
AMERIKAI NAPLÓRÉSZLET Lr t a Lg n.á c z Rózsa

Régebben, néha, úgy utaztam el egy-egy addig ismeretlen város,
országrész felfedezésére, hogy előre tudtam: mít is akarok majd
látni ha odaérkezem? Néha, fejemben már meglévő témám igazolását
kerestem egy-egy he1yen:gombihoz kabátot, "elv;ekhez" bizonyító élet
formákat. Eltervelt látn'ivalónál, előreszaladó elképzelésnél milndig meg
lepőbbnek. sőt, szebbnek is bizonyult a valóság megismerhető része. Még
esetleg a magra különös nemvárt, vagy éppen ríasetó voltában is. Ez
uttal megfogadtam: előítéletek nélkül nézem az Egyesillt AllJamoknak
azt a csücskét, melyet 1965 tavaszán és nyarán bejárhattarn. Ném:, ke
leti parti államot, New-Yoriktól a Níagaráíg, Boston-Waehíngtontól Ohio
Columbuslg. Ha valaki véletlenül a látottakról való véleményém felől

udvartaskodótt, mentegetőzve udvaríaskodtam vissza Frostnak, nemrég
elhunyt nagy költőjüknek egy sorával: "America is hard to see". (Nehéz
Amerikát látni), Még akkor is az, ha azt nézi belőle az ember, amit mínt
látványt magaaz ország kínál. Meglátogattam a nemcsak Amerikát mu
tató nagy vdlágvásárt is. Gondoltam: [egyezgetek róla. Lehetőleg bíráló
kritiikla nélkül. Mert milyen szemszögből is bírálhatnék? Az összehason
lítások mílyen alapján? (Sohasem láttam még más világikiállí:táSt). De
feljegyezni valarnít, állásfoglalásunkat eláruló kommentárnéllkül, ne
héz. Az első meghökkentő l:á:tványnál "tálrgyilagos [ószándékorn" ~eg:

bukott.
AMORMON KATEDRALIS, nyomban a világvásár J. számú főbe-

járatától balra hökkentett meg. Méreteí míabt, Felhőtkarcoló fehér épü
let, tetején a mormonok egyházalapítójának aranyozott szobrával, A
mormonok Amerika leggazdagabb felekezete. Salt-Laké Citytől. Hawaííg
egész mormon városokat építenek (templomokkal, egyetemekkel, üzlet
házakkal) s Iám, itt is mekkora templomot húztak föl - s már lbújtis
volna ki belőlem az előítélet, amit egyrészt !légi protestáns puritán ne
veltetésem, mésréset talán a meglett koromban, korunk levegőjéből be
lémitatódott kapltallzmus-ellenesség táplált? S morogtam volna, hogy:
egyház ? :ms vásáron? Reklámozza magáe? "A hít hallomásból vagyon"
mondotta Pál apostol. A szót hírdetrui kell. De Uátványossá,ggal is?
kérdeztem volna, de nem volt; időm rá. Mert ötpercnyi gyalogútcal odább
a protestánsok és ortodoxok közös, hatalmas épülete állítortrt meg. Pu
ritán fehér falak közt görögkeleti ikOllloik, szobrok, keresztek, templomi
zászlók. S nemcsak az öt-tíz percenként váldakoző hasonló [á1rnivalók,
hanem a terület nagyságának felmérése is belémfagyasetotta az ítélkező

vélekedést, A kétéve tartó, most !búcsúzIkodó világ'Vásár akkora terüle
ten án, mínt Debrecen a Hortobágy nélkül, de a Nagyerdőt beleszámítva,
Egy két esztendőre épült város ez. UtaikikJaJl, terekkel, utcai térképekikel,
ötféle közlekedésteszközzel száz és száz ország egész kdsrvárosnyi külön
területével. A templomok, templomszerű pavilonok a ikét évre szóló vá
rosban funkelót töltenek be. Mindegyik a maga .hítelvének gyakoriLa:1Ja
szerínt,

A VATIKAN VAROS Franciaorszég és Belgium területe közt van,
szerény, nem hivalkodó kístornyos, keresztes pavilonban. Kisetlb terü
leten, mirut a "Chcisltian Science", feleakíkorán, mLnt a nem keresZltény,
hanem a keleti vallásokat reprezentáló "Garden of Meditation". Kápol
nájában máséztek reggelente. A nagy látvány Michelangelo Pietája. Go
lyóbíztos hatalmas üvegbúra f,oo:i. Láltihiart:atlaJn, !'ej'te:tt reflektorok vilá-
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SiÍtják m~. A láto~tó rááll a nesztelenül kúszó futószőnyegre, Lassan,
míntha hosszan álmodna, végigsuhan a szebor előtt. Tízszer is ráállhat,
ha sorsára vár. A mozdulatlan szebor látásával ebben a Lassú mozgás
ban nehéz betelni. Az Anya ölében' a halott Fiú, a két Arc közöttí har
mónda, béke, alázat, boldogság, szentség, tökéletesség, - de míért is
akarnám most megfógalmazní, felfedezni Míchelangelot? Négyszer áll
tam rá a futószőnyegre, volt alki nyolcszor, A Szűzanya ruháinak ISZem
köatről, a baloldalán túl sok redője van, - véltem negyedszerre s ha
értettem volna valamit e legnagyobb klasszikus szebrász művészetének

értékeléséhez olyasmit is gondolhattam volna: ha ma élne Michelangelo,
talán másképpen faragná meg, a stafika szobrászati alkalmazása fejlő

dött azóta, - de nem akkor gondoltam ezt, osak most, utólag. Akkor
boldog voltam, Meghatott, hogy láthatom. Sohasem jártam Rómában.
Most hallom idehaza, hogy a Vatikán ilyen műkáncseit nem viszik többé
ehhez hasonló tengeren túli útra? Mílyen jó nekem, s még néhány millió
embernek, hogy ezúttai vLtték. A pavilon fölötti kápolnában szól az 01'

gona, Az előcsarnokban sok templomi zászló. Amúlva pillantok vissza
,6; Pietára s a zász1ák~ megint: piros, zöld, IHa, rózsaszín selyem a leg
modennebb, Iegabsztraktabb ábrák. Két zászlón éppen a popartnak (né
pies művészet) nevezett Iegújabb amerikai képzőművészeti. irányzatnak
meglepő rajzú egyházi enigmái. Odább, oszlopon, üvegbúna alatt fehér
fémből 'klészült cífrázatlan sisak, alatta felírás: VI. Pál pápa koronázási
tiarája az amerikai népnek.

A TÉKOZLÚ FIÚ. Francia szerző angolna forditott színműve: a té
kozló fiú története modern változatban, a tékozló fiú pártján állóan. A
tékoZ1q ftú maga akarja megnyerni magénak ra világot, nem rátuikmált
örrOkségkénrt. Elszárutan dobja el az "örö!kséget", az apáik képmutató val
lásosrsá,giát cs<likúgy, mint az öregek (apáik) teohruka imádatát. New
Yoitikban játszák, Mamhattan északi csűoskében a forradalmiam neokon
zervatív,technilka ellenes beatnik ifjak kedvelt városnegyedéoen, az ún.
Greenwlch-vallageben egy templom alagsorában. Színpad nincsen, a tér
kőzepén folyik a játék, díszlet nélkül, a rnézök hosszúhajú. néha szakál
las fiúk, rongyos vászonnadrágos, azértsem fodrászkezelt hajú lányok.
vegyesen fehéringes nyakkendős, régírnódiam 'kurtár:a nyírt hajú egye
temi hallgatókkel. Körbe ülik a játékot. Olyik szék híján a földne, Be
lépJJidíj tetszés szerínt, nem kötelező. Mind vetett valamennyit egy asz-
balkára kikésZIÍtett kosárba. '

INGYEN, SHAKESPEARE. Nem volt teljes szerenesém. "osak" a
Troilusés Cresídát Iáthattam, nem Coriolanust vagv Lear-t, Ezt a há
rom Shakespearet játszák az telén a New-YOI1k szívében lévő, 25 márföld
hosszú Central parkban, ahol minden művelődési és szórakozásí alka
lom ingyenes. Múzeum látogatástól állatkerti csónakázásíg, sőt a Sha
kespeare színhézíg. 5000 nézőnek épült szabadtéri színház, a város tartja
el, producere Papp József csehszlovákiai magyar származású ember. Csak
aznapra való jegyért lehet sorban állni déli 12 - 2 óráig; Kinek Vian ideje
New-Yorkban kétórahosszat sorhan állni, még .aznap este vísszautazni,
félórától két és félóráig terjedhető Iöldalattizással, autóbuszon vagy
autón? Ki a közőnsége az ingyen Shakespearenek ? Az ország legjele
se1::Jb dvámistJái játszanak. A kiállítás pazar, rendezés a mi szemünknek
túl mozgalmas, túl dinamikus; a dikciók nem "szépek" európai fülnek.
Legszebb angolsággal - úgy tetszett - az Agamemnont-alskító színész
beszélt: bizonyára a világítás tette, hogy csak mfkor a tapsra Ő is ki] ött,
láttam meg: egy fekete. A nevét nem sikerült megjegyeenem. A nézőtér
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csak míntegy egyötödére telt meg. Coríolanusnál zsúfolva van, mondják,
Mellettem tipikus amerikai kishivatalnok loűlsejű férfi, mint parteturát
olvasta félhangon a magával hozott könyvből a szöveget és előre, han
gosaikat nevetett. Előttem néger házaspár ült, egymás kezét fogva egész
előadás alatt. Szünetben láttam, a négyötödre telt nézőtér m1Jntegy tizede
fekete bőrű ernber volt. Az előadás végére néhány rendőr jelent meg az
utcákira vezető Ikijáratoiknál. A Central parknak az a híre, hogy éjjel
nem biztonságos. A közbiztonságot egyébkéntraz idén egész nyáron' át
a földalatti vdllamos mínden egyes kocsijában is két-két fegyveres rend
őr őrizte szürikület:től hajnalig. Olvastam a New-Yorik 'Dímesben, hogy
koratavasszal öt ízben gyjJikoltak banditék gyanútlan utasokat a sub
way/ken. A tettesek ..., em. nem jegyeztem fel, újságcikkeket nem k'i
vonatolek.

MRS. MARTIN LUTHER l.(ING-g,el, a Nobel-díjas békeharcos fele
ségével Columbusban találkeztam egy presbdteriánus asszony-összejöve
telen. (A presbíteriánusok Amerika legnépesebb .protestáns felekezete.)
O az összejövetel egyik díszvendége volt, magam meghivott vendégek
vendégeként voltarn jelen. Kísterrnetű ötvenkörüldnek látszó asszony, az
amerikai divatnál solekal szolídabb, papnésabb öltözetben: kaiLapján csak
egyetlen nagy piDOS művirág rózsa van, nem egész várágkosár; mínf más,
korabeli hölgyek fején. A "Hungary" szóra elmosolyodfk: tudja, hogy
az Kelet-Európában van s hogy férje Ibékeharcos a.'1{cióima!k nálunk, Ke
let-Európában mílyen szép sajtója volt. Azt ő sem tudja, (mint annyi más
amerikai sem), hogy hol is van pontosan Hungary s Sofia, Bukarest vagy
Budapest-e a fővárosa? Kérdi: mi érdelkel Ameríkéból? Nem felelhetem:
mínden, amit Iáthatok, - a színházak, - mondom, mert ez igaz is. Re
méli nem fogom m~gmréztlii a The Hostage-t. (Nem [gen értern hirtelen,
hogy mít mond, Később, mástól megtudom, hogy a Hostage-t egy· Bren
dan Behan nevű szerző írta, aki azóta meghalt. Jelenleg valahol New
Englandben játszak a darabot s a rendező a legkülönbözőbb elvek kd.
csúfolásával tarkított előadásba a békeharcos Martin Luther Kinyet is
beál:lította, még hozzá gúnyos formában. A hős néger pap álliJtólag egy
táblával a nyakában [elenik meg a színen, .ugrándozik s ill. táblára Mr.
KÍing ismert [elszaval vannak irva. Nem láttam a darabot.) Mrs King
még megkérdi, ihogy most New-Yorikból jöttem-e s tudom-e, hogy az öt .
subway gyílkos közül osak kettő volt feketebőrű? Nem tudom. .

A mi problémánk, mondja, nagyon sokrétű, Egészen más Délen,
mint Eszakon. Ott Lent, hiszen tud róla! Ott gyilkol a fajgyűlölet. Itt a
Közép-nyugaton és Eszakon a mí népünk szocíálís és erkölcsi problémái
várnak megoldásra, s mindenütt, ahol az Isten városát épitőernbere!k

dolgoznak és találkoznak az Úr nevében, ott nincsen faji megkülönJböz
tetés, - Még szép élményeket kíván, aztán egy újságírónö l~pcs<rlja.

A békés lelkületű Colurrjbusbanv tebben a végeérhetetlen alföldi város
ban, egészséges, száraz hőség 'tombol, nem olyan s:zédítő-fullasztó,mint

a tengerparfi városok nedves hősége, méglis alig kapok levegőt. A ter
meket !k'ript,ahiciegre hűtik a zajtalan léghűtömasinák, bent ikaibá,tban
dídergek s reuma szaggat; "Hűtenétek az utcákat, ha olyan nagy a tech
niJkai tudalmatok" morgorn két frissen szerzebt reumás roham közt, há
látlanul és techníkaeílenesen, A katlaníorró város mezőgazdaságí gép
gyárak, egyetemek és kertes villák beláthatatlan hosszú sora.

NORTHFIELDBEN, (Massachusetts állam egyik kertvárosa) feleke
zetközi konferencia van. A téma: "Isten városa, vagy a Viliig városa",
Cox Harvey: The Secular City című könyve nyomán. A pres'biternánus
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templomban Ís'ten-wsZltelet keretében a Brídgeportí (Connecticut) római
katolíkus püspök tart előadást a dogmai !különbség.ekről. A Mária-kul
tusz modern értelmezéséről beszél.

PAJTASZ1NHAZ. Valóban az. Bordószínű, deszkafalú, egykori csűr

ben létesült, Stony Po'iJliJtIben található. Kétszáz ember fér bele, csak nyá
ron játszik, színészeí képzett műkedvelők a világ minden tájáról, Ke
nyálból, Indonézíéból, Szicílíából, Fülöpszígetekről, Nyugat-Amerikából
való játszókat f,edez,eIk fe~ közöttük. "Civilben" ezek a színészek mínd,
különbözö keresztény felekezetek mísszionáriusaí. Nyáron át együtt lak
naik egy ínrematusszerü otthonban, egész nap próbálnak, maguk festik
a dÍSZ1~et, ők a ~elJJélkesek, esténként meghívott vendégek előtt ját
szanak és vállalkozásukat ,,1'Ieligious dráma sohoolnak" nevezik. Műso

ruk: a legkülönbözőbb, erkölcsi kérdéseikkel foglalkozó világi drámák
ból áll. Játszálk Priestleut, Rnbindranath Tagore "AldoZlat" cimű szín
müvét, sőt Sartre "No exit" című drámáját is. A kifejezetten vallásos
tárgyú darabok ~özt l~gérdekesebb volt egy néger szerző úgynevezett
Ohoral drámája, címe: Kör, a félelern mögönt, A darab a testvériséget
megbontó Kain tragédiáját értelmezi s jeleníti meg - ,pantomimikusan,
szavaló kórusokkaű. A szerző: Darius Leander Swann, ifjú néger pap,
maga lis játszott saját darabjálban s meg is tisztelt Brechtes felépítésű

mUJnkája egy kinyomatott példányával.
AZ UNIV.ERZALISTAK. Egyáltalán nem volt szándékomban a "fe

leikezetelkikel tele" Amerikát keresni, látni, vagy éppen felfedezni. Ré
~nt véletlen, hogy elég sok felekezeti jelenséget láthattam. (Nem ta
Iálkoztam lbalbtistáikikal, methodíetákkal s még annyi amerikai felekezet
tagjaiVla[ sem.) De kerestem egy régi barátnőmet, aki Amerikába sza
kadt magyar unitárius paphoz ment feleségül s mível címüket sehol sem
lelrtem, útitármmf,e1h:i<vta a hamdení "um:iverzalista" egyház lelkészét,
nínosen-e valaminő unitárius papi címjegyzéke? S [lern tudná-e meg
szerezní a kért cimet? Volt ilyen jegyzéke, a kért címet nyombari meg
adta, de egyben meghívott - mintegy elvárta -, hogy néhány perces
látog,atást regyülnlk nála, tJail,áln hogy lássa,kiiknek is adta ki aCÍlmet?
Fiatal, oxfordi teológtás végzett ember, a templom teremben - mkább
szobácskálban - fogadott, 0001 a kis szószéket egy olyan kendő borí
totta; amin az uníverzalísták jelei voltak Iátnatósk. Történelmi sorrend
Iben mínden istenhívő felekezetnek .az enígmája: kaldeus csillag, egyip
.tomina:p-j,el, zsidó Dávid cséllag, Konfuciánus és budhísta jel (kulcs és
!kis absatraíct Budha szobormíntá), majd a keresztény kereszt és a mo
hamedán félhold. Fön:t a szószék fölött egyetlen nagy kör a falra festve,
- Ez az "Utniv:erzalistáik" ökumeníkus [ele - mondta, - Az erdélyi
eredetű történelmi unátárdzmust és emléket kegyelettel Ő'rzii az univer
zalísta egyhéz, de több annál, másabb, általánosabb: "minden Istenhl
vát híV~ és egyesít", Egyelőre kevés uníverzalísta van a világon - fűzte

hozzá a hamdení pap, - viszont a ,,~ág legnagyobb koponyát" azok. 
:Es néhány ismert amerikai politikus nevét említette, meg a nemrég meg
hail't Albert Sohweítzerét, aki szerínte, élete vége felé lett univerzális
távé. Még közölite, hogy ő engem "handsome wornan't-nek lát, Ibál' ílyet
hogy handsome (jó vágású) inkább csaik férfira szekták mondand, dehát
én mégis handsome vagyok. Aztán elbúcsúztunk, Az uníverzalísta pap
nem térített minket. Csak egy bókkal kedveskedett; amii amerikai szo
kiás szerínt ,,,tlhanik you't-vai megköszöntem.

AREFORM.ED CHURCH nevű kis bronxí kápolnaféléoen, ahová egy
aPgol nyelvű istentisztelet végére bementünk, al1g ál1ottun:k oa temp-
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10m ajtajá!ban ,egy percet, mellettünk termett egy férfi és 'égy nó, PI"OIS
péktusokat nyomtak kezünkbe, énekeskönyvet. le alkartlalk ültetni és kér
dezték: be akarunk-e lépni. !közéjük? De bólogatva odább álltak, míkor
azt suttogtuk. hogy csak látogatók 'Vagyunk.

A MORSE COLLEGBEN (A New-Haven-i Yale egyetem nyári kur
zusára íratkeztam be és hallgattam hat hétig az előadásokat) a szom
szédnőm egy 24 éves apáca volt; az internátusban kőzős 'Volt a fií'J'dŐ..
szobánk. Ö Afrska újkori tőrténeimét és néprajzát hallgatta a nyári
egyetemi előadásokon;K!enyába .készült. Néha beszélgettünk. Végtelen
boldog, derűs lány Elisabeth Angevílle; hugenotta eredetű, nagyon ré
gen bevándorolt amerikai családból származik; szüled kacolízáltak, Kis
fehér autóján szombat-vasárriapokon, mikor nem volt előadás, a hat hét
alatt mindíg elment valahová, Később elmondta, hogy most, a nyári
egyetemi szabadsága alatt alkalma és lehetősége van 'V'ÍJkendeken egy
közeli kis farmori élő szüleít látogatni. Aztán soká nem láthatja őket;

Afrikába készül. Nagyon boldog, hogy rendje az apácák ruházatár!(alk
megreformálására készül, rövidesen életbe lép az új szabás: nem kell
az apácáknak 98 fejkos (Farenheit) nedves hőségben földig éI'Ő nehéz, fe
kete posztó ruhában járniok; Afrikában sem keLl ilyet viselnlők majd.
Autót is könnyebb lesz vezetnie rövidebb ruháiban. Az új apácaruha
végleges formája még nincsen megállapítva, a vita aWIIl folyik, hogya
nYlélk és csukló mennyire lehet majd szabadon s meanyire illemmel el
zárva, amodenn egészségi követelményeknek, a rend szellemének, a
szemérmességnek és szerénységnekIs megfelelöen.

•
KRISZTUS MEGKERESZTELÉSE

A puszta lángoló homokja,
Mikor a pr6fétát faragja.

János arca gyökér,
Homloka ránehezül a népre
2s tanU:
2n vagyok a hírnök,
Halljátok tehát,
A bűnbánat Isten ruhája;
Öltözzetek át,
Mert jó az örök ünnep!

AMOR CHRISTI

Megkötözött engem
Erős kötelekkel
Meg is megvakított
Gyönyörű sebekkel

Isten fia volna
Seregibe választ
Az Ű j6 szívéből
Merítem a vígaszt

Jézus lépte homokban,
Ez: "ama nap"
Jézus a foly6ba hívja
Jánost,
Jézus homloka galamb
Háta sivatag.
Sz61 az OR: szerelmes fiamat adom tinéktek
Egyétek örökkön örökké
János a földön fekszik
Jézus indul

arca: embe1'
lába: ember

tJs bárányok követik ót . . .

Nádszálak derekát
Soha meg nem hajtja
Mécsek gyönge szirmát
Soha el nem fújja

Igen ezeret téged
Örök szerelemmel
Kerúb vagy pacsirta
Egy az kegyelemmel

Fehér József
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