
A vitorlás
Irta 'KARCSAI KULcsAR ISTVAN

Nemrégiben kint jártak Joe-val Jones Beach-en. Tavasz lehetett, kora tavasz,
mert a fehér homokdűnék, melyek nyáron zsúfoltak egymás hegyén-hátán
heverő fürdőruhás testekkel, most üresek voltak. A fából ácsolt régi sétányon
is alig lézengtek. Akik, úgy mint ők, mégis kimerészkedtek New Yorkból, hogy
friss levegőt szippantsanak, felőltőbe burkolózva sétálgattak a fel-feltámadó,
sós tengeri szélben. Krisztina szórakozottan bedobott huszonöt centet egy
vastag talapzatra rögzített látcső perselyébe. Végigpásztázta a tengert.

- Most három percig nézheted a vizet, anyukám - mormogta Joe. - Nem
láttad eleget ötven év alatt? Legalább annyi éve járunk ide.

Krisztina nem is hallotta férje megjegyzéseit. Egy vitorlást fedezett fel, nagyon
messze a horizonton. Acélszürke volt minden, csak időnként villantak meg
pontosan ismétlődő ritmusban a tarajos hullámok világos vízcsíkjai. És a hatal
mas óceánon ez a csöpp fehér vitorlás. Krisztina valami furcsa borzongást
érzett. Hogyan merészked het ki ilyen messzire ezen a félelmes vízen egy ember?

- Joe - mondta -izgatottan -, egy vitorlás.
- Na, igen - hangzott a szórakozott válasz -;kissé korai még, de most már

egyre többen lesznek. Talán lassan mégis javul az idő.

Kattant a készülék és elsötétedett a látcső. Krisztina szégyellt volna ujabb
nikkel érmét áldozni a bámulásra. Joe is megjegyzést tenne talán. Ahogy tovább
sétáltak, nem is értette mi volt ez a pillanat, miért hozta olyan izgalomba a
vitorlás. Egy sporthajó, valaki szórakozik és nem fél kicsit beljebb merészkedni,
mi van ebben? Mire a kocsihoz értek, hogy 'hazainduljanak, már nem is gondolt
rá. ,

*
A karambol már vagy fél éve történt, még az ősszel, de a nyomait még mindig

viselte Krisztina. Szegény Joe' semmiről nem tehetett. Jogosan átkozódott.
Gyerekkora óta autózott keresztül-kasul New Yorkon, soha még egy koccanása
sem volt, és most az országúton, mások hibája miatt ez az ostoba baleset. Ötös
összefutás volt. Ők középre szorultak. A kocsi szinte összepréselődött, majd
oldalára dőlt. Valami csoda folytán nagyobb bajuk nem történt. Joe néhány
karcolással megúszta, Krisztina rosszabbul járt, ahogy borult a kocsi a jobb
oldalára esett, és bár semmiféle tőrése nem volt, mégis hónapokig kellett kezelés
re járnia, mindenféle masszázst meg besugárzást kapott. De nem is ez volt a baj,
hiszen ettől a kis kellemetlenségtől függetlenül tett-vett, járt-kelt úgy, mint
eddig. Hanem azt a hangot, a kocsik csattanását nem tudta elfelejteni. Azóta
minden apróság felingerli, az éjszakái is nehezen telnek. Hajnalonként kikászá
lódik a szuszogó, horkantó Joe mellől, kiül a konyhába, kinéz az ablakon és,
bámulja az elősettenkedő két szürke mókust, amint a szeméttartók környékén
kutatnak maradék élelem, ehető hulladék után. Aztán hirtelen ugrással eltűnnek
a kis holland temető bozótjában.

A temetőt őrzik és ápolják. Szép dolog ez a mai világban, amikor minden
talpalatnyi földet beépítenek, kihasználnak. Ezek a régi sírkövek megmenekül-
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tek. Védett terület. Időnként a szomszédos iskola kisdiákjai jönnek és gyomlál.
ják a sírkertet, mely csöndesen és bocsánatkérően húzódik meg a kőrengeteg

ben. Krisztina az utóbbi időben gyakran megállt a kerítésnél, belesett a szétszórt
sirkövekre. Innen, a konyhaablakból is jól látni valamennyit. Az 1700-asévek
elején temettek ide holland férfiakat, asszonyokat, gyerekeket. Itt élték le az
életüket, de a többségük alighanem Európában született, talán éppen Amszter
damban. Olvasta valahol, hogy azt a kis telepet is, mely New York őse volt
Nieuw Amsterdam-nak nevezték. Vízre szálltak, hogy elinduljanak az ismeret
lenbe. És akkor Krisztina újra látta a hajót. Azt a vitorlást, amit ott kint a beach
en megfigyelt. De most már nem a kis sporthajó volt. Arboca megnövekedett,
vitorlái kiszélesültek, és zsúfolva volt vergődő és szánandó emberekkel, akik
szinte érthetetlen lelkierővel és bátorsággal vágtak neki a megfoghatatlanul
végtelen, rideg és kiismerhetetlen óceánnak. A kora hajnali fényben itt imboly
gott, küzdött a hullámokkal a vitorlás.

*
Gomolygó pára száll fel a villanytűzhelyről a konyha hajnali derengésében.

Sípol a vízforraló edény. Még jobban felcsap a gőz, mikor Krisztina leforrázza
a teát a kannában. Ebből a párából bukkan elő a hajó. De ez már nem vitorlás.
Hatalmas gőzös. A Pennsylvania. Hosszú kéményeiből feketén dől a füst. A
mélyben dolgozó gépek finoman remegtetik. Tizenkét napig éltek ezen a hajón.
19B-ban. A mama, a két kislány: Krisztina és Glória, és a nevelőnő. Micsoda
út volt! A papa akkor már második éve élt kint. El kellett jönnie otthonról.
Váltót írt alá, az adós csődöt mondott, helyette a papa volt kénytelen fizetni.
Ráment az üzlet.

Egyszer egy öreg zongorahangoló járt itt Queensben (annak is hány éve már),
kicsi a világ, ő is magyar volt.

- 6, a Bernáth úr - emlékezett amíg a húrok zengését fülelte -, Budapest,
Sternberg Ármin hangszerüzlete. Bernáth úr nagyszerű ember volt. Először
persze kiszolgált a boltban, de hamarosan kiderült, rnilyen remek hangszerkészí
tő...

A papa. Mamát is ott ismerte meg a boltban. A pénztárban ült naphosszat.
Mikor önálló boltot nyitott a papa, összeházasodtak. Remekül ment az üzlet,
rövidesen még a nagy Sternberget is fenyegette a versenyben. Aztán jött a
váltó ... Valahol a kredencfíókban kell lenni egy képnek. Annyi régi fotó
kallódik a lakásban, még a konyhába is jut belőlük. Ezen látható a papa. Itt
van. Milyen fiatal! Fotó BELDEGREEN, New York, 1911. Sötét kabát, cso
kornyakkendő. Kihúzza magát, fehér hangerli a jobb karján. Pincér lett az
Újvilágban. Mindent elölről kellett kezdenie. Két év múlva már kihozathatta
a családot is.

*
A karjába nyilalló fájdalom megint felébresztette. Újra itt ül a kora reggeli

bizonytalan fényben. Lassan-lassan alig marad más az egész világból, mint ez
a konyha. A színes, virágos tapéta körben a falakon, tarka pléh teásdobozok
a kis polcon: Ridgways, Twinings, Upton. A konyhabútorok oldalára rajzszö
gezett, ott felejtett régi levelezőlapok. ünnepek emlékei, születésnapi kőszöntők,
nyaralási üdvözletek, Mackinac Island, Niagara Falls, Miami Beach, Toremoli-
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nos', Velence... A fiókban szunnyadó, posztó tartóba bugyolált ősrégi ezüst
evőeszközök,az ismerős, agyonkoptatott bögrék,.a nagy hűtőgép alig észlelhető

halk dohogása. Az ablak keretébe zárva pedig a fák lombjai, a szürke mókusok
és az utca túloldalán a kis holland temető.

És a semmiből kibontakozó képek.
Most a hajó orra, amint a viharos tengert hasítja. A fedélzeten is átcsapó,

vízcseppekké porladó hullámok. Aztán másnap reggel a lenyugodott tenger
boldog látványa. Sirályok vijjogása. Csapatostól keringenek az árbocok körül.

Egy hang:
- Most már közel van a szárazföld.
Egy másik:
- Tíz az egyhez fogadom, hogy reggel kikötünk!
Aztán az éjszakai gonosz köd. A hajókürt szűnni nem akaró bőgése. És végre

reggel a ködből kibontakozó part.
- Long Island - mondja egy beavatott.
Megjelennek az arcok a kabinablakokban.
Aztán a mélyből emberek tódulnak elő. A korlátokhoz zuhannak. Stewardok

és matrózok állnak őrt a folyosókon, a fedélzetre vezető lépcsőknél. De csak
ömlik elő az izgága tömeg, görögök, örmények, olaszok, németek, oroszok,
szerbek, szakállas ortodox zsidók, románok, magyarok.

Fent a magasban megszólal egy zenekar és az első osztály utasai táncra
perdülnek. Szól a zene és gyönyörű fiatal nők keringőznek délceg férfiak karján.
Aztán mintha csak belerohannának, itt van a hajó előtt a Szabadság-szobor
hatalmas, fáklyát tartó alakja.

A gyerekek fel-alá szaladgálnak. A zenekar indulókat játszik...
Hát a Pennsylvaniátoi nem volt könnyű kijutni a szárazföldre. Ebből később

afféle vidám story vált, de akkor egyáltalán nem érezték annak. Kora reggel
valóban kikötöttek, és lassan megindult a partraszállás. A zenekar még mindig
játszott, és az első osztály utasai megindulhattak kifelé. A többiek csak lassan,
lassan kerültek sorra. Akik kiszállhattak, azoknak feltűnő helyen ki kellett tűzni
a ruhájukra a hajójegyet.

- Ugyan, micsoda butaság - mondta a mama.
Mert félt a papától, aki másodosztályú hajójegyre küldött pénzt, de a mama

megpróbált takarékoskodni, és harmadosztályú jegyet vett. Ennél alább már
csak a zwischendeck, a hajófenék következett, leírhatatlan népség tanyája.
(A történetnek ennél a pontjánál Joe rosszmájúan megjegyezte: - Ti is csak zwi
schendecken jöttetek ki, mit szépitedl) Persze akkor mint kislány nem sokat
törődött ilyesmivel, nővérével együtt összevissza mászkáltak a hajón, a tisztek
tel is megbarátkoztak, senki nem kérdezte az eleven, vidám csitriktől, milyen
jeggyel utaznak.

Hanem most ez a cirkusz a jegykitűzessel. Semmit nem értettek az egészből.

Mama meg a két lány csak magyarul beszélt, a savanyú nevelőnő csak németül.
Még kérdezősködni sem tudtak. Szólt a zene, a jobb népek áramlottak a partra,
őket meg valami komphajóra terelték.

- Visznek Ellis Islandra - mondta egy hang.
Pöfögött a zsúfolt kishajó, szállította a társaságot a szigetre. Négytornyú,

.komor téglaépület tűnt fel. Annak az udvarán vonultak át, végül egy hosszú
barakkba jutottak. Három íróasztal, három tekergő embersor. A tisztviselők

morogtak.
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- Jönnek, jönnek, egyre csak jönnek...
Végre odajutottak az egyik komor fickó elé. Semmit nem értettek abból, amit

motyogott. Nagy nehezen elökerült valaki, aki úgy-ahogy tolmácsoini tudott.
- Milyen listán vannak? - ez volt a kérdés.
Listán? Megint nem értettek semmit. Végül mégis bekeveredtek a hatalmas

barakk belsejébe. Emeletes ágyak, elmondhatatlan zsivaj. Tetvészkedö embe
rek, nők, férfiak, gyerekek vegyesen. Göndör fekete olasz fiúcskák pisiltek le
nagy ívben az ágyak tetejéről. Az egyik sarokban valami bánatos szláv nóta
zendült. A mama kiszállás előtt előrelátó gondoskodással ennivalócsomagot
állított össze. Most egy csendesnek tűnő ágyon kibontotta. Mintha a földből

bukkanának elő a mohó, kiéhezett arcok. Kapkodó kezek. Mindent eltűnt

előlük néhány perc alatt. Csak késő este hoztak csajkában' valami löttyöt az
őrök. Végtelenül fáradtan, ruhástól dőltek le a szalmazsák'ra.

A reménytelenségben összemosódtak az órák, a napok.
Egyszer csak itt volt a papa. Szalmakalapos amerikai ugrált mellette.
- Ugyvédet kellett fogadnom - voltak ai első szavai, mikor meglátta őket.

- Ö nyomozott a különféle bevándorló irodákban utánatok... De hát mit tették
mit tettél, hogy ez megtörténhetett? Belebolondultam a várakozásba a parton.

A mama sírva fakadt, a nevelönö sértődötten szorította össze ajkát, a kislá
nyok vihogtak.

*
Ez a csattanás! Az utcán történt valami, vagy csak álmodott? mindegy, aludni

úgysem tud már. Itt a hajnal. A konyha. Tea, kávé, a citromillatú mosópor, a
vaníliás sütemény és az enyhén poshadó gyümölcs szaga. Krisztina kinéz az
ablakon. Minden csendes. Itt nem történt semmi. Csak ő hallottá azt a furcsa
zajt. Mint mikor az autók egymásnak űtődtek akkor, a balesetnél. Itt minden
mozdulatlan. Az első napsugarak megvillannak a járda mellett dermedt csend
ben álló kocsikon. Mennyi autó! Mint mindenhol a városban. Nincs egy tenyér
nyi üres hely sehol.

Mikor kijöttek, még lóvasút járt a Mahhattanen. Krisztina még látta kislány
korában. Abban az évben szűnt meg, hogy megérkeztek. A magasvasút még
sokáig ott csattogott az avenue-k felett. Mikor megszűnt és lebontották a
pályákat, a mérhetetlen mennyiségű vasat eladták a japánoknak, ahol acélt
edzettek belőle és az amerikai ócskavasból fegyverkeztek fel, hogy a második
világháborúban az USA ellen forduljanak. Ambár lehet, hogy- ez csak afféle
anekdota.

A fényes lámpafüzérre emlékezik leginkább gyerekkorából. Apa vendéglőjét

díszítette, nevét hirdette a 86-ik utcában. Bernáth bácsi vendéglője rövidesen
fogalommá vált a kint élő magyarok körében. A két lány is hozzátartozott"
szinte odanőtt az üzlethez. És közben elmúlt a gyerekkor. Semmivé lett. Örökös
munka, robot.••.Segítsetek egy kicsit az üzletben!" Meg: "Intézd el ezt, intézd
el azt." Rohangálás a végtelen manhattani utcákon. Hol voltak akkor még a
mai felhőkarcolók? A Flatiron Building volt a nagy szenzáció, ez az ék alakú,
magas épülettömb, melyet formája után "vasaló"-nak kereszteltek el az embe
rek. Ma már mosolyogni való régi emlék. Aztán lassan felhúzták a Woolworth
és a Singer épületeket. Közben a zongoraórák, de csak azért, hogy mikor már
elég ügyesen négykezest játszottak a nővérével, esténként a vendégeket szóra
koztassák. Aztán a váratlan csőd. Ahogyan Pesten a váltó a hangszerboltot, úgy
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tette tönkre egyik napról a másikra egy váratlan pincérsztrájk Bernáth bácsi
ragyogó vendéglőjét, éppen a nagy gazdasági válság idején. Krisztinát a tisztes
nélkülözésből emelte ki Joe. Istenem, milyen fiatalon! Neki sikerült megkapasz
kodnia a szűcs szakmában. Persze ő is magyar volt, de valahogyan nagyon
gyorsan amerikaivá vált, kivéve akiejtését, mely mindvégig förtelmes maradt,
de ezzel itt senki nem törődött.

Queens következett, a nagy metropolis hatalmas, mégis vidékies külvárosa.
Messze Manhattantől, a maga külön világával, az itt lakók lágy, különös
tájszólásával. Mikor ide jöttek, ez a bérház, melyben ma is laknak, az egyetlen
nagyobb épület volt messze ~ környéken. Homok volt mindenfelé, itt-ott némi
zöld, ahol kecskék legeltek. Uttalan utakon döcögtek az automobilok, bármifé
le forgalmi rend nélkül. Vezetőik hatalmas porvédő szemüveget, sálat, sapkát
hordtak, éktelenüldudáltak a kocsi oldalára felszerelt kürtökkel. A gyér boltok
cégéreit nyikorogva himbálta a szél. Valahol egy bódéban elkezdte vetítéseit a
mozgóképszínház. Nyári estéken messzire hangzott belőle a zongoraszó. A
magasvasút hamar kinyújtotta csápjait ide is. Majd a subway , iszonyatos,
~lvilági dübörgésével.

A rétek sokáig megmaradtak. Krisztina a ház mellett üldögélt, sok más
asszonnyal együtt. A gyerekek szaladgáltak a nagy ég alatt, kecskékkel, kutyák
kal játszottak. Köztük az ő lányuk is. Aztán felnőtt, önálló lett, és egy napon
megállt a szíve. Valahol egy fiókban, kék selyemszalaggal átkötve megvannak
a levelei, bolondos kis rajzai, cédulákra írt üzenetei. Még egy hajfürt is gyerek
korából. Soha nem bontotta ki azóta ezt a csomagot. Ketten maradtak Joe-val,
és éltek itt tovább, hosszú-hosszú éveken át. Krisztina időről időre különféle
kitüntetéseket kapott a nőegylettől, melynek már évtizedek óta tagja. Legutóbb
egy tarka kis zászlót, belehímezve az egylet nevével: United Order True Sisters
Inc. Queens No 24. és az alapítás éve: 1921.

*
Szünet nélkül viharos volt a tenger. Hullámokról álmodott egész éjszaka.

Semmi másról, csak hullámokról. Erezte is az állandó mozgást, himbálózást.
Ahogy kitárnolygott hajnalban a konyhába, akkor sem szűnt meg a zúgás, a
sodrás. Nem látta a mókusokat, sem a kis holland temetőt. Ott, az ablakon túl
is csapkodott a tenger. Váratlanul feltűnt egy vitorlás. Nagy-nagy hajó, ami
lyennek az amszterdamit látta már egyszer. Félelmesen dagasztotta a vitorlákat
a szél. A fedélzettől a fenékig emberek szorongtak. Krisztina csak most vette
észre, hogy nem egy vitorlavásznat rongyosra szaggatott az orkán. Száguldott
a 'hajó a tengeren. Egyszerre a sok ember között feltűnt apa alakja. Tisztán
kivehető volt, ahogyan ott állt a fedélzeten és intett. A hajó egyre távolodott,
de apa alakja nem lett kisebb. Csak állt és intett, lassú, nyugodt, hívogató
mozdulattal. Aztán már nem maradt más, mint a hullámok, a felcsapódó és az
éggel összeérő víz. Lassan a zúgás is megszűnt, és nagyon nagy lett a csend.
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