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Egy név, amelyet oly sokszor hallottam gyermekkoromban…
Nagymamám, Haraszthy Mária által érkezett a családunkba Haraszthy
Ágoston, mint a távoli múlt vissza-visszatérő szereplője.
Az őseim Délvidékiek, Bácspalánka volt az otthonuk, dédnagyapám,
nagymamám és testvérei, édesapám és az öccse, mind-mind ott születtek.
Haraszthy Ágoston a szépnagyapám unokatestvére volt, vitte volna őt is
magával Amerikába, de szülei féltették, s végül nem ment…, ám a história az oldalági ősről, a városalapítóról, a San Diegó-i sheriffről, indiánok
tisztelőjéről, a bevándorlók védelmezőjéről, a kaliforniai borkultúra megalapozójáról, a tragikus végkifejletről örökre velünk maradt.
A történelem vihara ránk is lecsapott. A rokonságom Bácskából a Dunakanyarba költözött. Bačka
Palanka Jugoszlávia majd Szerbia kis városa lett, mint ahogy a tőle 20 kilométerre fekvő Futak is
(ma Футог/Futog), Haraszthy Ágoston szülőhelye/lakóhelye, ahonnan az 1840-es évek elején útra
kelt és felfedezte magának Amerikát.
A két éves tapasztalatgyűjtés (amelyet az Utazás Éjszakamerikában című könyvében foglalt össze)
megérlelte végleges elhatározását, 1844-ben szüleivel, feleségével és távolabbi, vállalkozó szellemű
rokonaival végleg az „újhazába” költözött. Első lakóhelyük Wisconsin államban volt, ahol megalapította Haraszthy-falvát (Haraszthyville-t, a mai 3020 lélekszámú Sauk City-t), templomot, iskolát épített, gőzhajó járatot üzemeltetett…
Mindezt maga mögött hagyva, 1848-ban karavánt szervezett
(Wagon Train Master) és tíztagú családjával Új Mexikón, valamint Arizonán, az indián vidékeken átvágva az akkor 650
lakost számláló kaliforniai San Diegóba költözött. Hamarosan
ő lett San Diego megye első seriffje majd marsallja, megépítette San Diego első kórházát és börtönét, de innen is tovább
költözött San Franciscóba, majd Sonomába, ahol 1857-ben
megalapította Kalifornia első modern borászatát, a ma is sikeresen működő Buena Vista Winery-t.
Nos, ez a pionír, vagy ahogy mi szeretjük mondani a művészvilágban „avantgárd” szellem, a soksok családi történet, a nagy évforduló és saját habitusunk természetes módon arra ösztönzött bennünket Saxon Szász János képzőművésszel és Humayer Balázs közgazdásszal, akik szintén a családom tagjai, hogy egy bombasztikus megemlékezést szervezzünk Haraszthy Ágoston születésének 200. évfordulójára. Arra vállalkoztunk, hogy 2012-ben Kaliforniában és Magyarországon, San
Franciscóban és Budapesten, Sonomában és Tokajban kicsik és nagyok, amerikaiak és magyarok.
művészek és borászok közösen ünnepeljük őt.
Programjainkban erőteljes művészi vetülettel kapcsoltuk össze a Haraszthy életében kulcsszerepet
játszó borkultúrát, a történelmet és a kortárs művészetet: „red & white – vörös és fehér” címmel
festészeti kiállítást szerveztünk a két fővárosban, amerikai és magyar absztrakt-geometrikus stílusban alkotó kortárs művészek bevonásával. A kiállítás tematikája a bor színei, színárnyalatai
volt.

A Fesztivál ideje alatt 2012. augusztus 31-én Tokaj és Sonoma
vérvárosi szerződést kötöttek. Ennek apropóján gyermekrajzkiállítást rendeztünk a történelmi borvidékekről.
Konferenciát tartottunk Haraszthy Ágoston életéről és koráról, a
művészet és a bor kapcsolatáról, a tokaji aszú titkáról, a sonomai és
a tokaji borvidék összehasonlításáról, a nagyvárosok és a szőlőtermesztés összekapcsolásának lehetőségéről, a bor színeinek kémiai
és esztétikai összefüggéseiről. Volt borkóstolóval egybekötött tárlatvezetés, klasszikus és kortárs komolyzenei koncert, utcazene és
performansz, kortárs táncbemutató és villámcsődület (flash mob)
San Franciscóban és Sonomában, Budapesten és Tokajban.
Valójában ezzel a civil kezdeményezéssel mi is országimázst építettünk a művészet erejével, szépségével. Hiszen a művészet az, ami
nem ismer határokat, ugyanakkor összeköt földrészeket, évszázadokat, népeket, kultúrákat és országokat. A Haraszthy200 Fesztivál
angol és magyar nyelvű katalógusa összefoglalót adott minderről.
Tíz év elteltével 2022. szeptember 8. ─ 2022. október 31. között erre
a nagyszabású fesztiválra emlékezünk a SAXON Art Galériában,
Haraszthy Ágoston születésének 210. évfordulóján.
Az Emlékkiállításon bemutatásra kerülnek SAXON Szász János
2012-ben készült művei, valamint jelen kiállításra alkotott borfestményei. Virtuális (digitális formában) a tíz évvel ezelőtti eseménysorozat szereplői, művészei is jelen lesznek.
A kiállítás nyitva tartása alatt értékes programokat
szervezünk: a Consort Zenei Alapítvány közreműködésével lesz komolyzenei est, tárlatvezetés „Kalifornia
magyar grófja” könyvbemutató, filmvetítés, borfestmény workshop, és a Haraszthy Pincészet, Etyek borkóstolóval egybekötött bemutatkozása.
Mindenkit szeretettel várunk a megnyitóra és az eseményeinkre!
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https://www.facebook.com/saxonartgallery
http://mobilemadimuseum.hu/haraszthy200/index.html

