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Kiss Benedek
Gyöngyök

Az is gyöngy, ami 
felszínre nem jut soha.

A tenger
lappangó gyöngyök
végtelen birtokosa.

Ha egy-egy szerencsés
bennszülött

el is kacsmar néha egyet,
ugyan mi veszteség az
a végtelen tengernek?

Nevet,
nevet,

nevethet.

Pedig a gyöngy drága jószág,
vérrel, velővel
áldoznak érte.

S ha a gyöngyhalász belehal is,
a mohó maharadzsa
azt mondja: megérte!

De van-e szebb és édesebb
a szőlőfürt

gyöngyeinél?
Nem is tudja, milyen szerencsés,

aki a szőlőfürt
gyöngyein él. 

Édes kincsem,
kincsekben tobzódsz,
föld alatt és föld felett!

Becsüld meg vércsepp-gyöngyeid,
s míg halálodra vársz,

addig is vigyázd,
óvd a fájdalmas  kagyló-életet!
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Konczek József
MagyA(r)merika

„… és megejtjük a fiatal anyákat…”     
(Kassák Lajos: Mesteremberek)

(egy)

Amikor mi, vagyis mi, magyarok
megtermékenyítettük az Amerikai Egyesült Államokat,
még nem hallottunk Kassák Lajosról, aki bő évtizedek múltán hangoztatta      
a mi hatalmunkat, sőt az európai nagyvárosokat sorolva azt mondta, hogy hallani 
fognak 
a mi dicsőségünkről,
és még Walt Whitmannról sem tudtunk, aki a szabadvers szárnyaló lelkű poétája,
és  irgalmatlan erejű tüdővel ordította tele az Államokat a keleti parttól a Rocky 
Mountainsig,

még nem tudtunk róluk,
még nem tudtuk,

csak azt tudtuk, hogy ott vagyunk a prériken, a bányákban meg a gyárakban,
a vasgyárakban meg a  szövőgépeknél meg a chicagói vágóhidakon,
ahol térdig folyt  a nagyipari módon legyilkolt gyönyörű barmok vére,

csak azt tudtuk,  hogy Kalifornia végtelen nagy térségein tokaji szőlő terem, mi 
telepítettük,
és  az új mennyországot hirdették a szőlőfürtök, és hatalmas hasznot hoztak a 
kormányzóságnak,  
és az amerikaiak kezdték megtanulni, mit is jelent az, ha valaki magyar,
és akkor mi magyarok is kezdtük megtanulni, hogy milyen emberhez méltó dolog
ugyanolyan szabadon kiállni, mint Walt Whitmann tette, meg később Kassák Lajos,
hogy az ember elmondja, boldogságra termettünk mi emberek ezen a földön, mi 
magyarok főként,       
mert  az elvesztett  nagy szabadságharcunk után, amikor Kossuth Lajos is emig-
rációba vonult,   
mi a két kezünket és iskolázatlan, de  jó magyar értelmünket hoztuk ide az Államoknak,
hogy adj nekünk kenyeret, te messzi föld, te Újvilág –    
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(kettő)

Mi csak azt tudtuk,
mi csak ezt tudtuk.

hogy  sokkalta előbb,
még az  1770-es évek vége felé a függetlenségi háborúban, George Washingtonnal  
harcolt  
egy bizonyos Kováts Mihály ezredes,
akinek  emléktáblája ma is megvan Karcagon,
szóval, hogy ő szervezte meg az első reguláris lovas katonai egységeket Amerikában,

vagy hogy például  egy Újházy László nevű derék magyar, akinek apja barátságot 
ápolt Kazinczy Ferenccel –  
ő maga katonaként Komárom védője volt, majd Decatur megyében, az Államokban 
magyar kolóniát szervezett New Buda néven
az indiánok egykori vándortáborai, nagy szabadságai helyén,
a Klondike aranya felé jéghegyen át törekvő magyarok is látogatták,
és körülötte magyar gazdaságok, farmok vagy inkább tanyák teremtek gémeskút-
tal, ahogyan kell,
Magyar Forrás meg Új Arad néven, meg más neveken (és Haynaura is gondolja-
nak és  felejtsenek is), 

vagy például, hogy egy Kelemen János nevű szabólegény
Newarkban a tomboló kolera ellen magyar erőspaprikás pálinkát ajánlott, forgalmazta,
s ebből gazdagodott, tiszteletben öregedett meg és húnyt el, 

vagy amikor már megtudtuk, hogy 1913-ig a kivándorlók 25 százalékát
az Osztrák–Magyar Monarchia lakossága adta –

(három)

Vagy  amikor az írástudatlanokat, a kurvákat meg a betegeket ugyanazon hajóval
zsuppolták vissza Magyarország területére, amivel elindultak,
s az írástudók mégis munkahelyi balesetekben vesztették el lábukat, kezüket,
mert ha el tudták is olvasni, nem értették a táblák angol szövegét     
a  lökdöső-rugdaló-visítozó és ruhátbeharapó gépeken,

és a Felvidékről (ahonnan  a családom apai ága származik),  meg Észak-Magyar-
országról 
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– ami akkor mást jelentett, mint ma –
aztán a Dunántúlról, majd az Alföldről mentünk ki egyre nagyobb  hullámokban,  
és akkoriban évente úgy 200 millió amerikai dollár jött haza postán haza a  roko-
noknak,  

és  amikor a Commission of Immigration, vagyis a kivándorlás amerikai hivatala
már jó ideje segítette (a rabszolgamunkaerő helyébe lépett) idegenek beköltözését,
és  háromszor annyi férfi ment ki, mint nő, 
és sivár magányukban elitták a keresetük minden tíz dollárjából azt az egyet,
amivel mégiscsak előbb lehetett volna megvenni itthon a kis tanyát, földecskét,
ehelyett berúgtak a piszkos rozsviszkitől és otthon, az amerikai magyar főbérlőjük 
házában,
ahol egymás hegyén-hátán, néha hármasával keresztbe feküdtek az ágyon, hogy 
elférjenek,
a gazda feleségét  kezdték zaklatni (akinek ez nem is mindig volt ellenére, de utálta 
a viszkiszagot,
hogy  a szilvapálinkáét is utálta volna, ezt most nem tudnám megmondani),
de az bizos, hogy amikor részegen összeverekedtek,
elmondták egymást hülye tót tutajosnak, szőröstalpú románnak, krumplievő ru-
szinnak
meg ami még eszükbe jutott, nem tudom, a magyarokat hogyan gyalázták,
  
és amikor  a jobb anyagiak közt élő amerikai asszonyok, pláne, ha  özvegyek voltak,
szívesen legeltették szemüket a mi szép szál magyar legényeinken, 
és nemcsak legeltették és nemcsak a szemüket, ezt gondolhatja az ember,
de a magyar lányok voltak igazán kapósak, otthonias, családias  szakácsnőcskék, 
bébiszitterek, miegymás,
talán még egyéb is lett belőlük, ám az önérzetesebbek inkább gépek mellé álltak, 
hogysem valami nyafogó vén amcsi után kelljen hordaniok a szarosbilit – 

(négy)

és amikor az amerikai magyarok ötezer koronának megfelelő dollárt
adtak a Magyarországon felállítandó Vörösmarty szoborra,
igaz, a magyar király is adott, ő négyszáz koronát,

szóval, amikor aztán a második nemzedék már elmagyartalanodóban volt,
és egy  kérdezősködés nyomán valaki megfogalmazta, hogy az öregek
még visszavágynak Magyarföldre, ám a gyerekek meg a megélhetés
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mégiscsak  Amerikában tartják őket, bár gyakran utaznak Magyarországra,
a fiatalabbak meg már nem is beszélik a magyart,
vagy éppen „Pájinkás jóreggelt!” kívánnak egymásnak a vasárnapi mise előtt,
mert így tanította őket magyarnak lenni öregapjuk, akit már eltemettek,

és amikor 1910-ben 888 betegsegélyzőjük és önképzőkörük volt a magyaroknak,
ebből hatszáz világi és köztük 91 szocialista szemléletű,
és katolikusok, reformátusok, evangéliumiak, baptisták és  metodisták is – 

és amikor még később a különféle elképzelések elenyésztek
(a kolonizátorokként elképzelt magyarokról, 
akiket Argentinában, vagy hol akartak letelepíteni magyar hazai politikusok),
és lassan széthullott a kezdeti lendület és néhány ottani magyar szövetség vette 
kezébe
a hazafiság, vagy nevezzük úgy inkább, hogy a magyar érzület ügyét,
és újra-újra fellángolt valami megnevezhetetlen lelkesedés, ami utoljára Kossuth 
Lajos
amerikai útja alkalmával csapott olyan magasra,  
vagy amikor Budapesten megrendezték a magyarok világkongresszusát 1929-ben, 
majd a
másodikat is 1939 táján, meg, na, Buffalóban tartott nagy tanácskozás is –

s egyrészt jónak látszott a kiözönlés (hiszen mi, magyarok megtermékenyítettük 
az Államokat,
másrészt Magyarországon is csökkent a munkanélküliek száma),  
nem beszélve arról, hogy micsoda örömmel várták haza a pénzzel érkező férjeket 
az asszonyok, micsoda nagyra tárt ölelő  karokkal (és ne vegyétek illetlenségnek, 
amit mondok), hogy micsoda forró, ölelő combokkal is várták a hazatérő férfiakat 
a felejthetetlen, drága magyar asszonyok, az ismerős ölűek, a gyönyörűek…

((öt)

… és amikor a másfél millióból mintegy egymillió jött vissza az Óhazába,
de voltak, akik újra meg újra kimentek, mert elfogyott vagy elromlott a pénz,
és amikor  még 1900 körül a Fejér megyei Hercegfalváról  háromszázan vándorol-
tak ki, mert elemi csapás sújtotta a gazdaságukat, és  amikor  az 1880-as években 
a filoxéra kipusztította a Veszprém megyei szőlőket is,
innen is kivándoroltak 
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… és amikor már Kaliforniában régóta virultak a  határtalan, gyönyörű magyar 
telepítésű  szőlőskertek,
és a legrosszabb sorsú falvakból mentek el a legtöbben, ilyenek voltak Oroszi és 
Somlyó Veszprém megyében, Kéthely Vas megyében, Fehértó és Rábaszentmihály 
Győr megyében,  Tamási, Rábacsanak, Szany Győr megyében, aztán Borsodban  
például  Felsőzsolca, Besenyő, Moson megyében Szentandrás, Bánfalu és ki győz-
né sorolni még

és amikor a kivándorlásra még mindig csábító ügynökök azt is bebeszélték a ma-
gyar parasztnak, meg a szepességi szlováknak meg a máramarosi ruszinnak, hogy 
Rudolf trónörökös meg Vetsera Mária várja őket, egy kis ügyes farmot működtet-
nek,   a főherceg szántogat, Mariska pedig ügyesen forgatja a fakanalat a konyhán, 
merthogy jól becsapták azt a  szenilis Ferenc Jóskát azzal a  mayerlingi  kettős 
öngyilkossággal, mert az kamu volt,.. de ezt csak azért mondom most, hogy néha 
jókedvetek is legyen a sok szomorúságban,

mert bizony a texasi szárazság elszikkasztotta a zöldellő gabonát, és Kerényi Fri-
gyes éppen harminchárom éves volt, gyalog ment a nagy esőben New Budára, 
amikor a  messzire világító szénégető kemencébe belefutott öntudatlan-mámo-
rosan, azt hívén, hogy egy ház ajtaján lép be, tudjátok, ő az a Kerényi, aki  hármas 
költő versenyre kelt eperjesi házában Tompa Mihállyal meg Petőfi Sándorral, és a 
gólyához írott verset Tompa írta a messzire szakadt magyarokhoz –

… és hogy a szintén férfikorban lévő Mihalotzky Gézát, a harmincnyolc éves 
brigádtábornokot, aki  Lincoln egyik legjobb  magyar katonája volt, eltemették 
a chattanoogui nemzeti sírkertben, miután egy lesben álló déli lövész leterítette 
egy fa mögül, a magyar főtiszt éppen seregeit szemlézte, s tiszteletére egy erődöt  
neveztek el, Fort Mihalotzky…

(hat) 

és két tábornokot, öt generálist, tizenöt ezredest, két alezredest, tizenhárom őr-
nagyot adtak Amerikának a magyarok az észak-dél polgárháborúban, 1861 után  
(és tizenhárom aradi vértanúnk volt a magyar szabadságharc elbukása után  ), de 
számtalan más tiszt is harcolt a szabadságért Amerikában, mert a magyar  tisz-
tek jó katonák voltak és igaz lelkűek, Stahel-Számvald Gyula altábornagy, Asbóth 
Sándor tábornok, Shoepf generális, Kneffler, Kozlay, Mundee-Mándi, Pomutz és 
Zsulavszky főtisztek, Zágoni Károly és a Rombauer fivérek, aztán Wágner Gusz-
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táv ezredes, Anselm Albert vagy Fiala T. János  magyarok voltak. Ha nevük utalt 
is más eredetre, magyarok voltak, magyarok maradnak örökké. Mert minket, ma-
gyarokat a harcok forrasztottak eggyé, mint Amerika, a nagy kohó  a világ népeit, 
és  a kohók acélja ma  nem fegyverekbe, hanem szerszámokba vágyik.

Hosszan, igen hosszan kellene még sorolni a magyarok  nagyszerű tetteit, ame-
lyekkel megtermékenyítették, megtermékenyítettük a messzi földet, férfiak kiöm-
lő vérével és izzadságával is. 
De most az 1956-osokról kell beszélnem. Kétszázezren hagyták el Magyarorszá-
got, s ez emberben ugyanannyi, mint a második világháború  magyar embervesz-
tesége volt. Sokan mentek az 
Államokba, ahonnan vissza-visszatérnek, bánatuk mélységres folyamát mi fel-

mérni sem tudjuk, mert mi még magyarul beszélünk.)
Szántó Miklós: Magyarok a nagyvilágban, 
Kossuth Könyvkiadó, 1970 alapján
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