Oravecz Imre: Kaliforniai fürj
( Az álom anyaga, második könyv )			
Szinopszis

	A 19. század második felében és az azt követő századfordulón nagy tömegek keltek útra Magyarországról Észak-Amerikába. Zömük kevésföldű parasztember vagy nincstelen zsellér volt, de akadtak köztük szép számmal jobb módúak is, akik további gyarapodásukat remélték a kivándorlástól. Eredetileg csak annyi időt szándékoztak az Új Világban tölteni, amennyi ahhoz kellett, hogy némi pénzt gyűjtsenek, és hazatérvén földet vehessenek, házat, istállót építtethessenek, kit milyen cél vezérelt. Csak hát odaát többnyire minden másként alakult, mint tervezték. 
	Ha kényszerű okoknál fogva nem fordultak mindjárt vissza, a férjet – ha egyedül indult el -, később követte a feleség, a jegyest a mátka, a bátyot az öcs, a komát a koma stb. Házasságok köttettek, gyerekek születtek, haláleset történt az idegenben, és egyszer csak elérkezett a pillanat, amikor nem akarózott vagy nem lehetett többé visszajönni.  
	Maradtak hát, a nehézségek, a megpróbáltatások ellenére. Aztán teltek-múltak az évek. Ők alkották az első generációt, a gyerekeik a másodikat. Azoknak már könnyebb volt, mert beilleszkedtek vagy beleszülettek. De a szülők örökké idegenek, magyarok maradtak. A legtöbbjük soha többé nem tért vissza, még látogatóba sem. Ellenben haláluk órájáig visszavágytak az óhazába, amelyhez lélekben a nagy távolság és az idő múlása ellenére hűek maradtak. 
	Különös, de ez a nagy, emberi dráma jóformán visszhangtalan maradt a magyar irodalomban, és máig nincs méltó feldolgozása. Ezen a helyzeten igyekszik változtatni regényem, ezt a szinte eposzi méretű küzdelmet ábrázolja, amelyet ezeknek a férfiaknak és nőknek, fiataloknak és öregeknek, felnőtteknek és gyerekeknek az exodus, az óhazából való távozás és az új hazában való megmaradás jelentett.
	A Kaliforniai fürj az Álom anyagának második része. A már megjelent első rész, Ondrok gödrebeli Árvai-család története folytatódik benne.
	 A legidősebb fiú, István és felesége Anna a két gyerekkel, a három éves Imruskával és a csecsemő korú Bözsikével l898-ban partra száll New Yorkban. Az Ohio állambeli Toledoba mennek, ahol már jelentős számban vannak magyarok, többek közt egy falubeli rokonuk is. István egy vasöntödében helyezkedik el segédmunkásként. A család először szobát vesz ki a magyar negyed egyik szállásán, majd később házat bérel. A munka veszélyes és nehéz, de jól fizetik, és tudnak félretenni.
	Hamarosan megtalálják helyüket a magyar közösségben, de az amerikai társadalom kelet-európaiakkal szemben tanúsított ellenségességét kezdetben rosszul viselik. A gyerekek nőnek, és iskolás korba jutnak. Hogy jól megtanuljanak angolul, kiveszik őket a magyar iskolából és az amerikai íratják be. Újabb gyerekük születi, Jancsi. Az évek gyorsan múlnak, de a pénz lassan gyűlik, pedig keményen takarékoskodnak. Mi több, egy ponton egész kintlétük értelme veszélybe kerül: az 1907-es gazdasági válság azzal fenyegeti Istvánt, hogy elveszíti munkáját.
	Ennek elejét veendő jelentkezik egy nagy, kaliforniai olajcég álláshirdetésére, és családostul az ország másik végébe, Dél-Kaliforniába megy, ahol olajmunkás lesz. Egy kisvárosban, Santa Paulában laknak, bérelt, majd befektetésnek szánt saját házban, és a családfő onnan jár ki  folyton változó munkahelyére. Két műszakban dolgozik. Először csak hét végén jön haza, aztán, ha közel van a fúráshely, biciglicvel, majd motorkerékpárral minden nap. Nehezen illeszkednek be. Itt nincs magyar negyed. Rajtuk kívül csak egy magyar család van. Az velük jött Toldóból, és annak a családfője is olajos.
	Számításuk beválik. Olajláz van, itt biztosak a munkahelyek. Tovább gyűlik a pénz, de nem a várt ütemben, mert megint gyerekek születnek: Pisti, Ilon, Rozi, aki növelik a kiadásokat. A hazatérés ennélfogva egyre távolabbra tolódik, mígnem a végén úgy döntenek, hogy maradnak. Az ok: Bözsike és Jancsika meghalt és nem akarják magára hagyni a sírjukat, Imruska olajgeológus lett, és a munkája ide köti, Pisti, Ilon és Rozi pedig nem akar magyar lenni, otthon pedig még kedvezőtlenebbre fordultak a dolgok. Átvészelik a világháborút, az őket, mint ellenséges nemzet tagjait sújtó állandó diszkriminációt, Imruska az Egyesült Államok hadseregének katonájaként élve hazakerül Európából. Ilon férjhez megy helybeli amerikai mérnökhöz, Pisti autószerelő lesz, Rozika pedig tanítónő.
	István nyugdíjba megy, és egy kis ranchot vesznek a várostól nem messze, és a két öreg, ő és Anna, valamint Pisti fiuk ott él földet művelgetve, így valósítva meg azt kicsiben, amiért elmentek, amit itthon szerettek volna, egyúttal enyhítve, kivédve a Nagy Gazdasági Válság káros hatásait.
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A HAPAG német-amerikai hajótársaság Fürst Bismarck nevű óceánjárója kilenc napos út után egy szeptemberi reggelen befutott a New York-i kikötőbe. A járványügyi ellenőrzést és a vámvizsgálatot követően az utasokat kis bárkákba terelték át. Árvaiék alig tudtak moccanni, akkora volt a szorosság az új vízi járműn, és dideregtek a fáradtságtól meg az izgalomtól. De megkönnyebbültek, hogy megszabadultak végre a nagy hajótól, az bezártságtól, a hőségtől, a bűztől, főként azonban a rossz ivóvíztől. Mert az volt, rossz, az ivóvíz, szinte ihatatlan, és megállapították, hogy életükben nem ittak annyi állott, poshadt vizet, mint azon a hatalmas hajón. Csak olyat adtak nekik, hiába kértek mást, jobbat. Helyesebben, adtak volna hideg, hűtött vizet is, még jéggel is, csakhogy azért külön fizetni kellett volna, ám ők erre nem voltak hajlandók.
Lábuk közt a poggyásszal István és Anna hunyorogva nézte az eléjük táruló látványt, a sok hajót, a kikötőt, a dokkokat, az épületeket, a dokkokon túl a várost, az egymáshoz szoruló,  magas házakat. A két gyerek ebből kimaradt. Bözsike édesdeden aludt az anyja karján, Imruska pedig az apja combjához tapadt, és bárhogy ágaskodott, csak idegen ülepeket, nadrágokat, szoknyákat látott, amelyek nemcsak eltakartak előle mindent, de viselőik állandóan összenyomással is fenyegették.
A bárka a Manhattan déli csücskével szemben lévő Ellis Island szigetre vitte őket. Ott volt a kihajózási hely, a fogadóállomás, ott várta őket a mindenható bevándorlási hatóság. Az előző, a régi, manhatteni, a hírhedt Castle Garden, amelyet a régi amerikások sajátságos magyar amerikaisággal Keszegárdának hívtak, pár éve megszűnt. Az új abban a reményben létesült, hogy jobb lesz, jobban megfelel a célnak, és emberibb körülményeket teremtenek majd a bebocsájtásért folyamodóknak. Nagyobb lett, tágasabb, de nem jobb, hanem talán inkább rosszabb. Nem sikerült száműzni a korrupciót, és fokozódott a tortúra, a megpróbáltatás, a kiszolgáltatottakra gyakorolt lelki nyomás. Hosszadalmasabb, rafináltabb lett a procedúra, maradt a megalázó a bánásmód, és feltételek ugyanolyan hosszú sorának kellett megfelelni. És aki fennakadt a rostán – naponta több száz ilyen volt –, az megnézhette magát. Azt könyörtelenül visszafordították, és még örülhetett, ha azonnal, és nem kellett hetekig szabadságától megfosztva, rács mögött az őt kihozó hajótársaság visszatérő hajójára várnia.
Istvánék a partra lépve kezükben a poggyászukkal, foguk közt az azonosító számukkal más nációbeli sorstársaikkal együtt bevonultak a tágas szűrőcsarnokba, és a dróthálókkal rekeszekre osztott belső térben megkezdték az asztalkától asztalkáig, a fordulótól fordulóig történő araszolást. Szerencséjük volt. Zökkenőmentesen átestek az orvosi vizsgálaton, és aztán sikeresen vettek minden további akadályt is. Már Toledóban lévő Paja bátyjuk tanácsát követve azt mondták a szigorú, egyenruhás tisztviselőknek, amit kellett, keresztkérdésekkel sem hagyták magukat csőbe húzni, a birtokukban lévő pénzösszeg is elegendő nagyságúnak bizonyult, és végül továbbmehettek egy külön helyiségbe, ahol kiadták nekik az elején leadott poggyászukat.
Az utolsó állomás, a poggyászkiadó már szabad terület volt, ide már a nagyközönség is bejöhetett. Akinek rokona, barátja, ismerőse volt New Yorkban, vagy a környékén, az itt várta. És itt ácsorogtak áldozatukra lesve a szélhámosok, csalók, az ál- vagy valódi ügynökök is, akik mindenféle kecsegtető, hamis ajánlatokkal nem létező munkáltatókhoz csábították a gyanútlan zöldfülűeket, aminek rendesen az lett a vége, hogy valamelyik parti kocsmában kicsalták tőlük az utolsó centjüket is, és faképnél hagyva őket egyszerűen továbbálltak. Vagy magukkal vitték valami nagyon rosszul fizetett, embertelen munkára az ország valamely távoli, kietlen vidékére, ahonnan aztán a nagy távolság és a közlekedés hiánya miatt még eljönni sem tudtak.
 Istvánék, ki lévén oktatva, nem álltak szóba ezekkel az alakokkal, akiknek némelyike ráadásul még honfitársuk is volt, mert magyarul beszélt. Hallgattak a gömöri emberre, akivel a hajón ismerkedtek meg. Az jó előre figyelmeztette őket a rájuk leselkedő veszélyekre. Abban maradtak vele, hogy bevárják kint az udvaron, és együtt mennek a vasútig, mert ő is tovább szándékozott utazni, éspedig ugyanarról a vasútállomásról. Most jött ki Magyarországról harmadszorra, és váltig fogadkozott, hogy soha többé nem megy haza. Sőt, egyszer sem kellett volna, mert szerinte otthon mindenki nagyobb úr, mint a munkás, és nem becsülik azt, aki két kezével keresi a kenyerét. Keserűséggel szólt mindenről, ami magyar. Meg is látszott rajta, hogy amerikás. Öntudatosan viselkedett, nem alázatoskodott senki előtt. Volt parasztember létére széles karimájú, puha kalapot viselt, vörhenyes színű bajszát lefelé sodorta, angol szavakat kevert a beszédébe, és folyton jet mondott igen helyett. És úgy is lett, ahogy megbeszélték. Csatlakozott hozzájuk kint az udvaron, mikor már ő is túl volt az összes hercehurcán.
Ellis Island után megint hajókázás következett. Most egy menetrendszerűen közlekedő komphajóra szálltak, amely Manhattannel szemközt, a Hudson túlpartján kezdődő New Jersey államba vitte őket. Még nem készült el a folyó alatt a New Yorkot New Jerseyvel összekötő alagút, és a Pennsylvaniai Vasút szerelvényei, amelyek egyikére a jegyük szólt, onnan, Jersey Cityből indultak az ország belsejébe. A komphajón már enyhült a zsúfoltság, és oda álltak, ahova akartak, még helyet is változtathattak. Amint elszakadtak a parttól, a legközelebbi fedélzetkorlát mögé sorakoztak, és onnan bámulták a vizet, a várost. István közben egyszer a zsebébe nyúlt, és markát kinyitva szemügyre vette az imént kapott, újfajta aprópénzt is, amellyel most találkozott először, mert most fizetett első ízben dollárral.
 Ahogy közeledtek a Hudson torkolatához, a jobb parton még magasabb házakat, felhőkarcolókat pillantottak meg, amelyek olyan magasak voltak, hogy megijedtek tőlük. Amikor a Szabadság-szoborral egy vonalba értek, és meghallották a város zaját, dübörgését is, valósággal megrémültek. Olyan szorongás tört rájuk, hogy a Szabadság-szoborra is elmulasztottak felnézni, pedig már messziről feltűnt nekik, és a gömöri ember is figyelmeztette őket a nevezetes látnivalóra. A komphajó a folyó sárgásszínű vizére érve egy darabig felfelé úszott, aztán a New Jerseyi part felé fordult. Kissé megkönnyebbültek, hogy halkult a moraj, és nem látták többé az égbe nyúló házakat, mert a hátuk mögé kerültek. Amikor pedig New Jersey közönséges magasságú házai előtt kikötöttek, már annyira eltávolodtak tőlük, már olyan messze estek, hogy még egy utolsó pillantást is mertek rájuk vetni.
A vasútállomásról táviratot küldtek Paja bátyjuknak Toledóba. Értesítették, hogy megérkeztek, és kérték, hogy várja őket a toledói állomáson. Ebben a gömöri ember segített nekik. Megkereste velük a távírdát, és angolul bediktálta szöveget. Aztán magukra hagyta őket. Másik vonatra szállt, más irányba, a virginiai Danteba utazott, ahol legutóbb egy szénbányában dolgozott, és most is ott várta munka. Mielőtt elköszönt volna tőlük, figyelmeztette őket, hogy a vonatjegyüket tűzzék a sapkájuk mellé, mert az itt így szokás. Csodálkoztak, de akként cselekedtek. Annának ez, nem lévén sapkája, némi gondot okozott, de aztán nagy nehezen előkotort egy biztosítótűt, és a fejkendőjéhez szúrta vele a magáét.
Délután egy körül járt az idő. Még volt egy órájuk a vonatindulásig. A poggyászért nem kellett külön fizetni, ezért egy kosár kivételével feladták, és letelepedtek egy padra a váróteremben. Imruska folyton elkóborolt, és az apjának minduntalan utána kellett mennie, és visszaparancsolnia. Bözsikét tisztába tette az anyja és megszoptatta. Eszükbe jutott, hogy reggel óta semmit se ettek. Felcihelődtek, és kimerészkedtek az állomás előtti térre. Élénk volt a forgalom, lovaskocsik, gyalogosok jöttek-mentek, egy-egy autót is lehetett látni. A tér túloldalából egy utca nyílt mindenféle üzletekkel. Némi habozás után átvágtak oda, és vaktában elindultak rajta. Találgatták, melyik boltban mit árulhatnak, mert nem mindegyiknek volt kirakata. Az egyikből egy ember lépett ki egy hosszú nyújtófaalakú kenyérszerűséggel. Oda bementek. Pékség volt. Rámutattak egy vekni rendes kenyérre. Tejet is árultak. Azt is vettek egy üveggel, Bözsikének. Mást nem. Aztán visszaindultak az állomásra. Közben különös élményben volt részük. Először láttak négert, egy férfit. Szembe jött velük, és koromfekete volt a bőre. Anna megijedt, és ki akarta kerülni, de István visszatartotta. Apró sikolyt hallatott, és villámgyorsan Imruska szemére tette a kezét, hogy az ne lássa, nehogy elsírja magát. István csak nevetett, és azt mondta, hogy ő inkább utána menne, megnyálazná az ujját, és végighúzná a bőrén, hogy fog-e az a feketeség.
 A váróteremben megint helyet foglaltak. Elővették a maradék szalonnájukat – már igen olvadt, szinte zsírt eresztett – és csak úgy kézből szalonnázni kezdtek. István a bicskájával Imruskának katonákat vágott, és sóhajtva állapította meg, hogy de jó volna egy kis zöldpaprika is, vagy legalább vöröshagyma. Ez utóbbit hoztak hazulról, de még a hajón elfogyott. Ezzel a szalonnaevéssel nagy feltűnést keltettek, de nem zavartatták magukat.
Közben többször megszólalt a vonatindulást, vonatérkezést jelző harang, és mindig bejött egy vasutas, és kiabált valamit, amit nem értettek. De tudták, miről van szó, és árgus szemekkel figyelték a nagy órát a falon, és amikor annyit mutatott, hogy már csak tíz perc volt indulásig, kikövetkeztették, hogy az ő vonatukat jelentették. Összepakoltak, és kimentek a peronzárhoz. Megmutatták a jegyeiket – Bözsikéét le se vették a fejéről, ott nézte meg a vasutas -, és találomra beszálltak egy egytermes másodosztályú kocsiba. Először azt hitték, első osztályú, mert úgy festett, olyan szép volt, mint otthon az első osztályú, széles, kényelmes, párnás ülésekkel. Le is szálltak, és még egyszer megnézték, mi van ráírva kívül.
 István és a fia a kocsi végében az ablak mellé ült, a lehajtható asztalka egyik, illetve másik oldalára, Anna a babával István mellé, szemben a menetiránnyal. Később hozzájuk telepedett még egy asszonyság és egy munkásféle férfi is. A munkásféle kifogástalan öltönyt és nyakkendőt viselt. István a kezéről gondolta, hogy munkás lehet. Nagy, kidolgozott volt és a körme repedezett. Közvetlenül indulás előtt beszállt még egy család három gyerekkel, és az átellenes oldalon foglalt helyet, velük egy vonalban. Szintén kelet-európaiak lehettek, és Ellis Islandról jöhettek, mert az övékhez hasonlóan parasztos volt a ruházatuk, csak cifrább – a családfő széles, piros övkendőt viselt -, és valami ismeretlen nyelven beszéltek.
Alighogy elindult a gyorsvonat, Bözsike felsírt, Imruskának pedig pisilnie kellett. István elkísérte a fiát a vécére, ahol az megijedt, mert nagy, sziszegő zajjal ürült a vízöblítő. Jómaga elismerően csettintett a nyelvével, mikor működésbe hozta. Hallott már ilyen szerkezetről, de most találkozott vele először. Mire visszajöttek, Bözsike megnyugodott. A szerelvény közben elhagyta a lakott területet. Imruska az ablaküveghez nyomta az orrát és buzgón kommentálta, mit lát. A két felnőtt hallgatott, elcsigázottak voltak, kábultak. Később megjött, aztán elment a kalauz. Bözsike megint elaludt, és az anyja is el-elbóbiskolt.
 István szintén kibámult az ablakon. Felhőtlen égből és melegen sütött az üvegen át a nap. Ápolt, jól karban tartott szántóföldeket, réteket látott, itt-ott facsoportokat, pagonyszerű kis erdőket már színesedő lombokkal. A távolban tanyaházak fehérlettek, tehenek tarkállottak, néhol vizek, apró tavak kéklettek. Lapos, sík volt a vidék. Vajon milyen lehet itt a föld, mi szeretheti legjobban? – morfondírozott magában.
Sorban maradtak el a vonat mellett a kisebb állomások. Egyszer nagy robaj támadt. Egy hídon haladtak át, egy folyó felett. Később egy város következett, aztán megint egy folyó egy nagyobb várossal a két partján. Lassan megváltozott a táj, dombos, hegyes lett. És érezhetően felfelé mentek, mert lassult a szerelvény mozgása, és mintha erőlködött volna elől a mozdony. Amit az ablak látni engedett, az erősen hasonlított a Mátrára, a Mátra környékére. István is le-lehunyta a szemét. Amikor nyitva volt, már csak a távíródrótok hullámzását látta az alacsony oszlopokon.
 Bent felkapcsolták a nagy mennyezeti lámpákat, kint pedig egészen besötétedett, és csak kivilágított állomásokat és távoli fényeket lehetett látni. Imruska is elbágyadt, és egykedvűen nézett maga elé. István felállt, és járt egyet a kocsi közepén. Még a szomszéd vagonba is átrándult. Abban az egyik ablak előtt üresek voltak az ülések. Odament az ablakhoz és lehúzta. Hűs levegő és kellemes erdőszag csapott be rajta. Felhúzta és visszament a helyére.
Késő volt már, amikor egy egészen nagy városba érkeztek. István ennek kivételesen megnézte a nevét. Pittsburg állt az állomás névtábláján. A térképről, amelyet otthon elindulás előtt alaposan tanulmányozott a tanítónál, emlékezett rá, hogy az Pennsylvaniaban van, annak is a nyugati szélén, Ohióhoz már közel. Elégedetten állapította meg magában, hogy az útnak alighanem felét már megtették. 
Sokáig állt a vonat. Sokan szálltak le, fel. A cifra öltözetű család is elhagyta a kocsit, de olyan hangoskodás, kiabálás kíséretében, hogy minden alvó felébredt, így Bözsike is, és megint tisztába kellett tenni. Az állomáson nagy volt a sürgés-forgás. Árusok jöttek-mentek a peronon, és az ablakokon keresztül ételt, italt kínáltak az utasoknak. Megint megéheztek, de már nem vették elő az aszott szalonnát. István lehúzta az ablakot, és rámutatott egy hot dogra. Nem látott ilyesmit azelőtt, de bátran kettőt kért belőle.  Az egyiket maga ette meg, a másikon Anna osztozott Imruskával.  Előtte azonban szétszedték, és gondosan megtisztították a mustártól. Azt nem ették meg, nem ismerték, és undorítónak találták a színe és az állaga miatt. A mustárral az apróra vágott hagyma is kárba veszett. Ezt fájlalták, mert szívesen elfogyasztották volna, de csak azzal együtt lehetett eltávolítani a sárgás pépet. Bözsike ezúttal tejbe mártott kenyeret kapott. Imruska narancsot is szeretett volna, mert azt is árultak, de az apja leintette, hogy nem flancolnak.
Mikor újra elindultak, István arra lett figyelmes, hogy a vonat a házak között egy minden eddiginél nagyobb folyó partján halad. Megint felidézte magában a térképet, és arra a következtetésre jutott, hogy ez csak az Ohio folyó lehet, amely valahol itt folyik át Ohio államba. Ezüstösen meg-megcsillant a vize, mert közben feljött a hold, és ráesett a fénye. A vaspálya egy darabig a városon kívül is követte a folyót, és csak egy nagyobb kanyarulata után vált el tőle. A kocsiban csak a kis lámpák égtek, és félhomály honolt. Mindenki aludt. Anna, ölében Bözsikével, de olyan testtartással, mintha ébren lenne. Imruska kissé oldalvást dőlve és mellére bukott fejjel.
 István újból az ablak felé fordult, és addig nézte a holdfényben fürdő tájat, mígnem maga is elszunnyadt. 
Egyszer csak arra riadt fel, hogy nagy zökkenéssel megáll a vonat. Kinyitotta a szemét. Látta, hogy vagonban ül, de nem tudta, hol. Kinézett. A szerelvény nyílt pályán vesztegelt, és a táj szakasztott olyan volt, mint otthon Szentmária és Sirok között a Kál-Kisterenye-vonalon, ha Kál felől jön a vonat, és már elhagyta a kőkút-pusztai feltételes megállót. Ugyanaz a bokrok szegélyezte rét, ugyanaz az erdős hegyoldal, mögötte az elhagyott kőtörővel, ugyanaz a magas töltés, ugyanaz a pályakanyar. Honnan jön ő, és hogy került vissza Magyarországra? 
Rémülten pillantott hátra, és nyomban megkönnyebbült. Képzelte az egészet. Megrázta a fejét, és újból kinézett. A rét nem rét volt, hanem nádas, a hegy alacsonyabb és távolabb, az oldalban pedig valami tanyaház fehérlett, azt nézte kőtörőnek. 
A vonat nagyot rándult és megint elindult. István elővette a zsebóráját, amely már a keleti zónaidőt mutatta, gyufát gyújtott – nem dohányzott, de mindig hordott magával tűzszerszámot-, megnézte, hány óra, és találgatta, Pennsylvaniaban vannak-e még, vagy már odaát, Ohio államban. Megcirógatta Bözsike arcát, akinek feléje volt a feje, kinyújtotta a lábát, és kényelmesen hátradőlt. Elégedetten gondolt arra, hogy eddig minden terv szerint, rendben ment, és megint elaludt.
Ezúttal álmodott is. Azt álmodta, hogy Ellis Islandon van. Leszálltak a bárkáról, és a többiekkel együtt bementek a nagy szűrőcsarnokba. Felvették az adataikat. Átestek az orvosi vizsgálaton. Előtte levetették vele a cipőjét, a ruháját, csak a hosszú alsó gatyáját hagyták rajta. Hogy Annával és a gyerekekkel mit csináltak, nem tudta, mert a nőket meg a gyerkeket külön teremben vizsgálták. Neki megnézték a kezét, a lábát, a nemi szervét, a haját. Meghallgatták a mellkasát, kinyújtatták vele a nyelvét, mint sorozáskor. Még a szemhéját is kifordították, ami különösen fájdalmas volt. Mindent rendben levőnek találtak nála. Aztán következett a hosszú kacskaringózás, a haladás ketrecből ketrecbe, asztaltól asztalig, a faggatás, a vallatás, a sokféle kérdés. Végigmentek mindenen, megfeleltek mindennek. A végén a kezükbe nyomták a papírjukat, és bebocsájtást nyertek Amerikába.
 Már éppen mentek volna a kofferjaikért, amikor utána szóltak, hogy álljon csak meg, jöjjön vissza. Először nem tudta, hogy neki szólnak, mert hibásan mondták a nevét, és nem állt meg. Csak amikor rendesen mondták a nevét, akkor fordult vissza, és engedelmeskedett a felszólításnak. Szólni akart Annáéknak is, hogy várjanak, de addigra azok eltűntek az ajtó mögött.
 Mikor visszatért az asztalkához, ahonnan hívták, azt mondták neki a tolmácson keresztül, hogy nem mehet be Amerikába, adja vissza a papírját, mert testi fogyatékos, hiányzik a bal hüvelykujja, és a bal kezére mutattak. Büntetést is kell fizetnie, mert eltitkolta, szándékosan félrevezette a hatóságot, az orvosi vizsgálatnál úgy tartotta a kezét, hogy ne lássák. István tiltakozólag rázta a fejét, mondván, hogy az lehetetlen, valami tévedés lesz a dologban, és bizonyságképpen felemelte a bal karját, hogy megmutassa a kezét.
 És akkor elnémult, és meghűlt az ereiben a vér. Azt kellett látnia, hogy igazuk van. Valóban hiányzott azon a kezén egy ujja és éppen a hüvelykujja, amelyet gyerekkorában egyszer majdnem lecsapott baltával, a hús is lefordult róla, de aztán begyógyult, csak a heg maradt utána srégen, keresztben. Rettenetesen megijedt, nem is annyira magától a szörnyű ténytől, hanem inkább attól, hogy ezt eddig nem vette észre. Lehajtotta a fejét, és megadta magát. Hagyta volna, hogy elvezessék, amikor eszébe jutott a családja.
 Mi lesz velük nélküle? Annával, meg a gyerekekvel. Idegenben, Amerikában. Rimánkodni kezdett, hogy szóljanak nekik, hozzák vissza őket, hogy legalább együtt menjenek vissza a hazájukba. De a tisztviselő hajthatatlan maradt, és amikor ő Annáék után akart szaladni, az őrök megragadták és erőszakkal elvezették. Egy nagy terembe zárták, amely zsúfolásig tele volt visszatoloncolásra ítéltekkel, szitkozódó férfiakkal, jajveszékelő nőkkel és síró gyerekekkel. Bénultan állt köztük egy darabig, aztán összeszedte magát valamelyest, és az egyik közeli vasrácsos ablakhoz furakodott, és kikémlelt rajta. Vesztére, mert Annát pillantotta meg odakint, amint egy távoli ajtón kilép az épületből, és a kofferokat egy hosszú kötélen maga után vonszolva a komphajó felé igyekszik a gyerekekkel.
Mielőtt összeroskadt volna a fájdalomtól, felébredt. Boldogan nyugtázta, hogy a vonaton van, Amerika földjén, és csak álmodta ezt a szörnyűséget. És az ujja is megvan. Felemelte és megnézte a bal kezét. A biztonság kedvéért a jobb kezével meg is tapogatta a bal hüvelykujját. A heget is érezte rajta, árokszerűen húzódott a felső perc alsó szélétől az ujja begyéig. Szaporán vert a szíve, és az izzadtságtól nedves volt a tenyere. 
Kitekintett az ablakon. A vonat váltókon haladt át, és a fényekből ítélve valami nagyváros pályaudvara felé közeledett. Amikor befutott a csarnokba, rájött, hogy már mélyen benn járnak Ohio államban, mert Cleveland volt a város, amely fent van északon, az Erie-tó partján. Kint megint nagy mozgás támadt. Megint sokan leszálltak, fel már kevesebben. Hosszasan állt a vonat, de a családja nem ébredt fel. Ő viszont nem aludt el ismét, miután ismét kigördültek az állomásról. Az álmára gondolt, az ujjára, aztán Toledóra, ahova mennek, az ismeretlen városra, arra, hogy tényleg lesz-e munkája, megkapta-e Paja bátyjuk a táviratukat, várja-e őket az állomáson, szerzett-e nekik szállást, meg mi hogyan lesz.
 Kint beborult az ég, nem világított többé a hold, de így is kifürkészte, hogy megint változott a táj. A dimbes-dombos vidék elsimult, lapályok váltották fel a lejtőket, az oldalakat. Keményebb lett a levegő jeléül annak, hogy eltávolodtak a tótól, mert a vasút nem annak a partját követte, hanem nagy ívben elkanyarodott tőle.
Már jó ideje törtek előre a sötétben. A kocsiban megint nem égtek a nagy mennyezeti lámpák. István újból elővette a zsebóráját, gyufát gyújtott és megnézte. Az ablakon túl, a külső térben nem talált támpontot, de a mutatók állásából arra vetett, hogy közelednek Toledóhoz. Elmaradt még néhány állomás. Felállt, kissé lehúzta az ablakot, csak résnyire, hogy meg ne csapja a levegő a gyerekeket, és előre nézett, a menetirányba.
 Messze elöl fényeket vélt látni. Megint lehúzta az ablakot, megint előre nézett. A fények növekedtek, és egyértelművé vált, hogy valami nagyobb város felé közelednek.  Toledo volt az. A szerelvény kisvártatva átrobogott a Maumee folyó fölött, amelynek létezéséről nem tudott, mert a tanító térképe nem jelölte, és utána már csak házak között folytatta útját, de Annát csak akkor keltette fel, amikor az első TOLEDO-táblát megpillantotta.
A kocsiban kigyúltak a mennyezeti lámpák.
 Többször fütyült a mozdony, és a vonat  lassított. Anna maga mellé fektette Bözsikét, felállt, hogy rendbe szedje a ruházatát, és visszapakoljon a kosárba. Imruskát bökdösni kellett, hogy felébredjen. Nyöszörgött, és erősen dörzsölte a szemét, amikor végre kinyitotta.
 Befutottak az állomásra. István újfent elővette az óráját, és megnézte, éjfél után egy óra volt. Leszálltak, és elgémberedett lábaikon elindultak arra, amerre mindenki ment, a kijárat felé. Bözsike még akkor sem ébredt fel, amikor az anyja ismét a karjára vette. Fejét a vállára ejtve a szabadban is édesdeden aludt tovább. A peronzárnál hozzátartozók, ismerősök kis csoportja várakozott, köztük Paja bátyjuk. 
Először nem ismerték meg, annyira megváltozott. Levágatta a bajuszát, és öltönyt viselt állógalléros inggel és nyakkendővel. Csak amikor közelebb értek, és látták, hogy nekik integet, és Annát nevén szólítja, akkor bizonyosodtak meg, hogy ő az. Nagy volt az öröm, ölelkezés, a hátveregetés. Paja Imruskát még fel is kapta, és Bözsikét is megcsókolta, pedig mondták neki, hogy ne ébressze fel, de szerencsére nem sírt, csak álomittasan pislogott. Úgy belefeledkeztek a viszontlátásba, hogy Annának a végén figyelmeztetnie kellett István nagybátyját, hogy menjenek már, mert nagyon késő van, és ők hajnal óta talpon vannak.
 Kivették a csomagjaikat, és az üres várótermen át kimentek az állomás elé. A magyarhonból érkezetteket meglepte, hogy ott is világos van. Egy magas oszlopról erős fényű ívlámpák világították meg a kővel burkolt nagy teret, és a tornyos állomásépület elejét. Oldalvást fedett lovas bérkocsik várakoztak. Nem azok egyikébe szálltak, hanem egy közönséges lovaskocsira kapaszkodtak fel, amely szögletességével és deszka oldalaival jócskán elütött az otthonitól, de csak parasztkocsi volt, derékkal, rakoncával és stráfos kerekekkel, egy francia farmeré, aki a város szélén, a magyarok lakta rész közelében gazdálkodott. Paja bátyjuk azért fogadta fel, mert kevesebbe került, mint a rendes bérkocsi.
A magyar negyed, amelyet a közeli gyárak, ipari üzemek füstje, bűze miatt Kis Birminghamnek hívtak, a város keleti végében, a Maumeen túl terült el. Hogy oda jussanak, át kellett menniük a belvároson, fel a Maumee partján egy darabig, keresztül egy hídon, aztán olyan környékeken, főként beépítetlen telkek mentén zötykölődniük, hogy a tájékozatlan azt hihette volna, hogy már nem is a városban, hanem a városon kívül járnak. Látni közben a belváros fényes épületeit kivéve nem sokat láttak, de nem is nagyon akartak, mert addigra a fáradtságtól, kimerültségtől már alig tudták nyitva tartani a szemüket. Egy gázlámpáktól gyéren megvilágított utcában egy burdos ház előtt állt meg a kocsi.
 A burdos ház jellegzetes emigráns intézmény volt, ahol az ember egy szobát többedmagával megosztva szállást és teljes ellátást kaphatott, és nemcsak főztek, hanem mostak, varrtak is rá, és a műszaktól függően ebédet vagy vacsorát is csomagoltak neki, amelyet kis vödörkében vitt magával a munkahelyére. Főként egyedülállók, magányosok laktak ilyen helyen. Hogy Paja bátyjuk mégis itt vett ki nekik szobát, annak az volt az oka, hogy  átmeneti megoldásnak ez felelt meg legjobban, azonkívül ő maga is itt lakott.
 Ez a burdos ház Mr. Peter Kissé volt. A burdosgazda felesége, Mrs. Kiss, a burdosné lámpással a kezében felvezette őket az emeletre a szobájukba, amelyben három ágy, két szekrény, egy asztal és egy mosdóállvány volt lavórral, mellette két vödör, egy vízzel teli és egy üres. Ismertette a házirendet, és arra kérte őket, hogy csendben helyezkedjenek el, ne zavarják a többieket, akik szintén munkásemberek, és némelyikük hajnalban kel.
Felhozták a poggyászukat. Mielőtt Paja bátyjuk a szobájába távozott volna, amely szintén az emeleten volt, még egyszer lement Istvánnal a földszintre, és megmutatta neki a hátsó kijáratot, az udvaron az árnyékszéket és a nyomókutat, ahonnan vizet lehetett hozni. Birminghamben nemcsak villany, de közmű sem volt még. Mire István visszatért, Anna megmosakodott, és tisztába tette Bözsikét, aki rövid időre megint felébredt, mielőtt ágyba dugta volna. Imruska maga vetkőzött le, és bebújt abba az ágyba, amelyet az anyja neki jelölt ki. Aztán Anna beáztatta az elhasznált pelenkákat és maga is lefeküdt, Bözsike mellé.
 István is lehányta a ruháit, elfújta a lámpát, és lepihent a harmadik ágyba, amely véggel Annáé és Bözsikéé végénél állt. A fal felé fordult, megkopogtatta, és megállapította, hogy fából van és üreges. Aztán visszahengeredett a hátára, és a szoba közepe felé nézett, majd fölfelé, a mennyezet irányába. Csend honolt a házban. Kint bágyadtan ciripelt egy őszi tücsök. A közelben egy tehervonat tolatott, és összecsattantak a vagonok ütközői. Távolról valami folyamatos, tompa zúgás-dübörgés hallatszott, amelybe időnként csikorgásféle vegyült. Lehunyta a szemét és őt is elnyomta az álom.

     

