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ANNA MOLL
1905-1989
A költőnő édesapja, Vilmos E n d re szabómester, 1890-ben, tizenkilenc évesen, Élesdről (ma Románia) vándorolt ki az Egyesült Államokba. Néhány évig New Yorkban,
m ajd M inneapolisban élt. Willistonban 1899-ben telepedett le. Szabóműhelyt nyitott,
és m ég abban az esztendőben m egnősült. Feleségül vette a francia származású Marié
Leclerc-t. H a t gyerekük született, négy fiú és két lány. Közülük öten élték m eg a fel
nőttkort.
Anna, harm adik gyerekként, 1905-ben született. Visszaemlékezései szerint nagyon
eleven, d e sokat olvasó és jó l tanuló gyerek volt. M agyarul és angolul anyanyelvi szin
ten beszélt. Tanítónőnek készült. Húszéves korában a helyi iskolában kezdett tanítani.
1928-ban m ent férjhez a magyar származású dr. A ndré Mollhoz. N éhány évig Jam estownban laktak, ahol a férfi állatorvosként dolgozott, m ajd 1937-ben visszatértek Willistonba.
A házaspár 1946-ban állatm enhelyet alapított. Ide elsősorban azok az állatok ke
rültek, amelyeket gazdáik m eguntak, vagy amelyek tartásáról lem ondtak. A m enhely
m ind a mai napig m űködik, az Amerikai Állatvédő Liga tartja fenn.
Az állatsírverseket A nna Moll 1945 és 1970 között írta angol nyelven, nyilvánvalóan
Edgár Lee Masters híres sírvers-antológiájának, A SPOON R í VER-l HOLTAK-nak a m in
tájára. A versek sem folyóiratban, sem kötetben nem jelentek m eg eddig, m ert a köl
tőnő végrendeletében úgy határozott, hogy költeményei, a személyes vonatkozások
miatt, csak halála után kerülhetnek nyilvánosságra.
A nna Moll és a férje a hetvenes évek közepén többször is ellátogattak M agyaror
szágra. A költőnő ezután fordította le a verseit m agyar nyelvre.
A nna Moll nyolcvannégy éves korában, 1989. augusztus 4-én hunyt el Willistonban.

A nna Moll

GEORGE BROWN POSTAGALAMBJA
Fagyot, napot, horgas csőrű halált
semm ibe véve
repülnétek-e ötezer m érföldet,
hogy hazaérjetek?
S bárhova visznek el,
tudnátok-e,
hogy hol van a haza,
s ott a férfi, ki üzenetre vár?
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H ússzor tettem m eg a hosszú utat
C edar Rapids m eg Billingston között,
s élő áruként a vasúton vissza,
m ielőtt Jim m y G reen lecsúzlizott.
H ússzor vittem a szép Jill s gyerm eke
üzenetét a kis C arry apjának,
m it nem bíztak levélre, telefonra,
vittem a hírt, d e m indig ugyanazt:
„Cordélia hallgat, s szeret.”
Nem értem ...

HÚSVÉTI BÁRÁNY
A békétekhez m indig áldozat kell?
C edar Rapidsból jö tt George Brown haza,
s egy ládikában - bégető csomag hozott magával, épp húsvét előtt,
bőrében m ég a szép Jill illatával.
C arry ölelt,
missis Brown hallgatott,
s az asztalon sorakoztak a kések.
Én is feltámadok?

CARRY SÜNIJE
Éltem, m int más, a m agam uraként:
egyszer ho p p , másszor kopp,
fent a Missourinál.
Míg a kis C arry Brown
nem bukkant rám egy reggel
lüktető napsütésben
(ki tudja, mely sugár leszen utolsó?)
s nem zokogta apjának, hogy szejet.
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Isten védelm ül adott fegyvere,
tüském hiába szúrt.
Egy ronggyal könnyedén
elhelyeztek kocsijuk belsejében,
hogy nekem jó legyen!
O, bárgyú emberek!
Veszélyekkel teli szabadság helyett
csak bolond választ békés szolgaságot!
Elmásztam, bújtam két lemez közé,
a karosszéria egy titkos rejtekében,
s o tt megszorultam.
N em leltek soha.
Azt hitték, tán kiestem,
C arry Brown sírhatott.
És azóta velük
egy sorsba
összezárva
utazom ,
utazom.

DOG, A VAKVEZETŐ
Izgatott futkosókkal ne törődj!
Szolgálj, szeress!
Legyen benned alázat!
N aponta já r d ugyanazon utat,
se csont, se macska ne m ozdítson el
attól, ki hozzád m éri lépteit.
H a egyeden lény bizalmát bírod,
felelős vagy a lélegző világért,
oly óvatos légy!
Egy rossz m ozdulat,
s feltartóztatni nincs m ód a halált.
Ö tezer napon á t Ed Cowleyt ötezerszer
vittem a klubjába és kísértem haza.
Sem anyjával, sem nővel, sem baráttal,
s Istennel sem töltött annyi időt.
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M ért csodálkoztok hát,
hogy nem ugrottam el
(bár ösztöneim súgták!),
m ikor Pat B arett részegen
elütött m indkettőnket?

Dalos Rimma

PERESZTROJKA - CÁRI MÓDRA
Orosz politikai pártok és programjaik 1905-ben
„Tegnap szabadlábra helyezlek.
Jaj, istenem, most mihez kezdjek?”
(Vlagyimir Viszockij)
1905. október 17-én jelen t m eg A Legmagasabb M anifesztum, amelyben II. Miklós,
m inden oroszok cárja és egyeduralkodója m egajándékozta alattvalóit „a polgári sza
badság megingathatatlan alapjaival”, amelyek m agukba foglalták „a személyiség tényleges
sérthetetlenségét, a lelkiismeret, a gyülekezés és az egyesülés szabadságát”.
Ez utóbbi szabadságjoggal 1905 tavaszától ugyanazon év októberéig m ár számos
p á rt igyekezett élni, közülük tizenhatan program jukat is közzétették. Ezeket a prog
ram okat ism ertetem az alábbiakban, m égpedig klasszikus sorrendben, balról jobb
felé. A balszárnyat négy p á rt képviseli: a szociáldemokraták, a szociálforradalmárok
(eszerek), a radikálisok és a szabadelvűek; a centrum az alkotmányos dem okratáktól
(kadetek) az októbristákig terjed; a jobboldalt is négy p á rt reprezentálja, köztük a Jo g 
re n d p á rt és az Orosz Gyűlés.
E p ártok zöme azért alakult meg, hogy részt vehessen az Állami Dum a választásain,
program jaikat is e célból publikálták, ám csak a legerősebbek - a szociáldemokraták,
az eszerek, a kadetek és az októbristák gondolkodtak esedeges kormányrészvételben.
A pártok taglétszám ára és összetételére alig van adat. Form átlan alakulatok voltak,
bizonyos kérdések m egoldására mozgósítottak. A Mérsékelt H aladó Párt Kiáltványa
ki is m ondja: „Programunk megvalósítása attólfügg, hogy hány hívünk lesz az Állami Dumá
ban. Elvbarátainkat ezért felszólítjuk, hogy ne üljenek ölbe tett kézzel, hanem gyorsan és hatá
rozottan minél több tagot toborozzanak pártunknak, mertjelenleg ez a legfőbb feladatunk.”
Az orosz-japán háborúban elszenvedett orosz vereség 1904-1905-ben a lakosság va
lam ennyi rétegét felzaklatta. A kudarcért nemcsak a hadsereget irányító A. N. Kuropatkin tábornokot tették felelőssé, hanem a korm ányt és a cári egyeduralom egész
rendszerét is. A h áb o rú nem okozott különösebb veszteséget az ország gazdaságának,
ám m egm utatta a cári hadsereg gyengeségeit, és érzékenyen érintette a külpolitikai
és külgazdasági kapcsolatokat. Ném etország helyzetét m egerősítette, ám ugyanakkor

