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T HÓM A S

— őriáM has vaní Várakozáson felült!
*•— mondja sugárzó arccal á% előcsarnok-
ban Hatvani báró,

— Hja, Buda'pe-st tudja a kötelességét;
ha kultúráról van *ző! •— hangzik, a vá-
lasz.

'& valóban! és a fhomas Mann-est „ech-t
kultiír esemény". Gsak szét kell nésffti a
ftsínhás 'nézőterén. Az első soroltban é-s a
páholyokban ott ragyognak a, Lipót- és
Terézváros, össse-s nagyestélyi ruhái, szmo-
kingjai és kopasz .fejel öreg, testes péla-
máyn-ásoJCf új ktfrtel-olígarcMk élén Hat-
vani báró. ű csakugyan nem hiányozhat
innen. Az októbrista idők nagy humanis-
tája csak egy kicsit ms^sagondol" a szép,
emigráns időkre s talán egy kicsit össze
is kacsint a derék Thomas Mannái Hiába!
Mi,, mwswifcws telítek,t, megértjük 'egy-

Sajnos, a villanyt leoltják. A színpadon
Mgyiú két reflektor s vdlaki megjelenik
a felolvasó tisztáinál. Hátunk, mögött egy
lelked kultúrlény rettentően lelkesedni

tér között ott vakítanak ások (fkemény,
éles reflektor-csóvák.' legény ThoinM
Mann! Legalább így nem látja, ezt az ün-
neplő közönséget, így legalább azt hiszi,
hogy ások vannak itt, aMk az írásait ol-
vassák, ás írót' becsülik bering s nem a«
emigránst tapsolják.

—- Te, Oszkár! •— halljuk előttünk égy
ícővér hölgytől. ~ -Hiszen: és a, Mann egy
keresztényi

Mondta mlafc4, hogy nem asíí'-—

mordul vissza, a kopasz, szmokingos férfi,
Thontíis Mann mér ott iU a felolvasó-

asztalnál. Kesében »ok gépelt í« * belekesd
0, Lőtte in Weimar című elbeszélés első
fejezetébe. Nemcsak író, nemcsak fel-
olvasó most. Valóságos előadóművész. Ke-
délyesen, melegen, színesen beszél, E&inte
megjátssza,.« párbeszédeket. Az .írott szót
támogatja a, hang szine, lse.

l — Csupa eszpri! Egé-ss franciás! —
jegyzi meg wnllettiink egy békakeretes úr.

• Mikor vége a, felolvasásnak, újra. fel-
pörög a taps. Most már ktesé hidegebb,
aminek az lehet ás oka, hogy egy őszinte
kiilturlény némileg elszólja magát.

' — Kém lenét, érteni est n hochd&utsíihot.
fífesen ez a, Mann úgy beszélt, akárcsak
Bittér a rádióban.- ,

; Az előcsarnokban -már tódnt kifelé a kő-
' sömtég. Bent még néhány élstasdnt européer
várakozik türelmetlenül.

•— M.ég _ ezután fog jönni a József At-
tila,! — ígéri valaki, öt perc múlva azon-
ban kiderül, hoffy József Attila-'versét nem
engedélyezte a rendőrség. Jóssef . Attila
ialá'n cl sem jött. így aztán csafa két árja
volt a szerdai felolva^ó-e-sten.

': Az egyik Thomm Mann vott,-, -,

Kint ás utcán awtó jön autó után. A zsú-
•.fblt előcsarnokban mozogni se lehet a sok
mtelizktűeltől. Mintha csak valahol a /bol-
ijogtítt Galilei-körbe tévedt volna be a&.gyá-
wutlan néző. Röppamt dioplrlájú, békakere-
fésjszeittiivegek -villognak egy-egy szép foe-
:Msw orrow. Rövidre nyirthajú kultűr-leány-
&dk mondják~ a hatunk mögött, ,

— E'isí'a-.Mann direkt egy européer. Ol-
vastad f , A z t mondj a} hogy ő j ó
e s eh é'S- jó német! Nincsenek faji
előítéletei*

'Nyolc óra után pár perccel Üt.
'már'. 02 Összes többi-européerek,., részben a
Kirájgf-, réssben a Wesselétnii^ititf^ból, ré&ikL

:;hen\á..J[jlpá$V&füs:'-eióJí6W -KegyedéíbŐL: .A'-.
;- 'páholyolífaítyi egyiitt:-ül, néhány frissen sstit-
, tíett mi0lo,' ,'A jiakOsűlon "íiJéwöl1 *ev.es, fíük,.

leányokból a Somér. Saeair-mozgalom. egy-
•egész irodalmi hasharája tülekszik. Való-
ban! — Ami kultúra, humanizmus akad a
szé.p Budapesten,:ás mind együtt van itt!

í! Ez még -nem Thomas Mann.
Á-z ..az Ignotus! Nem látod?

.—--'Hja, az Ignotus! Azért olyan idegest
— kérdési vissza a másik.

Szerencsére (t következő pillanatban /£f-
íiotus már beszélni is kezd. Méltatja Tho-
jnas Mannt. Igaz, hogy egy kicsit Izeg-
•mozog a színpadon és minden Mrom mora-
etoí után iszik egyet az előttié lévő üveg-
bolj de amriyi baj legyen.

-- Rém kultúrált fiú!— súgja mlaki.
8. csakugyan. Ilyeneket mond: Thomas

Mann népi jellege a valódion némát világ-
polgári mdonalizmus alcaratában futott
iíssze. Aztán a bmaanizmus képletének
'tieurotikus jelentkezéséről, Freudról és «s
intellektuális meglátásokról beszél.

— Te, ex az. Ignotus Mi-ssza Thomas
Mann elől az egész Üveget,, — véli közben
•nalaki.

A továbiákban szerencsére már csak a
sikerek plasztikájáról van szó és arról,
hogy Thomas Mann az igazság harcosa,
akitől: a pesti irók megtanulták egy sílt-
J)On látni a mindennap .ig&Sfiáaait.

Espél a méltatásnak vége is van. Udva-
rias taps. A méltató :me$könnyebbüh}e

' ísssik még' é$y pohár vizet, 'a&íén, a, k&ve&-
•••késő piUanaibatt f. elhangzik a tüntető, he-
ves tapsvihar. Má-r a -.nagy író, Thomas

,. Mann hajlong ' a reflektorfényben. Kedé-
lyss, tiszta,, dferws mosolyával olyan, mint
•tfatemi finom, o?»s német professzor.

;Hisz szegy Ikereszféaiy !
Lent az első sorban ' Hatvani báró fél-

• .ÉH a; '.hely őr ól. Fent ás emeleten valóság'
gul '•'•főmből oá irodalmi hashara. -És bi-
' tzerencM, Kogy' a színpad 69


