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ren jelentős haladást értele él. Baldwórjj, határozatlan kii jelentéseit, me
lyekről bátran mondható: „ A megnemváiaszolás is felelet", ezzel a mon
dattal zárta: „Nem áll a köz érdekében, ismertetni azt a vonalat, melyen 
a munkálatok tovább haladtak." A diplomata nyelvéből az egyszerű ember 
hétköznapi nyelvére lefordítva Baldwán egyszerűen ezt mondta: A z a 
veszedelmes láthatatlan füst, amit mi majd függönyként a sziget elé 
akasztunk, létezik, azt azonban nem tudjuk, vájjon a támadó légiflotta 
nem tud-e védekezni ellene. 

A láthatatlan füst hatása mindenféle robbanó motornál,, mely hajtó-
anyag-levegővegyüléket sziv be és éget el a hengereiben, egyaránt pusz
tító. Ebben a tekintetben nincs különbség normális benzinmotor, izzófejű-
és Diieselmotor között. A két utóbbi elektromos zavarás ellen kétségtele
nül sérthetetlen, a láthatatlan füst ellen azonban éppen olyan tehetetlen, 
mint a rendes benzinmotor. , 

Csak egyetlen gép létezik, amelyik nem sziv gáz-levegővegyüléket 
és ezért a láthatatlan füst sem képes elrontani: a jó öreg gőzgép. Ennek 
a hengere vízgőzzel dolgozik, amelynek a visszahűtőn és a gőzfejlesztőn 
keresztül, szorosan zárt a körforgása, s ezért a külső levegő és igy a har
cipor sem képes a motor belsejébe, a hengerbe hatolni. 

A modern technika a gőzgép repülőgépekhez való felhasználását 
régen túlhaladottnak tekintette. Az eljövő háborúban a láthatatlan füst 
elleni hatásos elhárító eszköz feltalálására való törekvés a repülőgépek 
gőzmotorokkal való feszerélésének kérdését ismét időszerűvé tette. Má
ris léteznek modern konstrukciók a gőzgép repülőmotorként való alkal
mazására. 

Miután a mai Németország a láthatatlan füst titkát nagyon jól is
meri, az utóbbi! időben nagy erőfeszitéseket tesz, gőzzel hajtott repülő
gépek építésére. Ak i e fáradozásokról olvasott, képtelenségeknek minősi
ti 'azokat v a g y nem érti a jelentőségüket. Ám aki tudja, milyen fontos 
'harci eszköz lesz a láthatatlan füst az eljövendő háborúban), az megérti, 
miért erőlködik Németország nehéz, gőzzel hajtott bombavetőgépeket 
építeni és utraikészen tartani. 

PETEK NEAGOE: HJEANA ATJS ACILXN (Zinnen Vfirlag, 1937.) 
Románia m/űvelt köréiben évek óta híre járt egy Pétre Nealgoe nevű 

iróhák, aki angolul irt romián nléjpi tárgyú könyveivel Amerikában szokat
lan sikereket ért el. Hírlett az is, hogy Neagoet .— hivatalosan — már 
többször hívták haza, hazajövetele azonban egyre késett. 

Neagoe mostanában, egyik regénye német kiadásával egyszerre ér
kezett Romániába s bár német fordításban megjelent könyvének egyelő
re épp ugy nem vol t itthon visszhangja, mint angoli eredetiben megjelent 
műveinek, az irodalmi körök a külföldi hírnév viselőjét a 32 évi távol
lét után annál melegebb fogadtatásban résEieisitették. 

Neagoe mélg aiilg volt busz éves, amikor az ifjúi nyugtalanság, a 
művészálmdk AcilinbőÜ, a Szeben melletti román faluból messze elvitték. 
Gyermekkora a szegény parasztok közt, alz erdők és hegyeik: babonákkal 
teli világában telt. Ez a világ minden mozzanatával, izével beleszivódott 
az érzékeny gyermeki lélekbe úgyannyira, hioig|y évtizedekkel később ez 
a vi lág kerüli felszínre érett tudata mélységeiből. De nemcsak a babonák, 
az egykori Acilin világa, hanem a hajdukok, Mitru és Btesor s a többiek 
emléke, akiket legendákba emelt a népi képzelet. A nép e figurák iránti 
hajlandósága jellemző az erdélyi falusi románság múlt századvégi szo
ciális klimiájára. Ezeket a blen|yomiásoWat a fiatal Neagoebian nem fojtot
ta el a magyar középiskola, sőt a román nénire ti ömltiudatositás mélg ma-
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gasabbra lobbantja. 
Neagoe irói pályája nehezen indul. Előbb festőinek készült. Münche

ni tanulmányai után Amerikába megy. Megismeri a kivándoroltak gettó
világát, a £ajtájabeláeket és a „néma forradalom" magyarjait s szaka
datlanul dolgozik. A l i g pár év s a legnagyobb amerikai magazinokba dol
gozik, rajzol, keresett arcképfestő. Elhagyott otthoni, népi álmai azonban 
nyugtalanitják. Bármennyire divatos már, mint festő, 1929-ben leteszi 
az ecsetet és felveszi a tollat. Első ellbeszélíése abban az angol folyóirat
ban jelenik meg, amely Joyceot felfedezte. A z erdélyi román parasztélet 
rajziával Neagoe uj színeket viSz az angolnyelvű irodalomba, nj vi lágot: 
exotikum számba menő realizmust. Stárm cimű elbeszéléskötetének si
kere már viharos. A konvenlcionális szemléletű amerikai kritikusok tilta
koznak Neagoe realizmusa ellen s iNeagoe magasigényű, természeti ke
pékkel zsúfolt költői stílusa is idegen előttük. A Stonm kiadója egyszerre 
kerül vádlottak padjára Joyce Ulyssesének kiadójával a közerkölcsöket 
sértő irodalom terjesztése miatt. Neagoe következő könyvét ezért nem is 
könyves cég, hanem az Emíberi Jogok Ligája adja ki. Most azután már 
sorra jelennék meg a Wiwrnimg a uéfe, a There is my heaurt és az Eastiar 
Sun. Ez utóbbi eddig legnagyobb regénye, mely a dán és holland kiadá
sok után most németül is megjelent. 

A z Ileana aus Acifiin különös könyv. Tárgya1, mint szerző miniden 
Írásáé: az erdélyi román parasztélet. Költészet és valóság. A költészet: 
a képzeletdús néplélek kibontakozása; a valóság pedig a paraszti ember 
lelkivilága, lélektani magatartása a ráható környezetben. Ez a lelkiélet 
azonban korántsem passzív. Heania", a regény hősnője, az acilinli paraszt -
leány kilép a feudális, babonákkal teli világból. EfJhagyja a primitív élet
viszonyokat, a primitív paraszti lelkiség fölé tör. Ösztönös előretörését 
képességei támogatják. A szomszédos szász városka hatásaira, a civili
záció hozzáérő rezdüfeteire fogékonyan reagál. A (regényfoeli konfliktust 
ez idézi föl. A falubeliek viszont ÓPP e fogékonyságáért az ördöggel való 
cimborálás legendáját szövik köréje. Amikor a városban Serafimnak, a 
polgárosodó gazdag román parasztnak lesz a szeretője, Ileana kisiklik 
otthoni világa patriardhalizmusábólll s a mende-mondáfc még inkább kö
rülveszik. A mende-mondák legélesebben Ileana vá lás i tébolyra hajló ap
jára hatnak. A leány körül dúló viharral egyedüli a púpos néptanító, Te-
descu száll szembe, aki érti Ileanat, művészi hajlamokat fedez fel ben
ne s ezek kiművelésére vállalkozik. Ám a nyomorék tanítót is megszállja 
Ileana ördöge, beleszeret a leányba, szembe kerül Serafimmal, akiben 
Ileana — híven gyermekkori meséjéhez 1— a hajdúkét, a szegények vé
delmezőjét kereste. Setratfim azonban nem hajdúk, csak jóvágású, csala
finta módos gabonakereskedő, akinek Ileana jó szerelimeskedésre, viszont 
feleségnek gazdag, üzletileg hasznosítható tökévél rendelkező nőt keres. 
Amitkor Ileana apja elöl Serafiirníhoz menekül, kiderül Serafim. kéitlaki-
Bágta. Ám Tedescu hiába viszi a faluba vissza Hleanát. Húsvétkor apján 
végérvényesen kitör a téboly s a falu népe Ileanát, Tedescuval ,a babo
nák ellenfelével együtt kiüldözi a határból. A pokrócokba kötözött dü
höngő apa felett a sirató asszonyok énekelnek s a falu háromnapos evés-
ivással üli meg a babona győzelmét a világosság fedett. A primitív öntu
dat még nem fejlődött a társadalmi öntudatig. Ebben a világiban még-
csak egy-egy lélek törekszik az öntudatosodás felé s ezek is elbuknak. 
A regény a felbéklyózott öntudat viharának és költészetének könyve. Ol
dalain a társadalmi vallóság, a gazdasági állapot nem merevedik az elő
térbe, csupán a háttérbői süt át. Neagoe elsősorban nem a tér- és időbeli 
eseményeket és helyzeteket, hanem' ezeknek az emberi lélekben keltett 
'benyomásait rajzolja. KétségtelenüH parasztíró s mint ilyen realista, de 
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realizmusa nem tárgyi, hanem lelki., az embert nem a világ tárgyi jelen
ségei között, hanem a lélek és tudat alakulásiban jeleniti meg. E voná
sa a legsajátosabb. (Mélkusz József) 

THOMAS MANN u. KONRÁD FA0LKE: MA »S UND WEKT 
(Zwelmoiniaítsohrift. VerHag Oprecht. Zürich.) 

1 A németországi g^eichschaltolt irodalom teljes csődjét ma már Ma
gyarországon egyetemi tanárok is hangoztatják. Amikor Zürichben,, az 
Oprecht Verlag kiadásában ,yMa's|s und Wert" cimen egy német folyóirat 
•jelenik, meg, mely öleimében hordozza programját: „A szabad német kul
túra, kéthavi folyóirata", fel kell, hogy figyeljen minden kultúrember, 
akinek az európai németség kultúrája ma már köHtellesség szerű szívügye. 
Mérték és érték: a könyvmáglyákon gyalázott német irodalom íme magá-
'tólértetődőn, hivatása és minősége teljes tudatában újra felébredt. Az 
uj folyóirat mértékének és értékének garantálói a szerkesztők: Thomas 
Mann, Konrád Falke s Ferdinánd Lián. A programadó cikkből idézzük a 
célkitűzést: 

1 A mérték: rend és fény, a teremtés zenéje és mindannak a muzsiká
ja, ami alkotás; a mérték a meghareolt, a káosztól 'kicsikart, aiz antibar
bár, a forma győzelme, az ember győzelme. A mérték nem mértékletes
ség és nem is középszerűség. A művészet mindenképpen a bátorság, a 
Mállás szférája, mely a végső pontokig is elmerészkedik. A középszerű
séget perhorreszkáfja, ahogy a triviálist, az Ízléstelenséget, az alacsony-
rendűséget és a klisét is perhorreszkálja; mert a művészet maga az 
igényesség, az örök elégedetlenség és a „mérték", melyet önmagában 
rejt, egy azzial a mértékkel, meijyet alkalhiiazní lehelt, tehát az itélő, a. 
kritikai mérleg, melyen megméretni veszélyes dolog, mert ez több, mint 
csak Ízlések vizsgálója, ez dlönt értékek felett, melyek túlhaladják az esz
tétikai normát, azt megelőzik és alapját képezik, a szónak szubsztanciá-
lis és fundamentális jelentésében csak ez dönthet az érték felett. 
• - Ennek a két fogalomnak meghamisitásából és pusztulásból való ét-
mentése fekszik ma szivünkön. Ezért a cim. Igaz: ennek a kornak mérté-
ke és értéke ebek harmincadjára került. Országok, csoportok, pártok, 
dogmák állítják és .követik a m|ag|uk korlátlan szubjektív érvényesülését és> 
az eszte'emi irtóhiarcban, mely viliágunkat résziekre szaggatja,-
a mindenen felüflemiel'ked'ő és általános! érvényű humánus krité
rium feledésbe merült. Ma újra rá kell eszmélni egy szuverén mértékre,, 
mellyel a tények, az embereik és alkotásaik melgiméremdők, a mértékre, 
mely kiváltja tiszta emberi értéküket. De ennek a mértéknek a visszaál
lítása nem jelenti azt, hogy visszavágyjuk az elmultakat, a mértéket az 
adottságokból kell újra helyreállítani, kidolgozni és alkalmazni. Ez az 
igyekezet éppeniugy konzervativ, mtnt forradalmai. Konzervatív annyi
ban, hogy valami olyat akar megőrizni, ami eddig is emberméltósághoz 
segfitett: egy személy, párt,-niéipekifele tti mértéknek és értéknek az esz
méjét. Forradalmi ez az igyekezet annyiban, hogy magát ezt a mértéket 
nem szolgai valóságban menti át a múltból, de a mai adottságokon és ta
pasztalatokon igaz teljességben akarja kipróbálni, a jelein szituációból uj 
értelemmel kihámozni. 

A varázserő, mély egy ideig abból a kizárólagosan depresszív 
„ideá"ból, melyet fasizmusnak neveznek, kiáradt, már tűnőiéiben van; 
ma ez az irány, mint szellemii diivat is túlhaladott álláspont és miniden uj-
'ság-inger, a remény, a jövő és egy valódi örömteli szellemharcosság inge
re ma a szabadság és a humanizmus oldalán van, egy uj, tökéletesített, 
még meghódítandó, még megdolgozandó és kiformálandó humanizmus o l -


