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ÉS A PÁRBAJOZO IDEALISTÁKRÓL
BESZÉL THOMAS

l

A NÉMETSÉG KÉRDÉSE NEM ÚTLEVÉL-KÉRDÉS

Éles metszésü orf, keskeny arc, markáns Komlók, fémkeretes szemüveg,
amely beszélgetés közben lekerül csilJbgó barna szeméről: ez kívülről á zöld
títiríihás, borostásaik! Thomas Mann,
-ftki vonaton töltötte az éjszakát, hogy
holnap reggel továbbutazron ffécsbe;
"de közben regényrészletet olvasson fel
-Budapesten. Herr Prof essornak szólítják a finom budai palotában, Hatvány
Lajosék családi körében éa a megértő,
türelmes mosolya, amely a jóság, a
finom gúny és a maró szatíra árnyalatait is tükrözi, valóban az eszményi
professzoré.
— Előadókörutam programjába vá*
r
»atlanul iktattam be Budapestét a
Szép Szó iró-szerkesztöinek lekötelező
meghívására. Hosszabb Goethe-novellám első fejezetét olvasom fel ma
fe&te Budapesten. Tulajdonképen szórakozásképen vettem elő ezt a témát,
amelyet a József-legenda munkája
közben írok. Egyrészt azért, mert enaek a regénynek egészen más a nyelvezete, de azért is, mert már Goethe
|s mitikus figura kezd lenni. Amikor
kész leszek Goethe Weimarban cimü
Í200 oldalra terjedő müvemmel, megírom a iózsef-legenda negyedik és befejező kötetét. Ez a kötet lesz a légtérjedelmesebb és Jákob haláláig kiBéri el Józsefet,

ezeket az eszméket igazolja. -Ahol ma
Elgondolkozva simogatja tekintete
a behavazott fákat. A hó régi barátja diktatúra van, ott szabadságot kíván a
nép, mert érzi hiányait... Éppen «zérl
fhomas Mannák és olvasóinak: a
meggyőződésem, hogy Németorszi
'Varátshegyröl beszél-. A Varázsheggsohasem kerülhetne uralomra a
ről, amelyben él és hadakozik egy
müiiiznius, mert a német nép ne?
tüdővészes idealista, Settembrini
úr,
aki talán előfutár ja érinek az uj hu- egy másik diktatúrából, nem aka
manizmusnak, amikor fegyverrel ke- egyik diktatúrái a másikkal feles*
zében akar kiállni a humanizmus sub- fíezsimváltozás esetén csak a sz
tilis eszméiért Szívesen beszél Set- ság felé nyílhatna meg . a jövő
Németországban...
tembrini arról Thomas Manri:
Őszinte sajnálkozását fejeiá ki
— Talán komikus figura ez a Stt-

Német maradok..*
Jí professzoro* mos'í'ly udvarias most
körül:

Thomas Mann és felesége megérkezésük után a
tembrini we,-••• aki nárbai^zni ^akár az
'«M- ideálokí!'!, bizonyára Msei '^awd~kus figura. De 4n szimpatikusnak találom őt és kivált rokonszenvesnek
harci felfogásával. Őt komikusnak
tarthatom, de az ügyét nem. A regényálakon mulathatok, de az eszméit, ha tanulmányt irok róluk, elfogadom. Más esszét és más regényt

hivatalosan bemutatkoztam, mint új csehszlovák,állampolgár,
De most kissé áttüzesedik a hangja;
De én azért német maradók. t Az
fcn ©setém példa arra, hogy ha valakit
liémet állampolgárságától meg is fosztanak, akkor is megőrizheti a né„inet egyéniségei, a német kultúrát. Az
írni.
ember be'.ül — és szinte szégyenlős fél— És a humanista eszmék jövője?
mozdulattal a szive felé int,. — megHatározottan optimista e tekintetmarad németnek,'.. Három ér óta váben
Thomas Mann:
7rom már, hogy megfosszanak német
— A humanizmusra, a szabadságállampolgárságomtól. Most már van iseszmékre gyakorolt nyomás éppen
mét egy ország által kiállított útlevelem. Dehát a németség kérdése nem ntfc-vélkérdés...
. És most gyorsan más témára csap
át, talán, hogy a szenvtelen pózt ne
Jegyen kénytelen teatralitással feleseiéin!. Amerikai utitervéről beszél:
-.•••—r- A tavasszal Amerikába utazóm.
Kewgorkban német akadémiát alapiJottak kiváló emberek, a/zal a céllal,
„hogy a német birodalom határain kivül élő német kultúrát felkarolja és |
szellemi egységbe egyesítse. Európai
bizottsága is van ennek az akadémiának, benne a legnagyobb német nevek
viselői. Gyűjtést akarnak rendezni az
akadémia céljaira, mert legfontosabb
a pénz, hiszen dijakat .akarunk kiírni,
ösztöndíjakkal akarjuk támogatni a
Kémetországból kizárt kiváló németek
munkásságát, fejlődését.

Az uj humanizmus
Megkérem: .magyarázza meg immár
világhíres elméletét, az új humanizmus
jogaimat. A bölcs, tanáros mosolyban
a .fiatalos lelkesedés vidám színei is
helyet kérnek.
— Az én uj huinajiirmusqm a humanista eszmék harci formáinak megváltozására vonatkoznak. A humanizmus
maga nem változott: az emberszeretet,
a béke és a megértés evangöüuma marad, de az aj humanizmus a férfiasságot keresi a humanista harcmodorban és vallom, hogy le kell győzni a
humanizmus
gyengeségét,
eddigi
szkepszisét, amikor az ellenfél a legnagyobb fanatizmussal harcol győzelméért. Férfiasság, fanatizmus és hnrci
kedv töltse el a humanizmus híveit
isi ez az.én uj humanizmusomnak a
f íj-ege.

Keleti-pályaiu

csak égy napot tölthf
•— Szívósén, elidőznék hossz
Hatvang Lajos báróék pompa
tárában. Dehát holnap regj
utaznunk kell.
Feleségii-vel 'együtt utazik \
Mann. Felesége ha.rmincnégy •
minden lépésén elkíséri. A fel
körút után visszatérnek Züi
ahonnan nem költözik el TI
Mann, mert — mint mosol
mondja, — belenőtt már a svájci
nyezeíbe.
If j. Gergely Ist

