-kej-kó!
Koh-ó-hííííí!
El huny tak szel le mei,
Ha én kér lek ben ne te ket,
Oj-kej-kó!
Ének kel va ló idé zé se met
Hall gas sá tok meg!
Híííííí!

Az zal kü lön fé le je le ne te ket ho zott fel õse ik múlt já ból, 
ame lye ket a má sik ket tõ volt hi va tott a kö zön ség nek elõ-
ad ni. Egy szercsak va la mi fu ra iz ga lom lett úr rá raj ta, ráz-
kód ni kez dett, majd ha nyatt vág ta ma gát, és úgy ma radt. 
A kö zön ség té to ván tap sol ni kez dett, egy re ha tá ro zot tab-
ban, de a két if jú har co son lát szott, itt olyas mi tör tént, ami 
nincs be kal ku lál va a mû sor ba. Az idõs em bert gyor san 
be vit ték a kamenicai szív kór ház ba, ahol csak va la mi fé-
le kó mát tud tak ná la meg ál la pí ta ni, mást nem na gyon. 
Az tán a „kó ma” mély hor ko lás ba csa pott át, s a be teg 
még há rom na pig aludt. Ké sõbb, hogy a sze me ki pat-
tant, el mond ta az ér dek lõ dõk nek: míg ha lott fel me nõ i vel 
kom mu ni kált, meg je lent elõt te a vár szel le me, egy fe hér 
va rázs ló, ame lyik ké zen fog ta és le ve zet te õt az épít mény-
nek az õz be lé nél is ku száb ban ka nyar gó út vesz tõ jé be. 
Ab ba az is me ret len al vi lág ba. Ott, mint va la mi tü kör-
rend szer ben, meg lát ta a hely tör té ne té hez fû zõ dõ ös  szes 
szel le met. Akár va la mi mú ze um ban, s azok mind egy szer-
re szól tak hoz zá, nem gyõz te a fe jét kap kod ni. Mi vel õ 
már idõs em ber, aki sok te let és nya rat lá tott, nem bír ta 
mind ezt be fo gad ni – öreg in di án nak kü lön ben is fá rasz tó 
so ká ig tü kör be néz ni –, hát el sö té tült elõt te min den. De 
nem bán ja, hogy en  nyi jó lé lek kel si ke rült itt egy szer re 
meg is mer ked nie. Eh hez meg eresz tett egy kis csi bé szes 
mo solyt is, ame lyet egy fény ké pe zõ gép meg is örö kí tett. 
Ho lott szé pen kér te, most ne vil log ja nak még rá. Még ki 
nem ke re ke dik is mét egy ki csit az ar ca.

Ér de kes, hogy a má sik két szí nész, mi köz ben idõs 
kol lé gá juk fel épü lé sé re várt – ami kor meg kér dez ték 
tõ lük, mi vel szó ra koz tas sák õket ad dig –, egy íz ben ar ra 
kér te a szer ve zõ ket, vi gyék ki õket Futakra. A szer ve zõk 

nem gyõz tek cso dál koz ni, de az tán egyi kük csak ki vit te 
a ven dé ge ket Futakra. Ott sé tál tak egy da ra big, majd 
el men tek a ha lász csár dá ba. Saj nos, ezt sem fog juk már 
meg tud ni so ha, mi volt az in di á nok szán dé ka Futakkal, 
mi ért ké redz ked tek oda, s mi lyen vé le mé nyük ala kult ki 
ró la. Hi szen vis  sza re pül tek Ame ri ká ba, az il le tõ meg, aki 
egy kor Futakot ne kik meg mu tat ta, utá nuk re pült: eb bõl a 
leg utób bi há bo rú ból. Úgy tû nik, örök re.

És ak kor itt len ne iga zá ból en nek a tör té net nek vé ge.
(Ha csak nem.)
Dél vi dé ki Érdújhelyi Meny hér tünk, aki az idõk kez de-

té tõl a ti zen ki len ce dik szá zad vé gé ig, mint tud juk, hí res 
Pé ter vá rad-as pek tu sú Bánk bán elem zé se mel lett nagy 
erõ be ve tés sel meg ír ta Új vi dék vá ros tör té ne tét – s aki 
ne künk itt ar ra szol gál, ami re szõ lõ nek a ka ró –, bi zo nyos 
je lek sze rint utóbb ma ga is be hó dolt a ke rék pá ro zás nak. 
Hogy a bor ivás nak men  nyi re, ar ról ke ve sebb in for má ci-
ó val ren del ke zünk, azon ban tény, hogy mi u tán se géd lel-
kész ként több ször is kör be ka ri káz ta a Bács megyei köz-
sé ge ket, majd ku ta tó ként Új vi dé ket, nemegy szer rö gös 
Futakot is meg cé loz ta. Per sze fog lal koz tat ta az Új vi dék 
és Futak kö zöt ti ha tár per, a moz gó ha tár kö vek és egye bek 
kér dé se, azon ban nem lé te zik, hogy ne for dult vol na meg 
a fe jé ben, ki nek a „ha rasz tos” föld jén jár vagy pe dá lo zik, 
ami kor ép pen. Fõ leg, hogy utóbb majd õ is fog ja a ka lap-
ját, és ki ha jó zik az Egye sült Ál la mok ba. Tud hat ta, de 
nem szólt ró la.

Em lí tett mo nog rá fi á já ban a szer zõ rõl szó ló mel lék let 
sze rint Érdújhelyi – aki utóbb hit ok ta tó lett Új vi dé ken, 
és szer kesz tet te a Kath. Hit ok ta tás cí mû fo lyó ira tot is 
– 1908-ban az USA-ba ván do rolt, hogy ott hal jon meg 
lel kész ként. Még hoz zá 1912 ok tó be ré ben. Bé ke po ra i ra, 
a prob lé ma vi szont az, hogy nagy ügy buz gó ság gal tüs tént 
fel is tá mad ha tott, mert ha en nek job ban utá na já runk, 
nemegy olyan for rás sal ta lál ko zunk – így ma gá nak a ka to-
li kus egy ház nak a hoz zá fér he tõ do ku men tá ci ó já ban is 
–, hogy Meny hért pa punk a penn syl vaniai Allentownban 
le hel te ki a ma ga po li hisz tor lel két, még pe dig ’huszonöt 
ok tó be ré ben.

Cse kély ti zen há rom év nyi kü lönb ség, nem de?
Kalapis Zol tán vaj da sá gi író, tör té nész, dél vi dé ki 

ma gyar Thomas Carlyle-unk úgy tud ja, Érdújhelyi 
tu laj don kép pen a hí vei után bal la gott ki, ahogy pász tor 
a nyá ja után, s ha lá lá ig az óce á non túl élt. Ré gi egy ház-
me gyé je 1911-ig szö ke vény ként ke zel te, fel füg gesz tett 
pap ként tar tot ta nyil ván, hogy a fel ol dás után a ka na dai 
Arburyban kap jon ál lást, majd az Egye sült Ál la mok-
ban. Töb bek kö zött a louisianai Hamondban is mû kö-
dött, ahol nemcsak a lel ke ket pá tyol gat ta, szer kesz tet te 
Is ten hi té re, ha nem az Ame ri kai Ma gyar Ker tész la pot 
is. Ön töz get te, ka pál gat ta, oly bá tû nik, ered mén  nyel. 
Kü lö nös te kin tet tel a dísz szõ lõ, az ott ho ni díszlugas 
ül te té sé nek és ápol ga tá sá nak ké nyes kér dé se i re. Tet te 
ezt szá munk ra is me ret len okú ha lá lá ig. Ak kor lé pett 
a hat van ötö dik be, ami per sze sok is, ke vés is, ahogy 
ves  szük, de úgy se tu dunk dön te ni eb ben. Hi szen Is ten 
kér dé se.

A mi kér dé sünk vi szont: va jon mely, gya nít ha tó an 
ma gyar kro ko dil pró bált itt el nyel ni ha nem is egy egész 
éle tet, de ti zen há rom évét va la ki nek?

(Õszin tén: fo gal munk sincs.)


