
REMÉNYI JÓZSEF: 

Mai amerikai irodalom  
I. 

André Gide elismeréssel adózott John Steinbecknek, az amerikai 
realisztikus regényírónak; Jean Paul Sartre lelkesedéssel hódolt Ernest 
Hemingwaynek és John Dos Passosnak, akik . egy ideig az amerikai 
»avant garde« irodáimét képviselték. Egy németországi folyóiratban 
Tennessee Williazzisrólj  az amerikai színműíróról olvastam elismerő  cik-
ket. Nyilvánvaló, hogy az amerikai szellemi élet képvisel ő it bizonyos 
európai körökben megbecsülik. Ugyanakkor azonban sok olyan vélemény 
íródik és hangzik el, amely kételked ő  vagy tagadó értékelést jelent. 
Mindkét szempont megokolt. A materializmus idegességének ábrázolásá-
ban épúgy, mint az elkápráztató technikai ügyesség stiláris megnyilatkc-
z isában az irodalmi csep űrágókon feltétlenül túlemelked ő  képességr ő l  ta-
nskоdik néhány amerikai író és költő . Többen, főként a poéták sorá-
ban, az érzékeny kifejezés varázslói; s nagyjában a prózaírókról, színm ű-
írókról s kritikusokról azt lehet mondani, hogy akár a m űvészi póz 
őszinteségével vagy az emberi őszinteség nyiltságával írnak, véleményü-
ket a dolgok ,és események lehet őségér ő l és lehetetlenségér ől nem rej-
tik véka alá. A szovjet-ellenes közhangulat ellenére, amelynek következ-
ménye a politikailag és hatóságilag megnyilatkozó gyanakvása jeffersoni 
demokráciát legyalázókkal vagy aláás "okkal kapcsolatban, a szábadság 
Amerikában még mindig valóság. Nem az üres szólamok villanása, (bár 
ebb ől is sok van), hanem az a fajtájú szólásszabadság, amely például 
William Faulknert, a Nobel díjas regényírót, nem akadályozta meg ab-
ban, hogy bírálatot mondjon mindazok felett, akik a tudatlanság vérte-
zetével és a durvaság hangjával. próbálják igazolni amerikai rrivoltukat. 
Az amerikai világnézet szerint a szabadság az egyéni és társadalmi fe-
lelősség erkölcse. Kétségtelen; hogy `ez az elv a kivételes lelkek esetében 
érvényesül a legmagasabb színvonalon. Viszont az amerikai szólássza-
b dságra rávilágít az a tény, hagy az újságok állandóan közlik az alvasák 
vleményét is, függetlenül attól, hogy mennyire okosak vagy ,badarak 
ezek a vélemények. 

II. 

Hadd emlékezzem meg els ősorban a mai amerikai költészetr ől. Euró-
pai múltamban alig, hittem, hogy az amerikai lélek énekben; szólaltatja 
meg sorsát, pedig már akkor tudhattam, hogy a modefn európai költé-
szet elképzelhetetlen Edgar Allan Páe бs Walt Whitman hat бsa nélkül. 

568  



Igaz, hogy Poe olyik verse Mallarmé fordításában m űvészibben hat, mint 
eredetiben, s igaz az is, hogy Whitnian költészetében soka demokrati-
kus közhely. A »kamaszosnak« mondott, az »elgépiesített« amerikai, vér-
mérséklet azonban ma itt tart, hogy az angol nyelv ű  világot a költészet-
ben legalább is annyi gazdagsággal képviseli, mint Anglia maga. Nem 
akarok rátérni ennek a ténynek politikai, társadalmi és gazdasági okaira, 
mert erre e cikk terjedelme nem. adna alkalmat. Egy nemrégibe а  meg-
jelent tanulmány szerint (amelynek írója John Crowe Ránsom, az ismert 
esztéta, költ ő  és kritikus) az elmult ötven esztend ő  angol nyelvű  s alig-
hanem a jöv őben is figyelmet keltő  nagy vagy legalabb is érdemes köl-
tői közt tíz az amerikai s nyolc az angol. Az utóbbiak közül kett ő  tulaj-
donképpen nem is angol, amennyiben William Buztler Yeats ír és T. S. 
Elint amerikai származású. 

A mai amerikai ököltők jellemző  tulajdonságai a következ ők : 
Vannak, akik, a rímel ő  hagyományokhoz ragaszkodnak Browning, 

Tennyson s egyéb angol költők nyomán, de szempontjaikban a modern 
kor érzékenységét sejttetik. Például. Edwin Arlington Robinson, aki át-
menetet jelent a tizenkilencedik századból a huszadik századba, s aki 
versportréival t űnt ki, »Richard Cory« nev ű  költeményében a sors tragi-
kus váratlanságát s kiszámíthatatlanságát így írja meg: 

Ha Richard Cory a városba ment, 
bámulva néztük mi járdán állók. 
Nem láttunl benne mást, csak gentlemant, 
sors kegyeltjét, jó ruhában járót. 

És persze mindig nyugodtan járt-kelt, 
s ha szólott hozzánk, emberségesen 
hatott ránk, ütőerünk, vadul vert, 
»jó reggelt« mondván, szinte fényesen. 

És gazdag volt — királynál kincsesebb --
,és jómodorú mindenfélekép. 
Ki lehetett vón nála híresebb, 
nem bántuk volna boldog életét. 

Tovább dolgoztunk, vártuk a napot, 
hústalaru, éltünk, átok hevített. 
Egy éjjel Cory hazaballagott, 
s otthon fejébe golyót repített. 

Ez a tompított hang (amelyet, reméllim, a fordítás is érzékeltet)  
érezhető  intenzitást közvetít. Az átmenet másik tehetné ges megszemélye-
sítője Róbert Frost, a new-englandi bukolikus költ ő , aki idyllikus ver-
seket ír., аm,, az irónia hozzátartozik szémléletéhez. Talán nem helytelen,  
ha yankee Theakri 'tosnak nevezem.  

A haSzadik század amerikai költészetének sajátossága a formák  
szétbontása, a szabad vers alkalmazása, a bels ő  logikát hangoztató asszo-
szi.áció korlátlan érvényesítése. Hart Crane, E. E. Cummings és Ma-
rianne Moore az így felfogott valóságnak s a valóság zűrzavarának költ ő i,  
A kritikusok egy része, teszem_ fel Max Eastman, homályossággal, érthe-
tetlenséggel vádolja őket s a vádnak van is némi alapja. Ik az üdvösség 
nélküli idők dalosai, a káosz cikázásának poétái. Hart Crane, akit szemó- 
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lyesen ismertem, mexikói úbj.áröl visszajövet a tengerbe vetette magát; 
a halál sikerével keresett megoldást megoldhatatlan problémáira. 

A »fart pour fart« árnyalat:érzékenységét Wallace Stevens meta-
fóráiban észlelhetjük. Baudelaire, Laforgue, Mallarmé visszhangját hall-
juk költészetében, de korántsem egyéniségének mell őzésével. A szavak 
szellemességét szolgálja, a képzelet formai uralmát a tapasztalat formát-
lansága felett. 

A társadalmi nyugtalanságnak, »a tömegek forradalmának«, hogy 
Ortega y Gasset nagyszer ű  könyvének címét idézzem, eszmei és pro-
paganda jellegzetességeivel ugyancsak találkozunk az amerikai költé-
szetben. A harmincas években a »baloldali« költ ők és írök sokat szere-
peltek; újabban alig hallani róluk. Műveikben nem a humanizmus ér-
zelmi, értelmi és erkölcsi világa fejez ődött ki, (a haladó embernek ezt a 
szentháromságát visszautasították volna); hanem inkábba marxi dialek-
tika versel ő  kezdetlegességgel, esetleg lármázó őszinteséggel vagy 
stratégiával. 

Az »imagist« költők közül, szóval azoknak a sorában, akik a költ ő i 
kép megváltoztathatatlan pontosságára törekedtek, Ezra Pound a leg-
jelentékenyebb. Újabb verseiben Pound, aki egyébként a második világ-
háborúban Mi ssolini szolgálatában állotta római rádión, s visszaérkezése 
óta irodalmi botrányok központjában volt, lelkének zavaros láthatárát 
olyan versekbe vitte, amelyekb ől néha nehéz kihámozni az értelmet. Tár-
sadalmi és gazdasági nézeteiben »uzsoraellenes«. Csavart esz ű  költő , 
jóllehét hazugság-mentességét fitogtatja. Egy- ideig hatása alatt állott a 
régi kínai költ őknek, továbbá Propertiusnak, a római elégia költ őnek s 
a Dante korabeli sziciliai páétáknak, akiket egyéniségének megfelel ően 
átültetett angol nyelvre. 

Az amerikai dél regionalista talajából fakadt Alim Tate és John 
Crowe korai költészete. Mindkét költ ő  túlságosan az ész embere ahhoz, 
hogy művészi alkatukban a helyi szín földjén maradhattak volna. Tati 
sokszor az óda-költ ő  pátoszával fr, Ransom pedig rokokó finomsággal és 
mesterkéltséggel. 

Némiképpen a Hitler el ő tti Németország »Neue Sachl-ichkeit« 
hangjára emlékeztet William Carlos Williams, egy new-jerseyi orvos 
»tárgyilagos« költészete. Patterson gyárvárosáról írt vesei, noha olykor 
olyan szürkék, mintha vér és ténta helyett gyári füstöt használt volna 
költő , fontos helyet töltenék be a mai amerikai Olympuson. Vannak m е --
lyen emberséges hangú költeményei is, s :plasztikus környezetrajzai. 

Olyik költő  a vallási megújhódást énekli. Ilyen esetben az érzé-
sek inkább tudatosak, mint ösztönösek. Róbert Lowell, a bostoni költ ő , 
alkalomadtán eltalálja az evangéliumi vagy a prédikációs ritmust, amely-
nek legjobb példáját a »Sinners in the Hands of an Angry God« (»B űnö-
sök a haragos Isten kežében«) nev ű  verse. A katholikus költészet legnép-
szerűbb képviselő je Thamas Martón, egy trappista szerzetes: 

Hadd említsem Péter Vierecket, aki az erkölcsi és szellemi uj já-
éledés elvét vallja s a vers színét és zenéjét. Kulturált költ ő , s ugyan-
akkor hisz abban, hogy a költ ők ne csak egymásnak írjanak, hanem igye-
kezzenek a közönség szivéhe és értelméhez eljutni. 

Vannak költők, akik az amerikai demokrácia politikai versel ő i; 
inkább rímelő  vagy szabad versben zeng ő  szónokokra emlékeztetnek, 
mint művészi értelemben vett teremt ő  erőkre. 
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Ma bizony alig észlelhető  az amerikai alkotásokban a »mennyei esz-
mény« s a »haladás elve«, amely a tizenkilencedik században, egy-két 
érdemleges eset kivételével, .érzelg ős vagy szavaló természet ű  munkákat 
eredményezett a költészetben ' épúgy, minta prózában és színpadon. Az 
amerikai prózának különbek a hagyományai a tragédiánál, drámánál 
vagy vígjátéknál. Európában ugyan ismerik Hawthorné és Howells re-
gényeit és Brit Harte elbeszéléseit, ismerik Mark Twain humorfát, de te-
szem fel Herman Melvilléről alig tudnak, pedig Melville »Moby Dick'< 
nevű  tragikus távlatú regénye, lélektan és nyelv tekintetében, az angol 
nyelvű  irodalom egyik hatalmas műve. A mult regényírói közül Stephen 
Craneről sem szabad megfeledkezni. Az amerikai regény realizmusa 
Crane műveivel kezd ődött. Azóta -- különösen Theodore Dreiser munkáin 
át — a nagyvilágnak módjában volt megismerkedni' az amerikai realisz-
tikus és naturalisztikus regényirodalommal, s az olyan írók, mint Sinclair 
Lewis, Sherwood Anderson, Scott Fitzgerald, Upton Sinclair, Thbmas 
Wolfe, Ernest Hemingway, William Faulkner, Henry Miller, részben re-
g-ényeikkel, részben elbeszéléseikkel, valóság-ábrázoló törekvésükkel, 
(bárha sokszor stilizált) megérttették a nem-amerikai olvasókkal is mind-
azt, ami az »újvilág«-bon egyértelmű  az erőszakkal, ravaszsággal, züllés-
sel, pénz-vággyal, ízléstelenséggel, az anyagiasság dorbézolásával, a 
szexualitás visszaéléseivel, a képmutatással, a hívsággal, a babonával, a 
l a b é t e h u nm a i n e szörny űségeivel. Többé-kevésbbé Zolára emlékez-
tetve ezek az írók rendszerint az átöröklés vagy a környezet elvét alkal-
mazzák jellemzésükben. Ideáljuk —olyik kivetellel — neu a m űgond, 
hanem a tárgyi élmény alanyi kihangsúlyozása, jóllehet objektívit'ásrál 
beszélnek. Többen közülük Freud tanítványai; mások, újdonságra irá-
nyítva írásukat, technikai kísérletezésekkel (simultanizmus, surrealiz-
mus) tértek el a hagyományos realisztikus módszert ől. Munkáikból kiér 
ződik az a meggyőződés, hogy a pragmatizmus filozófiája, amelyet el ő - 
szőr William James foglalt rendszerbe s amelynek halála óta John lle-
wey a legszámottevőbb propagálója, az amerikai élet ruganyosságát, a 
pillanat hasznavehetőségét igazolja. A fent felsorolt írók két nemzedéket 
képviselnek, de egyben egyetértenek: a magántulajdon országában, a 
standardizált sors keretében, meglátják és megírják a neurozis gyöngéd 
és lelketlen tüneteit. Legtöbbször didaktikus szándékkal írtak vagy ír-
nak, a társadalmi kinövések megalázásával, a t űzön-vízen át érvénye-
sülni akaró könyök-bölcselet kigúnyolásával a tiszta lélek írón ője Willa 
Catler. A regényírókról szólva utalni kell arra is, hogy egy ideig olva-
sottak voltak a roma гítikus történelmi regények, s még ma is hihetet-
lenül népszerűek a »mystery story«-k, a. detektív regények, s a cow-boy s 
egyéb »nyugati romantikát« ábrázoló, jórészt teljesen értéktelen, elbe-
szélő  művek. 

Az »időszerű« amerikai regényírók — Norman Mailer, John Hershey, 
James Jones, Irvin Shaw, Truman Capote, Merle Miller — irányadó prin-
ci;piumnak a második világháborút tekintik s a bel őle eredő  amerikai és 
egyetemes problémákat. Kifejezési modorukban nem szabadok, hanem,  
szabadosok. Leggyakrabban az európai, középamerikai és_á7siai háborús 
élményekb ől merítik anyagukat. A párbeszédek » életh űek«, azaz a nyelv 
faragatlan, az érzelmeket a perc mohósága izgatja, a gondolatok nem 

'nyitják ki a célok ajtaját. Gertrude Stefin, az amerikai írón ő , az első  vi-
lágháborút követő  amerikai írói nemzedéket »lost generation«-nak (elve- 
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szett nemzedéknek) nevezte. Vagy egy esztend ővel azel ő tt »After the lost  
generation« (Az elveszett nemzedék után) címmel az újabb regényírókkal  
foglalkozó kötet jelent meg, amelynek írója, John W. Aldridge, kijelenti,  
hogy az illúzió-mentes írók túln őttek aHemingway-generáción, amelynek  
szabad szája megdöbbentette az erkölcsprédikátorokat; ezek az írók nem  
akarnak megdöbbenteni senkit, mert az élet önmagában véve éppen eléggé  
megdöbbentő . A 'nyers valóság elmondására törekésznek. Megjegyz еnd ѓi,  
hogy a 1%áborús tárgykörön kívül, amelyb ő l hiányzik' a hagyományos  
h ősiesség méltósága, az egyéni élet rendellenességeit ábrázolják; a ho-  
mosexualitás egyik témájuk. Bátran hozzányulnak az antiszemitizmus és  
a néger kérdés kórságához, s há nem is mindig bölcsen, de javítani-vág т ó  
megokolással bonyolítják le a történetet. A két világháború közti id ќ--
szakban egy Richard Wright nev ű  néger író tűnt fel; a négert Dreisernek  
nevezték. A néger kérdés megoldása lassú menet ű  ugyan, de már sok-
kal kevesebb az el őítélet a yankee-amerikaiak körében, mint akár tíz  
esztendővel azelő tt is. Olyan a világ, hogy a tényekt ő l a sikeresen ön-
zők sem fordíthatják el fejüket, s nem kell lélekbúvárnak lenni annak  .a 
megállapításához, hogy az amerikai társadalom fejl ődésében ezt a kérdést  
a jóhiszemű  emberi természetnek megfelel ően megoldják előbb-utóbb. - 

Amint említettem, az amerikai színdarabírók nem tekinthettek olyan  
színvonalas hagyományra, mint a regény- és novellaírók. A tizenkilen-
cedik század amerikai színpadán a bohózat vagy a rémdráma érvénye-
sült; ez a »szellem« jellemzi ma is Hollywoodot, de gyakori ostobasága  
ellenére sokkal furfangosabb módon. Olykor a hollywoodi film is ígér  
vagy ad művészi teljesítményt. A voltaképpé ј  amerikai színmű írás  
Eugene O'Neill darabjaival kezd ődött, aki Strindberg és Wedekind ha-
tása alatt, de saját lelki alkatához s ízléséhez következetesen, megterem-
tette az amerikai expresszionista drámát. Elmer Rice, William Saroyan,  
Thornton Wilder, Clifford Odets, Maxwell-Andersón, s más írók — hol  
kisebb, hol nagyobb tehetséggel — meghódítótták a newyorki Broad-
wayt, amely központja a jó sžínm űíróknak épúgy, mint a színdarabírás  
panamistáinak. Tennessee Williams színdarabjai a neuraszténia drama-
tizált töredékei; hangjuk csiszolt, kompozíciójuk kissé szétes ő , hangula-
tuk az idegesség és érzelg ősség változata. Nagy sikere vólt Arthur  Miller 
»Death of a salesman« (Egy ügynök halála) cím ű  darabjának, amelynek  
hatásos színpadi jelenetei elvitathatatlanok. Az üzleti sallangoktól elbó-
dult h őse a darabnak példája annak az amerikai embertípusnak, amely-
ben erős a felelősségtudat családjával szemben, de értékelmélete a sz еn-  
timentalizmuson kívül — csak az anyagi siker. Hanghordozása az ügy-
nöké; lelke a szerencsétlen emberé. A darab társadalmi kritikáj a a kapi-
talizmus ellen irányul.  

IV .  

Az elmult esztend ők egyik sokat vitatott szellemi mozgalma a kri--
tika céljának és hatásának problémájával függ össze. A tizenkilencedik  
század amerikai kritikusai, akik közül erkölcsi szándékaikban és irodalmi  
integritásukban f őként Emersont és Lowellt kell említeni, s esztétikai  
szándékaiban Poet, a szellem tisztaságát hangoztatták világnézetük alap-
ján..De a kritika fontosságának tisztázása sohsem érdekelte az amerikai  
homo s c r i p t o r-t annyira, mint az elmult három évtizedben. • A hu-
szadik század elején, Benedetto Crocera hallgatva, az intuíció ёs kifeje-
z,бs terminológiájával dolgoztak az amerikai kritikusok, akik közül Joel  
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Elias Spngarn említend ő . Később Nietzsche hatásá jelentkezett H. L. 
Mencken írásaiban; majd a kritikai realizmus hívei szólaltak meg Van 
Wyck Brooks és Randoliph Bourne tanulmanyaiban. Marxi szempontok  
befolyásolták Waldo Frankot, Lewis Mumford pedig a »Geistesgeschichte ~-
amerikai írója, bár a . maga hangján s véleményével. Bernard de Voto és  
Howard Mumford Jones, alighanem a híres Viktorianus kritikusnak,  
Matthew Arnoldnak hatása alatt, a kultúra nevel ő  szempontjait helyQz-
ték egy színvonalra a' kritika kötelességével. Er ősen kihangsúlyozzák az  
amerikanizmust irodalmi viszonylatban. Van Wyck Brooks, aki fiatal  
éve i ben szocialista volt, ugyancsak ezt a szempontot tette magáévá. S itt  
említend ő  T. S. Elint, aki az irónia és b űnbánat sajátságos vegyüléke.  
Rendkívül lelkiismeretes író; m a n o f 1 e t t e r s, az irodalmi szellem  
embere. Kritikai írásaival új tekintéllyel ruházta fel a régi angol meta-
fizikai költőket, például John Donne-t, s amellett programszer űen han-
goztatja a tradíciók szükségességet a tradíciókat tagadó modern id őkben.  
Kritikai-filológiai (szemszögletb ől érdekes a »semantics« mozgalom,  
amelynek lényege a szavak és tárgyak közti viszony tisztázása. Ennek  a 
nyelvi mozgalomnak megindítбj a Alfred Korzybski, egy lengyel tudós,  
aki amerikai polgár lett; C. K. Ogden ,és I. A. Richards, angol irodalóm-
történészek ,és nyelvészek s Kenneth Burke, amerikai filozófus és nyely-
tudós (az utóbbi baloldali hajlamú) szintén sokat írtak err ől a kérdésr ő l.  

De a kritikai fogalmakon való rágódás els ősorban a »New Criticisrn«  
(Új kritika) nevű  mozgalom sajátossága. Ebbe a mozgalomba tartoznak  
John Crowe Ransom, Cleánth Brooks, R. P. Blackmur, Austin Warren,  
Theodore Spencer, Morton D. Zabel, Lionel Trilling s mások. A legtöb-
ben egyetemi vagy college-tanárok. Noha nem lehet közös nevez őre hozni  
elméletüket, egyben hasonlítanak egymásra; az e x p l i c a t ion d e  
t e x t e elvét valYják, a mfíalkotást, mint olyat, elemezik. Sajios, bírá-
lói érzékenységük sokszor úntat б ; újat alig mondanak, s amit mondanak,  
az új amerikai viszonylatban. Sokra értékelik Henry Jamest, az angol  
polgárrá vált kitűnő  lélektani regényirót, aki Flaubert s egyéb tizen-
kilencedik századbeli nyugateurópai írókat ismertetett meg az amerikai  
olvasókkal. Az »új kritika« légk đrébe tartozik Robert Fenn Warren, aki  
az amerikai talajban gyökeredz ő  regényeivel is elismerést szerzett. Az  
»új kritikát« megel őzően egy »új humanizmus« jelentkezett Amerika  
szellemi földjén. Irving Babbitt és Paul Elmer More szolgálták ezt az  
irányt, ameiyet a puritan hagyományok intellektuális változatának lehetne  
nevezni. Lenyege a romanticizmus elvetése. Ma már alig kerülnek szóba.  
Szellemi frisseség szempontjából Amerika egyik legérdekesebb kritikusa  
Edmund Wilson. Nemcsak bírál, de írni is tud.  

~~ . 

A mai amerikai irodalom rövid összefoglalásából természetesen kény-
telen voltam kirekeszteni egy csomó nevet s a nevekkel kapcsolatos iro-
dalmi, politikai és szociológiai vonatkozásokat.- Szerettem volna pár köl-
t ő t idézni, ám így a tanulmány túlságosan kinyúlt volna. Amerika meg-
tanítja az embert arra, hagy. ne szenvedjen tériszonyban; viszont az ilyen  
kötött terjedelmű  írás kiköveteli az amerikai terek megsz űkítését. Egy 
bizonyos : az amerikai élet üteme § irodalma gyökerei és felszíne között  
olyan szervi kapocs van, amely — ha nem volna — megsemmisítené a te-
remtб  szellem hivatásának felel ősségét s olcsó játékká süllyesztené. Az  
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amerikai élet zajos; ilyen az amerikai irodalom is. Az amerikai társada-
lom az emberiség eddig legeredményesebb kísérletezése á demokráciával 
a szabad verseny világában; az amerikai irodalomban is sok a de-
mokratikus elem. Ahol temérdek az ember, ott gyakori a magányosság 
is; az amerikai irodalom egyik tulajdonsága a lélek magányosságának 
ábrázolása. Ugyanakkor, ahol sok az ember, ott a gúny szinte szükségessé 
válik, mint az egyén védelme a tömeg-ágálással szemben; az amerikai 
irodalom szatírától áthatott megnyilatkozása az értelmi fölénynek, tisz-
tességnek vagy hivalkodásnak. Ahol a civilizáció heterogén jelleg ű  s még 
mindiga kialakulás jelenségeit mutatja, ott az irodalom is tükre ennek 
a sokféleségnek. Az amerikai irodalom idealizmusa és cinizmusa épp any-
nyira vetülete a Zeitgeist-nek, minta kimondott amerikai környezetnek; 
épp annyira hangja a mai ember egyetemes feladatainak, mint az, ame-
rikai polgár (s a szót nem használom az osztálykülönbség értelmében) 
helyi vagy nemzeti kötelezettségeinek. Az autók hazájában zárt hintók 
alig vannak, de vannak zárt lelkek; s a gépek hazájában vannak, akik 
gyalogolnak vagy szárnyalnak, s az utóbbiak nem éppen repül őgépen. Az 
amerikai irodalomban is számosa gyalogos, de néhányan szárnyalnak s 
azokról feltételezhet ő , hogy átrepülik a mai kort az épít ő  tartalmú jöv ő  
irányában. 

Cleveland, Ohio, U. S. A. 

Isxakov Gyorgye rajza: Aknáx б  (az új ifjúsági vasútvonalról)  
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