
jött, amelyet elhalmoztak irigységgel, és hamarjában nem tudták, mit 
válaszoljanak rá. 

Ekkor egy goromba, öblös basszus hangzott fel a közelben és egy 
hatalmas vad fej hajolt ki a mögül a szinfal mögül, ahonnan az óriás 
kinyújtott lábai terjeszkedtek a szinpadra. 

„Van�e felesége és vannak�e gyermekei?" — kérdezte Rachnov a 
munkástól gyatra franciasággal. 
— „Van, — több gyermekem van, mint kéne", — válaszolta a kérde-
zett csodálkozva. 

„Nekem nincsen. Nem találok a világon hozzám ill� n�t. És jár�e 
a vendégl�be, a szinházba, sétálni?" 

„ N o , néha elmegyek — miért ne mennék?" 
„Nekem sehová sem szabad mennem. Állandóan bezárva és állan-

dóan egyedül." 
Az óriás vad f� ismét eltünt a kulissza mögött. Hosszabb hallga-

tás állt be. Most viszont egy más világból hangzott feléjük a szó, ami-
hez a munkás és a liliputiak nem tudtak mit szólni. 

A rendez� visszajött az ebédr�l a vendégl�b�l és ismét átvette a 
vezetést. A munkások kintr�l bejöttek és elfoglalták helyeiket. A tör-
pék felfrissülve az ételt�l és pihenést�l felcihel�dtek helyükr�l, a kulisz�
szák mögül, és a szinpadra özönlöttek. Csak az óriás lábai terpeszked-
tek szét a másik kulissza mögül mozdulatlanul a szinpadon, mint két ki-
döntött fa élettelen törzse. 

S I N C L A I R L E W I S : E Z N Á L U N K L E H E T E T L E N . . . 

(Forditotta: Bálint György. Athenaeum kiadás 1936.) 

A közeled� amerikai elnökválasztásokkal kapcsolatban az Egye-
sült Államokban is akut kérdéssé lett a fasizmus. Az európai fasizmu�
sokon okulva Sinclair Lewis még az elmult évben jelentette meg ,,It con't 
hapen here" cimű utópiáját, melyben a fasizmus Amerikára les� vesze-
delmeit igyekszik felrajzolni szatirikus utópia�regény formájában. A re�
gényben 1936 �szén az ismert fasiszta propaganda segitségével Buzz Win�
drip — akinek arcképét alább következ� szemelvényünkben közöljük — . 
elnökké választatja magát, mire az Egyesült Államokat a műveletlenek 
és barbárok serege veszi birtokába, hogy rövidesen megsemmisitse mind�
azt a kulturát, amire az amerikai polgár oly annyira büszke. Buzz Win 
drip az európai diktároktól eltér�en egy különös demagógia segitségével 
gy�z: demokratának játsza ki magát. A szólamoktól a jó öreg amerikai 
demokraták maguk is megtántorodnak, de mire észhez térnek, már el-
vesztették a csatát. A demokráciát Doremus szerkeszt� személyesiti 
meg. Amikor a fasizmus borzalmaira ébred, el�ször a széls� baloldalon 
keres támaszt, azok azonban önz�ek és rövidlátóak, mire a polgári de-
mokrata forradalmi szervezetbe lép. Ez a szervezet azután aláássa a 
diktaturát és ereje a hatalom bomlásával egyenes arányban n�. Doremus 
ebben a munkában találja meg igazi énjét. Az utolsó oldalon — álmá-
ban — megelevenedik el�tte a közeli gy�zelem. 

Az eseményeket Sinclair Lewis a németországi eseményekr�l min-
tázta s regényében a fasizmus teljes képét igyekszik nyujtani. A dolgozó 
osztályok szemléletét és vágyait azonban feltün�en vulgáris szemmel 
látja és szinte csodálatos felel�tlenséggel mer közhelyekre támaszkodni. 
A regény megoldása egyébként történelmileg is fából vaskarika, amiben 
Sinclair Lewis maga sem hihet, ellenére annak, hogy olvasójával él sze-

retné hitetni. A Babbit kritikája áterezi ezt a regényt is és, ha a lényegre 



lemarkolunk, megállapithatuk, hogy Sinclair Lewis önmagát csapta be, 
amikor derülátó sejtéssel fejezi be könyvét, mert a történelem tanulsá-
gain nevelkedett olvasó nem bizhatja már életét a különhaladó Doremu�
sokra, hanem egyedül az összes megmaradás ellenes er�k egyesülésében 
remélhet. (m. j.) 

Berzelius Windripet 1936 nyarán és kora �szén számos fénykép mu-
tatta be, amint éppen autóba száll, vagy kilép a repül�gépb�l, hidat 
avat, rostélyost és kukoricakenyeret falatoz a déliekkel és kagylólevest 
kanalaz az északiakkal, beszédet mond az Amerikai Légió, a Szabadság 
Liga, az A. F. H. O. Sz., az Ifjú Szocialisták Szövetsége, a Vendégl�s�
ipari Alkalmazottak Egyesülete, az Alkoholellenes L i g a és az Afganisz-
táni Missziós Társulat gyülekezeteiben, kezet szorit el�kel� hölgyekkel 
és megcsókol százéves öregasszonyokat (sohasem forditva), angol lovagló�
ruhát visel az el�kel� negyedben és munkászubbonyt a parasztok között. 
Buzz Windrip csaknem törpe volt, de az alacsony t�rzsön hatalmas fej 
ült, valóságos vérebfej — füle nagy, orcái lelógók, szeme bús. De köz-
vetlen, sugárzó mosolyától, (amelyet a washingtoni laptudósitók szerint 
fel és le tudott csavarni, mint a vi l lanyt), rútsága megnyer�bbé vált a 
szép férfiak minden finomkodásánál. 

Vastagszálú, hosszan hátrafésült, sima fekete haja indián vérre val-
lott. A szenátusban olyan ruhát viselt, mint egy tekintélyesebb biztositó�
ügynök, de ha gazdaválasztói látogattak fel Washingtonba, felhúzta vi-
seltes, szürke, fecskefarkú kabátját, fejére tette a hordónyi köcsögkala-
pot és úgy festett, mint valami panoptikumbeli csoportból való orvosfi-
gura. 

És csakugyan az a hir járta, hogy Berzelius Windrip, joghallgató 
korában, egyik vakációban, mint banjoművész, kártyamutatványos és 
orvosságkézbesit� kisérte a nagytudományú Dr. Alagash vándorlabora-
tóriumát, melynek különlegessége volt a Choctaw�féle rákkezeilés, a tü-
d�vész elleni Chinook�kura, továbbá a Peshavara cigánykirálykisasszony 
�si receptje szerint készült reuma�pilulák. A nemes társaság Buzz dere-
kas közreműködésével másvilágra küldött egy sereg embert, aki ha ke-
vésbé bizik Alagash doktor dohánylével és rozspálinkával kevert szines 
kotyvalékaiban, talán orvoshoz megy és kigyógyul a bajából. 

De Windrip azóta rég jóvátette ifjukori bűneit. Most már nem 
gyógyszerekkel kuruzsol, mint holmi közönséges csaló, hanem gazdasági 
csodaszerekkel és megnövekedett tekintélyének bizonyságaként mega-
fon, vagy — a dobogóról — mikrofon viszi szét szavát és reflektorok 
fénye világitja meg alakját. 

Alacsony kis ember volt, dehát nem volt�e alacsony Napoleon is, 
vagy Lord Beaverbrook, Stephen A. Douglas, N a g y Frigyes, no meg 
doktor Göbbels, akit bizalmasan csak „Wotan Miki egeré"�nek nevez 
egész Németország. 

Doremus Jessup, aki szerény tuszkulánumából figyelte Windrip 
szenátor szónoki diadalait, sehogy se tudta megérteni, mivel bűvöli el 
hallgatóságát ez az ember. Közönséges volt és csaknem analfabéta. 
Nyi l t hazugságait könnyen rá lehetett bizonyitani. „Eszméi" a hülyesé-
gig zavarosak, hires vallásossága olyan, mint egy vándor kegyszerárusé. 
M é g hiresebb humora pedig nem haladja meg a falusi szatócs szinvona-
lát. Beszéde — ha csak a szavakat nézi valaki — kietlen, filozófiája 
semmitmondó, politikai jelszavai, mint a szélmalom vitorlái. Mai hit-
vallását Lee Sarason, Hitler, Gottfried Feder, Rocco tanitásaiból, no 
meg talán a „Rólad szól dalom" cimű revűb�l szedte össze. Hét évvel ez�



el�tt otthon, a nyomorgó farmerek közt még csak a kövérebb falatot és 
a b�ségesebb dohányt igérgette a hűséges pártharcosoknak és állást a 
keresztfiúk, sógorok, komák, üzlettársak és hitelez�k lekenyerezésére. 

Doremus nem volt még jelen Windrip egyetlen szónoki orgiáján sem, 
de politikai hirhozói mesélték, hogy a bűvölet hatása alatt valóságos 
Platónak tetszett ez az ember, bár utólag egyetlen szavát se lehetett 
visszaidézni. 

Két tehetségével tűnik ki az ujdonsült pusztai Demosthenes — 
mondották. El�ször is sem a szinpadon, sem filmen, sem szószéken nincs 
ma nála különb, zseniálisabb szinész. Hadonászik és csapkodja az asz-
talt, kimereszti szemét, mint az �rült, tajtékzó szájjal bibliai átkokat 
szór. De tud gügyögni is, mint a szoptató anya, könyörögni, mint az epe-
d� szerelmes és közben hűvösen, megvet�en odalök pár számot és ada-
tot, amelyek halálosan meggy�z�ek, bár többnyire teljesen légb�lkapot-
tak. 

És a küls� szinészkedés alatt istenadta kivételes tehetség lakozik: 
lángragyúl a közönségét�l és a közönségével. És az is lángot fog vele és 
t�le. Drámaian megjátssza, hogy � nem náci, nem fasiszta, s�t inkább 
vérbeli demokrata, a szó �si, Jefferson—Lincoln—Wilson�i értelmében. 
Diszlet és jelmez nélkül tökéletes illúziót kelt és elhiteti, hogy � védi 
majd meg a barbár hordák ellen a Kapitóliumot és közben angyali ártat-
lansággal, saját tüzes demokrata szivének szülötteiként tálalja fel Eu-
rópa minden szabadságellenes, antiszemita eszel�sségét. 

Drámai nagyságán kivül Buzz Windrip a hivatásos Átlagember. Az 
amerikai Átlagember minden el�itélete, minden ösztöne él benne. Hiszi, 
hogy nincs kivánatosabb, tehát szentebb dolog a világon, mint a málna-
szörp hajdina�kaláccsal, hisz az újtipusu, kaucsukkal szigetelt villamos 
hűt�szekrényben, hisz a fajkutyák nemességében és a kutya nemességé-
ben általában, hisz S. Parkes Cadman orkákulumaiban és abban, hogy 
minden büffé és étkez� pincérn�ivel jóban kell lenni, hisz Henry Ford-
ban és büszkén emlegeti, hogy ha majd egyszer elnök lesz, talán vendé-
gül is látja a Fehér Házban. És hisz mindazok fels�ségében, akinek va-
gyona meghaladja a millió dollárt. Sétapálca és kaviár, rangjelzés, tea-
ivás ,vers — hacsak nem a napilapok hasábjain — és minden külföldi 
— legföljebb tán az angolokat kivéve — elfajzási tünet a szemében. 

Közönséges — hát hogyne lenne közönséges. Közember, de szóno-
ki ereje a húszszorosára nagyitja A többi közember érzi, hogy minden 
céljuk, minden vágyakozásuk közös és mégis fent látja maga fölött és 
imádva emeli feléje a kezét. 

N A G Y L A J O S : B U D A P E S T N A G Y K Á V É H Á Z 
(Regény. Nyugat kiadás Budapest 1936.) 

A Budapest Nagykávéház inkább életkép, mint regény. Autentikus 
életkép, hasonlóan a Kiskunhalomhoz, ellen�rizhet� módszerességgel fel-
épitve, és körültámasztva, aláaknázva aktuális vonatkozásokkal. Az ak-
tualitások szükségszerű dekorációjában vajjon ki kételkedhetik? Vajjon 
iró�e a szó magasabbrendű értelmében az, aki felhasználatlanul, figyel-
men kivül hagyja az �t körülvev� valóságot, személyében és tárgyának 
vonatkozásában a kapcsolatot megtagadva azzal. Nagy Lajost vád eb-
b�l a szempontból nem érheti, a környezet, ezuttal a város környezete, 
beleágyazva egy tébolyodott világba, kétségbeejt� plaszticitással él, ta-
lán er�teljesebb konturokkal még, talán több keserű valósággal, mint a 
Kiskunhalom mezei tónusu, harangok, kolompok, nyári esték helyett 
szemetet, port, ostobaságot és gonoszságot elevenit�, mégis bukolikus ha�


