
S Z E M L E 

Sinclair Lewis a homo americanus a 
Nobel-renddel. 

A mult évi Nobel-díjat a svéd aka-
démia meglepetésszerűen egy amerikai 
regényíró, Sinclair Lewis munkásságá-
nak ítélte oda. Sinclair Lewis aránylag 
még fiatal ember, munkássága nem 
olyan jelentékeny sem súlyát, sem 
terjedelmét tekintve, hogy teljes és 
megnyugtató fedezetül szolgálhatna 
az akadémia döntésének. Ezért na-
gyon is megokoltnak látszik az a föl-
tevés, hogy Lewis kitüntetésével nem 
is egyetlen író elszigetelten álló művét 
akarták jutalmazni, hanem ezen ke-
resztül az egész új amerikai irodal-
mat, amely a háború után az új keletű 
yankee-imperializmus egyre öntuda-
tosabb lendületével kopogtat Európa 
kapuján. 

Az a kérdés mármost, hogy ameny-
nyiben ez a föltevés helyes, — pedig 
ehhez alig férhet kétség — vajjon 
helyesen választotta-e meg a svéd 
akadémia az egész amerikai irodalom 
képviselőjét Sinclair Lewis-ban. Az 
nem vitás, hogy ez a képviselő csak 
regényíró lehetett. Bár valamikor 
Amerika — akár Edgar Poe-ra, akár 
Walt Whitman-re gondolunk — in-
kább költői révén gyakorolt hatást az 
európai irodalomra, a mai amerikai 
írók legjava termése a regényre kon-
centrálódik. Minden jel arra vall, hogy 
Amerikában, ahol a különböző fajták 
és kultúrák keveredéséből most forr 
ki az első egységes nemzeti öntudat 
és egy, az új élet különleges viszonyai 
által meghatározott, sajátos civilizá-
ció, új renaissance-a kezdődik a re-
génynek, amely Európában nem egy 

kitűnő esztétikai diagnoszta megálla-
pítása szerint már régóta agonizál. 

Sinclair Lewis kétségtelenül egyike 
ma azoknak az amerikai regényírók-
nak, akiket Európában legjobban is-
mernek s a legjobban kedvelnek is. 
De vajjon csakugyan ő-e azért a leg-
kiemelkedőbb tehetségű és a legéle-
sebb, legjellegzetesebb arcélű képvi-
selője a ma már meglehetősen gazdag 
amerikai regényirodalomnak? Egyet 
mindjárt a limine meg kell állapítani: 
Sinclair Lewis, ha csöndesen is, láza-
dozik műveiben az amerikai élet kao-
tikus gépezete ellen. De ami ellen láza-
dozik, éppen az adja a legnagyobb, sőt 
talán egyedüli érdekességét egész mű-
vének, amelynek ereje, hatása vagy 
szuggesztivitása nálunk kizárólag tár-
gyának újszerűségében, a bemutatott 
emberek és a lerajzolt miliő ismeretlen-
ségében van ; abban, hogy lényegéig, 
csontig-velőig hasító keresztmetszeté-
ben és részletaprólékosságában is le-
leplezi az amerikai életet és az ame-
rikai embert. Ez az amerikai élet, ez 
az amerikai ember izgatja az európai 
fantáziát. Izgatja, mert ismeretlen, 
izgatja, mert valami csodát lát abban, 
hogy az innen elszakadt, legtöbbször 
értéktelenebb emberanyag legnagyobb 
részt az ó-hazából elvitt töredékekből 
tudott egy új, vad dinamizmus lendü-
letétől feszülő civilizációt teremteni, 
amely félig-meddig túl is nőtt már 
bizonyos vonatkozásokban az euró-
pain s amelynek monumentális mű-
vészi szimbóluma is van már : a felleg-
kaparó. 

Sinclair Lewis kissé éles reflektorral 
világít rá erre a civilizációra, behatol 
a gigászi épületkolosszus eresztékeibe 
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és kiforgatja az amerikai ember bélé-
sét. Teszi ezt azzal a gondos és átlátszó 
naturalizmussal, amelyet már eléggé 
megszokott az európai olvasó, főleg 
a skandináv realisták írásaiban. Lewis 
műveiből tehát, amelyek közelhozva 
és kissé izeire tépve természetes érté-
kükre szállítják le a távoli látomások 
csodáit, a legalaposabban s a leg-
könnyebben ismerkedik meg a kíván-
csi európai az amerikai emberrel, 
amelynek aztán Lewis nemcsak nagy-
szerű ismerője és bravúros portretis-
tája, hanem maga is jellegzetes típusa. 
Nem az amerikai regény, hanem in-
kább annak hőse, az újfajta, az ame-
rikai ember, a homo americanus az, 
akit a svéd akadémia ezúttal kitün-
tetett, ennek az imaginárius lénynek 
a mellét dekorálta, mikor a képvise-
letében megjelenő Sinclair Lewis 
gomblyukába fűzte a Nobel-díj ame-
rikai méretek szerint is kiadós ordóját. 

A homo americanus portréjához 
számos tanulmányt készített Sinclair 
Lewis különböző társadalmi osztályok 
és más-más életviszonyok keretében, 
egyre változó megvilágításokban ke-
resve ennek a lelki arcélnek legjelleg-
zetesebb kifejezését. Valamennyi ta-
nulmány között legsikerültebb, leg-
gondosabb és a legelterjedtebb típus 
megtestesítője, az átlag amerikai kis-
polgár : Babitt. 

Babitt, a kollektív amerikai polgár, 
az a típus, amely milliószámra él a 
Manhattan szigettől Kaliforniáig. El-
képzelhetetlen másutt, mint Ameriká-
ban. Mint ahogy Don Quijotte hazája 
csak Spanyolország, Tarasconi Tarta-
riné csak Dél-Franciaország lehet. 
Portréja kollektív módon készült. 
Lewis megfigyelőképességének éles 
lencséjével ezer meg ezer pillanat-
felvételt készített az átlag amerikai 
polgár minden mozdulatáról, bogará-
ról, kiszólásáról, kedvelt szavajárásá-
ról, azután a legjellegzetesebb felvéte-
leket boszorkányos ügyességgel össze-
kopirozta. Igy jött létre a tökéletes 

típus, amelynek egyéni portréja aztán 
egymásmellé helyezett apró epizódok, 
végtelen türelemmel kihallgatott pár-
beszédek számtalan színfoltocskájá-
ból, reszkető elevenségű ecsetvonásá-
ból alakult ki. 

Babitt telekügynök, ingatlan ágens, 
ami szintén a legtipikusabb amerikai 
foglalkozás. Elsatnyult csökevénye a 
földeket a civilizáció számára meg-
hódító conquistador lendületének. 
Emellett a legszédületesebb lehetősé-
geit tárja ki az Amerikában szinte 
szenvedéllyé vált spekulációnak; leg-
főbb fegyvere a reklám, amely szin-
tén az óceánontúli ipar szédületes fejlő-
déséből született s amelynek termé-
szetrajzával, az amerikai élet tempó-
jával együtt dobbanó szívverésével 
más regényeiben is élénken foglalko-
zik Lewis. De bármennyire típus is 
Babitt, azért élő ember. Nem báb, 
nem karikatúra, élő, természetes való-
ság, de nem egyéniség. Sőt egyéni 
vonása sincs. Éppen ezért amerikai, 
ebben különbözik az európai embertől, 
aki soha nem tud ennyire egyéni ka-
raktertől mentes tömeglénnyé zülleni. 
Babitt az egyetlen tragikus megsem-
misülése az óriási szám súlya alatt. 
ö maga a megtestesült megalkuvás 
azokkal az életformákkal, azokkal a 
megszokásokkal és előítéletekkel szem-
ben, amelyeket a tömeg rákényszerít. 
Nincs egyetlen gondolata, nincs egyet-
len érzése, amely önmagától, spontán 
született volna meg a lelkében, min-
den a körülötte élő százezrek egységes 
gondolkodásában és érzésvilágában 
gyökeredzik. Babitt éppen úgy, mint 
sok más millió szabályos automatikus 
mozgást végző része az amerikai élet 
nagy gépezetének. És minthogy ez az 
élet is tele van a mindennapi élet 
apró megalkuvásaival, a gyakorlatias 
elvek érvényesítésének, az olcsó kénye-
lem banalitásának végtelen laposságá-
val, sivárságával, Babitt tulajdonkép-
pen az unalom taposómalmában őrlő-
dik. Érzi ezt maga is, de mégsem lázad 
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fel ellene. Nincs ereje a kitörésre, 
kényelmes hozzá, könnyedén, szinte 
derűsen törődik bele ennek az életnek 
zavartalan nyugalmáért annak szel-
lemi primitívségébe, vegetatív szürke-
ségébe is. 

Másik regényében, amely időrend-
ben megelőzte a Babitt-et, az amerikai 
Bovaryné típusát mutatja be. Az 
amerikai Bovaryné, akit Carol Kenni-
cotnak hívnak, éppen úgy vidéki orvos 
felesége, mint a francia. Tele vággyal 
szép, szabad szemhatárok után, egy 
magasröptű lélek magasságokba só-
várgó lendületével harcol ő is a kis 
parasztváros triviális alantasságával, 
szűk látókörű elvakultságával, maradi 
csökönyösségével, szemforgató álmo-
ráljával. A küzdelemben szintén az 
egyén bukik el a tömeggel szemben. 
A nagy szív, a tiszta lélek, a magas 
értelmiség alatta marad a Main Street 
(Fő-utca) — ez a regény címe — köl-
csönös érdekre s a titkolt bűnök közös 
takargatására alapított szövetségének. 
A győzelem azonban itt sem kemény, 
tragikus csattogású csaták után követ-
kezik be. Az amerikai Bovaryné tulaj-
donképpen szintén nem lázad fel. A kö-
zépszerűség csaknem észrevétlenül 
győzi le itt a kiválóságot, úgyhogy a 
környező unalom és banalitás mint 
valami ragályos kór beivódik a póru-
sain és lassan megmérgezi a lelket. 
És sem a legyőzött, sem a regényíró 
nem veszi tragikusan ezt az alapjában 
sötét és kétségbeejtő bukást. Szinte 
joviális mosollyal tér napirendre fö-
lötte mind a kettő. Itt is győz a több-
ségi elv. Igy történik ez ezer meg ezer 
esetben, ez Amerika rendje. Mintha 
valaki zokszó nélkül, emberfeletti meg-
nyugvással venné tudomásul a halált, 
amely végeredményében a természet 
rendje szerint való elmúlás. 

Egyetlen hőse van Lewisnek, aki 
nem alkuszik meg, aki a sors minden 
csábító kedvezésével szemben szilár-
dan kitart meggyőződése mellett, ez 
Arrowsmith orvos, aki az amerikai 

író valamennyi regényalakja közt leg-
kedvesebb az európaiaknak. Viszont 
az is igaz, hogy Arrowsmith Lewis va-
lamennyi figurája közt a legkevésbbé 
amerikai. Itt a miliő a tipikusan ame-
rikai, sőt még inkább a probléma : a 
mindenható, a nélkülözhetetlen rek-
lám kártévő hatása a tudományos 
működésre s Arrowsmith belső küz-
delme mellett elkeseredett és drámai-
lag kiélezett harc folyik a tudományos 
sarlatánság és az érdeket, érvényesü-
lést nem hajhászó tiszta tudományos-
ság közt. S ezúttal megint az amerikai 
típus sikerült Lewisnek s ebből a 
szempontból Pickerbaugh doktor, a 
sarlatán orvos klasszikusabb, telje-
sebb, hibátlanabb alak a regény hősé-
nél, Arrowsmithnél. 

Ebben a regényben jut különben 
legélesebben fordulóponthoz az egyén 
drámája is. Az orvos dilemmája ez, a 
tudós lelkiismereti válsága, akinek 
választania kell a szegény, veszedelmes 
és áldozatos kutatás hősiessége és a 
könnyű boldogulás utilitarizmusa közt. 
Egyfelől a jólét és gazdagság, egy sze-
rencsés és előkelő házasság minden 
előnye, másfelől a szörnyű epidemia, 
mely egy sziget nyomorult lakosságát 
tizedeli. A kettő közt kell választani. 
És Arrowsmith, aki feltalálja a ragály 
antitoxinját, az igazi tudós áldozat-
készségével az utóbbit választja. Ott-
hagy családi boldogságot, anyagi érvé-
nyesülést és elmegy a járványsujtotta 
vidékre, ott küzd tovább a kórsággal, 
kipróbálja és tökéletesíti szérumát, 
amely egyelőre szabadulást hoz né-
hány szegény szenvedőnek, de valami-
kor talán az egész emberiség számára 
áldás és jótétemény lesz. 

Elmer Gantryban ismét új típussal 
ismertet meg Sinclair Lewis, a reklám-
prófétáéval s közben kegyetlen szati-
rával leplezi le a misztikus blufföknek 
azt a vásárát, amelyet Amerikában a 
lelkek üdvével űznek. Elmer Gantry 
az amerikai puritán Tartuffe regénye. 
A különböző amerikai szekták, bab-
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tisták, puritánok tülekednek itt egy-
mással, nem kevésbbé alantas lelkek, 
mint a kisvárosi főutca lakói, vagy 
Babitt, a megcsontosodott nyárspol-
gár. Lewis nem is igyekszik szépít-
getni, tisztára mosni őket különben 
kevésbbé sikerült regényében, amely 
egészében úgy hat, mint valami anti-
klerikális pamflet. Sőt az amerikaiak 
megállapítása szerint nem is pamflet, 
hanem egyenesen kulcsregény, amely-
ben a költött nevek tulajdonosai élő 
és közismert szereplőkkel helyettesít-
hetők be. 

Legújabb regényében, a Samuel 
Dodsworth-ban európai környezetbe 
telepíti át Lewis az amerikai típust, 
amelynek már nemzeti érzése, hon-
vágya van. Ezt a honvágyat némileg 
ellensúlyozza ugyan az irtózás attól 
a banális életunalomtól, amely az 
Európából hazatérő amerikait a hir-
telen növés gyermekbetegségéből csak 
most kilábaló Amerikában várja. Sam 
Dodsworth belső válságánál azonban 
még jobban érdekel bennünket az 
amerikai nőkérdés, amely az ő családi 
életében éleződik ki drámai bonyoda-
lommá. Amerikában a nőnek kivételes 
helyzete van ; ez talán még a régi 
nőhiány folyománya, atavisztikus csö-
kevénye a primitív gyarmatos életnek 
az új túlmechanizált civilizációban. 
A nőnek ez a kivételes helyzete kezd 
már valóságos nőuralommá fajulni és 
ennek a lehetőségnek tragikomikus 
miniatűrje a Dodsworth-család. Dods-
worth, aki maga igen egészséges és új 
eszméktől fűtött, mozgékony tetterős 
férfipéldány, csapodár, hiú, helyzeté-
nek előnyeit orcátlanul kihasználó 
feleségének elviselhetetlen zsarnoksága 
alatt nyög. 

Ez Sinclair Lewis főalakjainak galé-
riája. Egészen különös arcképcsarnok. 
Más, mint amely Jack London trapper 
világának gyermekes romantikájából 
még mindig kísért, ha Amerikáról esik 
szó. Lewis regényeiben túlvagyunk 
egy nép gyermekkorán. Kezdődik a 

férfikor és ennek a kornak, e hirtelen 
megférfiasodás furcsa zavartságának 
reprezentáns írója Lewis. 

Ő maga sem egészen lépett még ki 
a gyermekcipőből. Nincs tisztában tel-
jesen sem önmagával, sem népével. 
És éppen ez a pont az, amelyen az 
európai író sehogy sem tud vele meg-
barátkozni. Benne még a gyermekség 
és férfikor határmesgyéjén végletes 
ellentétek kuszálódnak egymásba. Már 
férfifejjel gondolkozik, de még gyer-
mekszívvel érez. A férfi élesen látó 
szeme már felfedezi a hibákat, de a 
gyermeki ragaszkodás még nem tudja 
a hibákat elítélni. Férfikeserűséggel 
fűti az indulat a sok megalkuvással, 
sivár köznapiassággal, alantassággal 
szemben, amit az életben lát, de végül 
gyermekesen elmosolyodik fölötte. 

Benne van még a gyermekes megalo-
mánia, amely minden amerikainak 
egyformán jellemzője s amely nem tud 
betelni a fiatal elevenség, a túlduzzadó 
erő, a lassanként óceánokon is átter-
peszkedő nagyság csodálatával. Azok 
az alakok, amelyek Lewis galeriáját 
benépesítik, groteszk, kicsinyes, kelle-
metlen, rosszindulatú, talán legtöbb-
ször kártékony típusok, az a világ, 
amelyben élnek, éppen ilyen sivár, 
banális, kellemetlen miliő, de ezek 
az alakok együtt a maguk világával 
mégis Amerika részei, Amerikát jelen-
tik, együtt nőnek Amerika nagyságá-
val. És ha Lewis meg is tudná tagadni, 
meg is tudná gyűlölni vagy gyűlöltetni 
egyik-másik alakját, Amerikát gyű-
lölni, meggyűlöltetni, megtagadni so-
hasem tudná. Bántja, amit maga körül 
lát, fölényes iróniával piszkálja a sok 
félszegséget, nem titok előtte, hogy 
ami itt az emberek éltető levegőjévé 
vált, romlott, miazmás atmoszféra, de 
mégsem csap szét ezen a szemétdom-
bon, romboló kézzel nem vágja be az 
ablakot, hogy friss levegő áradjon be 
a résen, hanem az amerikaiak elpusz-
títhatatlan jovializmusával törődik 
bele abba, ami van s rábíz mindent 
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egy fiatal s az előretörés lendületének 
helyzetenergiájától hajtott civilizáció 
szerencséjére. Ő a legoptimistább pesz-
szimista, az új típus a homo america-

nus, amely most a Nobel-díjjal deko-
rálva feszíti büszke mellét Európa 
felé. 

Kállay Miklós. 

Tudományos élet. 
Grammatici certant. — Mióta lovasnép a magyar ? — Nyelvhelyesség. — A kareha-bíró. — 
Az aranybulla eredete. — Prévost abbé és Magyarország. — Népzene. — A kunmiatyánk 

és a nagyszentmiklósi aranykincs. — Kun Béla, az utolsó kun dinaszta. 

Nemes páthosszal kelt védelmére 
egy évvel ezelőtt Kerényi Károly a 
klasszika-filológia régebbi fogalmazású 
öncélú művelésének. Veszélyeztetve 
látta a magyar tudományosság egyik 
szépmultú ágának európai színvona-
lát attól a most mind erősebben érvé-
nyesülő irányzattól, mely mint a többi 
történeti tudományokat, a finn-ugor 
és uralaltáji nyelvészetet, továbbá a 
magyarországi germanisztikát és ro-
manisztikát a magyar történelem szol-
gálatába állította, eltérve a szak-
tudományoknak félszázaddal ezelőtt 
divatos öncélú, l'art pour l'art műve-
lési programmjától. Úgylátszik, a 
Petz Vilmostól megindított magyar 
bizantinológia erős terjedése, mely 
különösen Moravcsik Gyula munkássá-
gán keresztül ma mindjobban közele-
dik a magyar őstörténeti kutatások-
hoz, valamint a Hegedüs István és 
Ábel Jenő szellemében művelt magyar 
humanizmus, mely különösen a most 
Szegeden működő Huszti József ta-
nulmányaiban folytatódik, keltette fel 
a tiszta hellenizmusért rajongó Ke-
rényi Károlyban azt az érzést, mintha 
egyedül maradt volna a régi klasszika-
filológia «európai színvonalú» műve-
lésében. 

Kerényinek a Budapesti Philologiai 
Társaság tavalyi közgyűlésén tartott 
erős retorikai zengésű apológiája nagy 
visszhangot támasztott a klasszikus 
filológusok aránylag kisszámú táborá-
ban. Marót Károly a Széphalomban 
írt cikkében azt hangsúlyozta, hogy 
a klasszika-filológiának csakugyan 
nem szabad elsorvadnia más tudomá-

nyok szolgálatában, de modernizálód-
nia is kell az által, hogy igénybe vesz 
minden új, kínálkozó tudásforrást: 
a modern etnográfiát, vallástörténetet, 
sőt a legújabb tudomány, az alkat-
lélektan tanulságait is. Moravcsik 
Gyula ugyanitt kereken megfogal-
mazta a vita megindítójának ellen-
programmját: «Itt az ideje, hogy . . . 
klasszika-filológiánk tétovázás és tá-
voli ködös célok kergetése helyett 
minden erejét a magyar érdekű kuta-
tásnak szentelje». 

A mindig igen magas színvonalon 
mozgó vitára most Hornyánszky 
Gyula, a budapesti egyetem kiváló ta-
nára tett pontot, vagy jobban mondva 
felkiáltójelet a Philologiai Társaság 
legutóbbi közgyűlésén. Ő is, mint a 
többi hozzászóló, a maga kutatásai-
nak szellemében bírálta meg az eddigi 
célkitűzéseket, kiemelve mindegyik-
nek sajátnemű korlátozottságát, kü-
lönösen hangsúlyozva Morafcsik pro-
grammjának elégtelenségét és saját, 
erősen szociológiai érdeklődésű kuta-
tásainak szellemében egy görög társa-
dalomrajz megírásának követelményét 
állította a klasszika-filológia magyar 
munkásai elé és részletesen ismertette 
ily értelemben tervezett nagy köny-
vének egyes fejezeteit. Csakugyan 
igen szép jövő és bő aratás áll az antik 
studiumok előtt, ha a modern szocio-
lógia módszerei kellő érvényre jutná-
nak benne. De nem hallgathatjuk el 
szerény véleményünket, hogy vala-
mennyi célkitűzés, a humanista szel-
lemű, a vallástörténeti, a hungaroló-
giai és a társadalomtudományi irá-
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