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Az exakt tudományok neonacionalizmusa. 

Bekapcsolhatók-e az exakt tudományok is — matematika és természet-
tudományok — a nemzeti gondolat renaissanceába? Nálunk nem fölösleges 
ez a kérdés, mivel az exakt tudományok magyarországi sorsa művelődéstörté-
netünk egyik meglehetős hézagos fejezetét alkotja. Külső körülmények — 
s nem belső fajbeli hiányok — miatt mi nem tudunk századokra visszamenve 
iskolát teremtő, tradiciót formáló, históriai folytonosságot biztosító nagyobb 
számú tudóst felmutatni az exakt tudományokban. S mivel ami kevés kincsünk 
akad e téren, azt sem ismerjük és kamatoztatjuk eléggé, nálunk különösen 
gyakori a megtévesztő okoskodás, hogy az exakt tudományokat a nacionalizmus 
legkisebb csöppje is meghamisítja, hogy minden nemzeti cél országhatárok 
szűk kereteibe sorvasztja fejlődésüket, hogy a nemzeti lélek csak teher nyelvi 
és faji különbségek fölött való szárnyalásukban. 

Ha tehát szembeszállva e nézettel, sikerülne köztudatunkban doktrina-
mentes fölfogást terjeszteni el : ez már magában is sokak számára a neonacio-
nalizmus felé vezető első lépés volna. Azután kellene gondoskodnunk a nacio-
nalizmus ez új területeinek a Klebelsberg Kuno gróf által leszögezett nemzeti 
hármasság: a «gazdagodás, függetlenség, öntudatosság» szolgálatába állításáról. 
Vagyis gondoskodnunk kellene az exakt kutatások olyan megszervezéséről, 
hogy szintén fokozzák az egyetemes magyar munka anyagi és erkölcsi termé-
kenységét : nemzeti nagyságunkat. 

Hogy a nemzeti nagyság szorosan összefügg az exakt tudományok gyakor-
lati alkalmazásaival, amilyenek pl. a technika, a gazdálkodás, az egészségügy, 
ebben mindnyájan egyetértünk. Mivel pedig a tudománytörténet világosan 
mutatja, hogy az exakt tudományok abszolut autonómiája, korlátlan öncélú-
sága, végső absztrakciója, vagyis a tiszta elméleti kutatás minden gyakorlati 
alkalmazás kimeríthetetlen forrása, azért a nemzeti hármasságból a gazda-
godás és függetlenség kapcsolata az exakt tudományokkal kétségtelen. Csak 
azt nem látják sokan, vagy lekicsinylik, vagy épen károsnak gondolják, hogy 
a nemzeti hármasság harmadik — Klebelsberg gróf szerint legfontosabb, mert 
a másik kettőt determináló — tényezője, a nemzeti öntudat is ott van már 
a tisztán elméleti exakt tudományokban mint termő csira. Pedig idevágó 
példák Chamberlain, Le Bon és Spengler óta nagy számban ismeretesek. Nem 
lehet célunk ilyenek ismétlése, csak néhány kevéshbé ismeretest említünk. 

Poincaré «La géodésie française» értekezése címét azzal indokolja, hogy 
az exakt tudományok között a geodézia lehet leginkább nemzeti jellegű. 
A XIX. század Poincarénál is markánsabb matematikusa, Weierstrass kiváló 
német, svéd és zsidó matematikusokat hasonlít egymással össze egyik levelében 
(Szonja Kovalevszkyhez) a germán faj mélyebb matematikai gondolkodásának 
illusztrálására. Újabban Klein, a kiváló göttingeni matematikus hangsúlyozta, 
hogy mennyire sajátosan idegenszerűek az angol matematikai munkák a hasonló 
francia munkákkal szemben. A Nobel-díj nyertes Ramón y Cajal, az idegrendszer 
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szövettanának egyik nagymestere, állítja a spanyol faj exakt tudományokhoz 
való hajlandóságát és fontosnak tartja a kutató tudósnál a faj szeretetet. 
Önkénytelenül a mi Eötvös Lórándunk mondása jut eszünkbe a magyar Alföld 
egyik problémájánál: «amíg rajtajárok, amíg kenyerét eszem, erre szeretnék 
még megfelelni». 

Megdönthetetlenül érvelt e dolgokban egykori kiváló kémikusunk, Than 
Károly (Budapesti Szemle, 1907), mikor egyízben meglátogatta Liebiget. A világ-
hírű müncheni kémikus azt kérdezte Thantot, hogy milyen nyelven ad elő? 
És nagyon elcsodálkozott a feleleten, hogy magyarul. Ez a felelet két okból 
nem elégítette ki Liebiget: először azért, mert — szerinte — a magyar nyelv 
fejletlen a kémia tudományos tárgyalásához, másodszor azért, mivel a kis 
nemzetek tudósainak kizárólag (szóban is, írásban is) valamely világnyelven 
kellene működniök a maguk, nemzetük s a tudomány érdekében. E világnyelv 
a magyar tudósra nézve — Liebig szerint — elsősorban a német lehetne. 

Az első okra vonatkozóan azt kérdezte Than müncheni kollégájától, 
hogy tud-e magyarul? S mikor kiderült, hogy Liebig csak mások véleménye 
alapján beszélt a magyar nyelv fejletlenségéről, akkor megmagyarázta neki, 
hogy bár ő is német anyanyelvű és elég későn tanult meg magyarul, mégis 
ötöd, sőt negyedrésszel rövidebbek magyar dolgozatai, mint német fordításai, 
a szabatosság minden kára nélkül. A másik okra vonatkozóan kifejtette Than 
— félnapig tartó együttlétük alatt —, hogy a különböző nyelvekkel különböző 
színezetű és irányú gondolkodások járnak. Ez pedig rendkívül fontos — mint 
megannyi különböző fegyver és harcmodor — az Ismeretlennel való harcunkban. 
Speciálisan a magyar nyelv annyira eltér — világosította föl Liebiget budapesti 
kollégája — a többi európai nyelvtől, hogy az emiatt erősen eltérő magyar 
észjárás kivételes fontosságú úgy az önálló kutatásban, mint mások eredmé-
nyeinek az ellenőrzésében. 

A dolog historikumához tartozik, hogy Liebig végül is elismerte Than 
érveléseinek igazságát. 

Than érvelésének a lényegét európai hírű bakteriológusunk, Pertik Ottó, 
már 1896-ban így fejezte ki : «Ha az emberiség kezdet óta egyetlen egy nyelvet 
beszél vala : mai fejlettségét el nem éri; mert a különböző nyelvekben meg-
nyilatkozó nemzeti szellem az a prizma, melyen ugyanazon eszme megtörve 
új nuance-okra esik szét s megtermékenyíti az eszmék, a gondolatok biro-
dalmát.» S egy olyan egyetemes szellem, mint Wundt is, azt írja : «In der Wissen-
schaft wie in der Kunst, in der Dichtung wie in der Philosophie macht jedes 
Volk seine Eigenart geltend.» (Die Nationen und ihre Philosophie, 1915.) 

* * * 

A nemzeti vonások tehát többé-kevésbbé szükségkép érvényesülnek az 
exakt tudományokban is. A kutató, az alkotó tudós és így a vele biológiailag 
összefüggő faj egyes jellemző vonásai átprojiciálódnak a legegyetemesebb 
tudományokra is. Természetesen ez nem változtat az eredmények objektív 
tartalmán, de módosíthatja az ezeket szolgáltató fogásokat, módszereket és 
irányíthatja a tudományos érdeklődést, a problémák megválasztását. Mindez 
az egyetemes fejlődést szolgálja. Tehát jogosult, nemzetközi nézőpontból pedig 
egyenesen kívánatos az exakt tudományokban is oly alkotó elemeket, oly 
fejlődési lehetőségeket keresni, melyekben mi magyarok önmagunkra talál-
hatunk, a magunk arcát látva meg, a magunk vérének melegét érezve. Az ön-
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magunkra-találás, a nemzeti öntudat-fokozás e szubtilis, de nagy morális erejű 
módjával akarunk még foglalkozni. 

De vajjon tényleg lehet-e a matematika ideáinak s a természettudomá-
nyok realitásainak örökké forgó, színes kaleidoszkópjából oly mintákat ragadni 
ki, melyek a nemzeti géniusz előtt valamikép rokonszenvesebbek a többinél? 
Nem csak jámbor óhajtás ez? Nem holmi «Globus von Ungarn»? 

Ezt a köteles kételyt csak megfelelő programm tudja elűzni. Ilyen pro-
gramm megalkotása, pontjainak sokfélesége miatt, nem egy ember föladata. 
Sőt e programmunknak örökké kell alkotódnia, mivel újból és újból bele keli 
kapcsolni a világszerte történő haladásokba, minél többet asszimilálva ezekből. 
Végzetes volna tudományos életünkre a programmlezárás, a röghöz tapadás, 
bár viszont Antaiosként csak a hazai föld érintése teheti elég erőssé, hogy 
önálló, egyéni érték legyen a nemzetek versenyében. 

Szó sem lehet tehát e programmnak cikkünk keretében való kimerítő 
megállapításáról, de néhány súlyosabb pontját az előbbiek illusztrálása végett 
is le kell szögeznünk. 

Első helyt említjük a Bolyai-problémát. A XIX. század legnagyobb 
matematikai fölfedezése és számos úttörő matematikai gondolat fűződik a két 
marosmenti székely nevéhez. A velük foglalkozó nagy külföldi irodalom állan-
dóan nő, de mi inkább csak adomázunk róluk. Hol vagyunk kiváló matematiku-
sunk, Réthy Mór lelkes és okos fölszólításától, hogy hazánkban minden mate-
matikai kutatás a Bolyaiakból induljon ki! Hiszen még műveikhez is nehezen 
lehet hozzájutni. Egyrészüket ugyan kiadta a M. T. Akadémia harminc éve, 
de oly díszesen, oly hatalmas formátumban, hogy bibliofileknek nemes öröm, 
de nem való beható tanulmányozásra. Nem különös az, hogy míg a világhírű 
Appendix-et a német, francia, angol, olasz tanárjelölt a maga nyelvén olvas-
hatja magyarázatokkal, addig magyar társuk még latinul is nehezen jut hozzá 
s a rég elfogyott magyar fordítást nem vásárolhatja meg. Pedig ennek az alig 
negyven oldalnyi, örökifjú remekműnek ott kellene lennie minden magyar 
matematikus könyvtárában, könnyen kezelhető, magyar nyelvű, magyará-
zatos kiadásban. 

Maga a Bolyai-probléma hármas elágazású. Egyik ág a multba vezet: 
munkásságukat bele kell illeszteni az egyetemes művelődéstörténetbe, meg 
kell érteni a legeredetibb gondolkodókkal is összefüggő történelmi folytonosság 
szerint. A második ág a jövő felé mutat : termőképes, ma is aktuális gondolataik 
a matematika és a matematika filozófiájának ezutáni fejlődésére vonatkozóan 
keltenek eszméket, ösztönöznek további kutatásokra. A harmadik ág az ember 
lelkéből hajtott ki : bizarr és harmonikus, torz és vonzó, titokszerű és naiv, 
ragyogó és borús egyéniségük mindig fogja érdekelni az emberi szív és sors 
bonyodalmainak fürkészőit. 

A természettudományi problémák közül a Balaton- és az Alföld-kutatás-
nak kell dominálnia — mint ezt Klebelsberg gróf leszögezte — szoros kapcsolatban 
az Eötvös-féle mérésekkel. Speciálisan magyar munkakörök ezek s mégis a 
belőlük fakadó kérdések világszerte aktuális biológiai és geológiai problémákkal 
ojtják be és termékenyítik meg tudományos életünket. Borunk, búzánk, állat-
tenyésztésünk, halászatunk, erdősítéseink, szikes területeink, ivóvízszerzésünk, 
földgázkészleteink sorsa — hogy csak ezeket említsük — a magyar tudományos 
kutatóintézetek függvénye. «A nemzeti vagyonról van szó», mondjuk mi is 
Pasteurrel, ki milliárdokkal gazdagította Franciaországot célszerűbb ecet-
gyártással, a bor romlásának megakadályozásával, a francia sör megjavításával, 
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a selyemhernyó-vész megelőzésével, a különböző (tyúk-kolera, lépfene, veszett-
ségi) védőoltásokkal. A mi nemzeti vagyonunk tényezőinek ügyével elsősorban 
nekünk kell fáradnunk. Minden egyes idetartozó «feladat megoldása — mint 
Herman Ottó írta egy speciális kérdésünkről — elsősorban magyar feladat, attól 
visszariadnunk nem szabad.» Külföldi tudományos kutatóintézetek egyes 
eredményeit, ha ezek nyilvánosságra kerülnek, átvehetjük ugyan, de már 
maga az átvevés hazai tudományos szervezeteket kíván. Életbevágó speciális 
körülményeink, fontos problémáink ráadásul önálló tudományos vizsgálatokat 
kívánnak. A tudományos kutatás azonban mai napság annyira bonyolult, 
gyakorlati része annyira függ az elméletitől, hogy e föladataink munkába-
vevése nagyon költséges. A shakespeare-i «put money in the purse» fölszólítás 
elől itt sem lehet kitérni. S a dolog természete miatt a gáncsnak könnyű a szerepe, 
mert az ok és okozat sokszor nagy időbeli különbsége, az összefüggések hajszál-
finomsága, a természettudományi iskolázottság hiányosságai mind-mind elő-
segítik a kritikák ellenkritika nélkül való elfogadását. A magyar tudományos 
kutató-intézetek elméleti eredményeinek nemzetközi értékelése, gyakorlati 
eredményeik magyarországi haszna szolgáltatja a mindent megcáfoló ellen-
kritikát. 

A neonacionalizmus programmjába harmonikusan illeszkednék bele 
az exakt tudományok magyarországi történetének rendszeres kutatása is. E tudo-
mányok története iránt világszerte évről-évre nő az érdeklődés. Annak belátása 
ez, hogy a jövő fejlődésre nézve legjobb útbaigazítónk a mult s hogy a jelen 
megítélése is elfogulatlanul a mult fáklyafényénél lehetséges. Ezen a téren 
nálunk igen kevés történt. Pedig egy rendkívül érdekes, elsüllyedt világ van 
mögöttünk: méltatlanul elfelejtett vagy csak fölületesen ismert tudósok, 
kiknek munkássága többször meg is előzte a szerencsésebb külföldet. Sok 
prioritás ment így veszendőbe. Nekünk azonban zseniális és fantasztikus 
ötleteket, mélybevágó és naiv eredményeket egyaránt föl kell kutatnunk, ha 
általuk a magyar elme, a magyar szellem történetének ismerete teljesebbé 
válik. Ez nemcsak nemzeti öntudatunkat tisztítaná és erősítené, hanem idő-
előtt megszakadt eredeti magyar gondolatláncok fölvevése aktuális problémák-
hoz vezetne. Az exakt tudományokban a «nincs új a nap alatt» föltűnő gyakran 
abban nyilvánul, hogy a régi, elfelejtett kérdéseket modern, tökéletesebb 
módszerekkel vizsgálnak meg. 

Az exakt tudományok magyarországi sorsának kutatása bár elsősorban 
matematikusokra és természetvizsgálókra vár, de nézetünk szerint csak céh-
beli történetírók segítségével válna egységessé, rendszeressé az eddigi lazán 
összefüggő kísérletekkel szemben. Talán a Klebelsberg gróf által új életre hívott 
Történelmi Társulat szervezhetné meg ezt a könnyen műkedvelősködéssé 
válható munkát is. 

* * * 

Ime, legalább is ennyi kapcsolata van a «gazdagság, függetlenség, öntudat» 
nemzeti hármasságát hirdető neonacionalizmusnak az exakt tudományokkal. 
És csak az ilyen kapcsolatok magyarázzák helyesen a megalkuvás nélküli 
patrióta, a minden kutatásában hazájára gondoló Pasteur szavait: «Si la science 
n'a pas de patrie, l'homme de science doit en avoir une . . .» A magyar tudomá-
nyosság pedig a mostani sötét, borús időkben Hegel gyönyörű hasonlatával 
vígasztalódhatik : Minerva madara sötétségben kezdi röpülését. Nálunk azonban 
Minerva madarának nem szabad most kedvére röpködnie, mert védekeznie is 
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kell a sötétségben és erőtadó táplálékot kell gyüjtenie. A mi tudományosságunk 
nem lehet fényűzés, szellemi torna, hanem realitások képviselője a «termő 
magyar munka» programmjában. De a természet rendje, hogy Minerva madará-
nak a sötétségben ki kell röpülnie ; és Klebelsberg gróf szerencsére nem hallgatott 
azokra, kik e madarat nálunk el akarták zárni. Dávid Lajos. 

Kassák Lajos: Napok, a mi nap-
jaink. Regény. Budapest, 1928. Pan-
theon. Alig mult néhány hónapja, 
hogy Kassák Lajos életrajzi regényé-
vel rövid idő alatt méltán jókora si-
kert aratott . És íme, az olvasóknak 
ismét egy testes kötetet , egy ú j re-
gényt kínál, melyet némiképen fel-
csigázott érdeklődéssel ve t tünk ke-
zünkbe, mert az autobiográfia valóban 
kiváló írói tulajdonságokat árult el, 
friss őszinte könyv volt, telve az em-
berábrázolásnak duzzadó erejével. A 
proletáriatusnak úgyszólván legprimi-
tívebb külső állapotaiból és egészen 
szűk lelki korlátozottságából gyorsan 
kibontakozó emberi alkotóerőnek szép 
dokumentuma volt ez a könyv, amely 
már azért is érdekes volt, mert egé-
szen más szemszögből nézte a világot, 
mint a polgári irodalom. 

De mindjárt kezdetben valljuk be 
egészen őszintén, hogy az ú j Kassák 
regényt csalódással te t tük le, mert jó-
val többet vártunk az első után. Saj-
nos bebizonyosodott, hogy az írónak 
alkotóképzelete jóval csekélyebb, 
mint az emlékezésekből rekonstruáló, 
mert jellemalakító képessége sokkal 
bizonytalanabb akkor, ha a képzelete 
formálta alakokkal foglalkozik, mint 
akkor, midőn közelebb áll a modellhez, 
tehát inkább lerajzol, mint megraj-
zolja, ami különben nem ritka jelenség 
az irodalomban, képzőművészetben. 
Kassáknak ezúttal nem volt olyan 
közvetlenül megélt témája , mint 
életrajzi regényében, meglehetősen ki-
esett élettapasztalatai köréből. Ez a 
regénye jórészt a polgári társadalom, 
sőt a jómódú polgárság köreiben ját-
szódik le, amelyeket Kassák szem-
melláthatólag csak kívülről néz és 
viszonyai közé, gondolkodásába nem 
tud oly jól beléhelyezkedni, mint 
gyermekkorának, vagy fiatalságának 
közvetlenül megélt viszonyaiba. Kép-
zeletének nincsen elég ereje, hogy 
valósággá formálja ki azt, amit nem 
ismer, hanem csak elgondol: a teremtő 
képzeletnek mindentudó erejével ek-
képen nem rendelkezvén. Épen az az 
alakja, amely körül egész regényét 
forgatja, az államügyész, aki hirtelen 

há ta t fordít a polgári társadalomnak, 
hogy aztán sehogyse tudjon elhelyez-
kedni a szociáldemokratában, a maga 
teljes egészében élettelen, valótlan, 
sőt néha papirosízű valami, ami nem 
kellemes csalódás egy olyan írónál, 
akinek megelőző könyve telve volt 
lüktető elevenséggel és minden egyéb 
volt, csak sablonos nem. De ennek az 
államügyésznek figurája nem rész-
leteiben, mert széthulló darabjaiban 
sok a mélyrelátás, hanem összetákolt 
egészében nem több, mint egy szo-
ciáldemokrata sablon a polgári lélek és 
erkölcs korlátoltságáról, szűkkeblűsé-
géről és ürességéről, amelyektől még 
a mindent megváltó szocializmus sem 
tud megszabadítani. 

Igy ez a regény, amelyben sokkal 
inkább uralkodik a szociáldemokrata 
világfelfogás és tendencia, mint az 
életrajziban, akármilyen meleg, bár 
gyakran jócskán elfogult, humanizmus-
tól fű tö t t is, művészetében jóval ke-
vésbbé emberi, mint irányzatában. 
Ami proletár életélmény van benne, 
az legtöbbnyire közvetlen és friss, ami 
azonban proletárelgondolás a polgári 
élet rejtelmeiről, az bizony legtöbb-
nyire igazán meg nem látott , határo-
zatlan holmi ; relieftelen, sőt a bi-
zonytalanság érzetétől agyonrajzoltan 
szürke és elmosódó. De az igazi re-
gényírónak, a legmagasabb mérték-
kel mérve, már pedig Kassák Lajos 
van olyan legény, hogy ezzel mérjük, 
az összes emberi dolgok tekintetében 
mindentudónak kell lennie, akár a 
polgári társadalomhoz, akár a prole-
tárihoz tartozik, hályogot egyik irány-
ban sem szabad szemén viselnie. 

Ez az egyoldalú látás okozta, hogy 
a nagyszerű téma, amelybe természet-
szerűleg az idősebb és az i f jabb nem-
zedéknek egymással való szembeállí-
tása is belészövődött, végső szintézisé-
ben megoldatlan maradt , de viszont 
részleteiben pompás alkalmat adott 
arra, hogy Kassák valóban kitehes-
sen magáért . Jó egynéhány élesen meg-
lá tot t és leábrázolt, bár inkább csak 
epizódalakja van (például egy öreg 
dajka), amelyek valóban élnek és tá -
volesnek a sablonos elgondolás mód-
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jaitól. Akár emlékezetből, akár a te-
remtő képzelet erejéből állottak elő, 
egyformán frissek és elevenek, még 
pedig annál inkább, mentől kevesebbé 
differenciáltak és mentől kevesebbet 
vesződött velök Kassák. 

Persze ez a könyve is minden ízé-
ben a szociáldemokrata világfelfogás 
ta la ján áll, amelynek az író fanatikus 
híve. Nincs helyünk és nem is volna 
semmi értelme annak, hogy it t , ahol 
elsősorban is a regény művészi vonat-
kozásait szemléljük, ennek a világfel-
fogásnak elemzésébe vagy bírálatába 
bocsátkoznánk. Művészi szempontból 
mindegy, hogy miféle világszemlélet 
híve az író, a lényeges csak az, hogy ez 
a világszemlélet miképen helyezkedik 
el, az alakítás művészi formái között. 
Vajjon nem töri-e át őket, eggyé vá-
lik-e vélük, mint meleg vér kering-e az 
alkotás ereiben, organikusan jár ja-e át 
őket, hogy mindenütt úgy van-e ott , 
hogy nem önmagáért van, nem mint 
cél, hanem mint hát tér , horizont, 
atmoszféra, amely mindent körülölel, 
de semmire sem borít a lá tást akadá-
lyozó fátyolt és seholsem tolakodó ku-
lissza. 

Sajnos, nem így áll a dolog. A szo-
ciáldemokrata ideológia Kassák ú j 
regényében sokkal nyersebben tolul 
elénk, mint élettörténeti regényében. 
Ez azt mondja el, hogy miképen lett 
Kassák szocialistává, de a «Napok» 
sokkal kockázatosabban arról szól, 
hogy mért kell annak lennie. E két 
álláspont között igen nagy a különb-
ség és ez nagyon hát rányára volt az 
ú j regénynek. De ez különben is jó-
val frissebb eseményekbe markol, mint 
a régi és a forradalmak fá jó emlékei-
vel szemben még nincsen meg az a 
távla ta , amely a mult tényeit a ma 
óhajaitól elválasztaná. Ez ismét csak 
arra vezet, hogy élményszerű lélek-
rajz helyett gyakran csupán schema-
tikus dialektikát kapunk, emberek 
helyett eszmék véreznek el előttünk, 
avagy ju tnak diadalra. 

Ám ha így áll is a dolog, ha t iszta 
művészet helyett gyakran csak össze-
zavarodót kapunk is, még mindig ma-
rad Kassák könyvében sok élvezetes 
oldal, ahol az író alkotó ereje nem cse-
kély mértékben köti le érdeklődésün-
ket, annál is inkább, mert ez az írás 
is egészen újszerű beállítással t u d 
adni régen megszokott és érdeküket 
vesztett élettapasztalatokat, ami bi-
zony több és nagyobb dolog minden 
tendenciánál, mert bár igaz ugyan, 

hogy a prédikátor lehet költő is, sőt 
ettől csak nagyobbá válik, de a költő 
alig lehet büntetlenül prédikátor. 

Farkas Zoltán. 

Városszintézis. Dos Passos: Nagyvá-
ros. Regény. (Athenaeum.) Legutóbb 
láttunk Párisról egy filmet, amely úgy 
akarta kifejezni a nagyvárosi élet szi-
multaneitását, hogy vagy négyféle fo-
tografiát vetített egy képbe: egyszerre 
láttuk a rohanó női lábakat, a drót-
kötélen himbáló gyári kocsikat, a ma-
lomkerékként forgó Eiffel-tornyot és 
a dinamikusan hullámzó gépkarokat. 
A könyv címlapja is ilyen és efféle 
szintézist ad Passos Newyorkról ebben 
a „regényben”. Az idézőjel-irónia a 
poétika-könyvek regény-definiciójának 
szól. Ennek a regénynek nincs főcse-
lekvénye, legfeljebb „epikai vezérmo-
tivuma”. Filmszerűen pereg: apró je-
lenet-mozaikokból rakódik össze. A 
szintézis így bizonyos expresszionista 
szerkesztésmódot eredményez: a new-
yorki felvételek azonban naturaliz-
mussal készültek. Nem kell valami 
bántó stíl-keverékre gondolni: hiszen 
ha szellemtörténeti szempontból néz-
zük a dolgot és a legnagyobb közös 
nevezőkre vagyunk tekintettel: az ex-
presszionizmust felfoghatjuk szubjek-
tiv-lélektani realizmusnak. (A realiz 
must nem lehet egy könnyen lerázni a 
nyakunkról!) Passos könyve megér-
demli, hogy ezeket a kérdéseket épen 
vele kapcsolatban vessük fel. 

Passos attitüdje nem az öntelt ame-
rikaié: a kép, amelyet ad, kiábrándító. 
Egyik főalakja a könyv végén elhagyja 
Newyorkot: a végső kicsengés melan-
kolikus. Newyork az anyag városa. 
Ezt a materialista légkört csak a rea-
lista eszközökkel lehet az olvasóval 
éheztetni. A masszák mechanizmusa, 
az idegőrlő pénz-hajsza, a primitiv, ér-
zéki szórakozások, a gigászi nyeresé-
gek és abszolut bukások, a külvárosi 
nyomor: ezt mutatja ez a blazirt 
könyv. A forma valódi Broadvav-ter-
mék: a gondolat épen nem. A kiábrán-
dulást, talán egy hely kivételével, im-
plicite szuggerálja az író. Kár volt ezt 
magyarázni azzal, hogy az utolsó la-
pokon egy recept-félbolonddal leadatja 
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a sablonos Newyork Babylon proféciá-
kat a dőzsölő nagyváros pusztulásáról. 
Hosszú könyv: egy ilyen város-szinté-
zis, különösen ha tendenciózus, csak 
úgy érvényesül, ha az író soká van 
együtt az olvasóval és szinte erősza-
kosan tolakodik be az olvasó lelkébe: 
ránehezedik és legalább félezer olda-
lig fogvatartja. Az érzékeken keresztül 
lehet legjobban a tárgyhoz hevíteni az 
olvasót: naturalista eszközökkel. Pas-
sos él velük: hangsúlyozzuk, hogy ú j 
ízletű naturalizmus: expresszionizmus-
ból tanult naturalizmus, túlpreciz, túl-
érzékeny megfigyelő sajátos naturaliz-
musa, amely minden objektivitása 
mellett, tárgyi hűsége mellett, a világ 
lelki tükörképét is adja: ezt neveztük 
fentebb szubjektiv-lélektani realizmus-
nak, amely harmonizál a mű film-
kompoziciójával. A színek és szagok 
állandó főszerepet játszanak: szinte 
olyan szerepük van a könyvben, mint 
a színhely-jelzéseknek a drámában. 
A könyv azt a benyomást kelti, ame-
lyet Newyork: a változatosság mono-
tóniája. Hősnője kitűnő: a nagyvárosi 
atmoszféra tipikus terméke. Érzelmi 
tehetetlenség, únott érzékiséggel keve-
redve. Tánc, bárvacsora cocktaillel, 
autó, revü — mi még? Semmi. Abszo-
lut ür. Nincs lélek. Akiben van: eset-
leges atavisztikus idealizmusát letörik 

az érzéketlen, de szabályosan működő 
gépkarok. Emberi szív vergődése? Leg-
feljebb iróniára számíthat a vágtató 
business-civilizációban. 

Fölvethetjük a kérdést: nem gyako-
rolt volna-e mélyebb hatást az olva-
sóra a könyv, ha egy koncentráltabb 
cselekvénnyel kapcsolatban mutatta 
volna be az író az utolsó tíz-tizenöt 
év manchattani metropolisát? Erős 
meggyőződésem, hogy: igen. Mind-
amellett nehéz kérdések ezek: ma-
napság nem kényelmes az ítéletmondás. 
Úgy véljük, hogy egy évszázados stílus 
ravatalától jövünk és a sok újszülött 
között nem tudjuk, kiben lássuk a 
jövő fiát? Mártir-irodalom és mártir-
kritika a miénk: a régit únjuk, az úja t 
nem találjuk, vagy még hamarabb 
megúnjuk, a stil-kompromisszumoktól 
fázunk, a műfajok bomlanak, a kri-
tika szégyeli régi beidegzettségeit, de 
nem tud valami diadalmas újat felfe-
dezni, amelyre új poétikáját felépít-
hetné: lélektanilag magyarázunk, nagy-
szerűen levezetjük korunkat a szellem-
fejlődés biztos vonalán, konstatálunk 
és a közismert kibuvóval, bizonyos 
dolgokat „érdekes”-eknek találunk. 
Passos könyvével is így állunk. Ez 
nem a régi regény. Tán az ú j nagyvá-
rosi stílus? Amely kiábrándulással 
kezdődik? Szentkúthy Miklós. 


