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„A pííag feep« csa& akkor változhat meg, ha már az ember
lelke megváltozott"

Félórája, hogy megérkezett Budapestre, l laszolja elgondolkozva ; — , itt elsősorban az
Egész éjszaka utazott. Gyorsait megreggeli-
zett és most „rendelkezésére áll" az újság-
íróknak. Ezt a keserű és ú,nt pirulát min
den városban le kell nyelnie. Nagy , önura-
lommal nyomja el fáradtságát-és nyugodtan
kedvesen felel'minden kérdésre; még a leg-
kényesebbekre is, amelyek Németországgá!

viszonyára vonatkoznak.'
Eleinte csak profilból látom az arcát. Ami

kor szembefordul: meglep, hogy mennyire
inas karaktert mutat így. Oldalról nézve —-
ha nem tudnám, kicsoda — miniszteri tana
csosnak vélném. Majdnem mindig profilban
fötografálják és rajzolják — kétségtelen,
bogy így fiatalabbnak hat, de mennyivel ér
dekesebb, beszédesebb az arca szemközt
ttézvé! A lelki élmények erős átélésé, a gon-
dolatok folytonos termelése barázdákat
íiántott rajta és -elmélyítette, tekintetét.
Nyugtalan, pillanatonként változó kifejezésfi
«ss az arc. Egyszer a száj-környékre rögzült
fájdalmgs, keserű vonások dominálnak, vil-
lanásnyi idő múlva meleg derű sugározza
be- az egész arcot, amely a- következő pilla-
natban a gondolkodás mechanizmusának
színjátékát tükrözi láthatóan. Most már ér-
tem, miért rajzolják 'és fotografálják profil-
ból: lehetetlen a változásoknak ért a dús
skáláját visszaadni.

Elegéns alakja elnyúlik t karosszékben
Keveset mozog, alig változtatja helyzetét. De
jellegzetes., mindig egyforma kis mozdulattal
kíséri szavait, magvarázó, aláhúzó gesztus-
ként: .öt. szorosan .összezárt ujjával kis kú-
pot formál és csuklóból lendíti a kezét.

- befejezett - tilMifeft« 'Vfrttftat'sls»
és •&•;. humanizmusért folytatott szellemi
harcára gondolva, azt kérdezem tőle elö>
Szőr, hogy van-e belső összefüggés a kft
tényező közötti Azért vdlasztotta-v a írf
liai témát, mert ügy találja, hogg a humá-
num élesebbért kirajzolódik a bibliKut em-
berben1}

—- Nem mondhatjuk, hogy * primitív
emberben erősebben érvényesülne a Irama-
num -— feleli •—; ami témaválasztásomnál
ftt vezetett, az az volt, hogy érdekelt az
ember" fejlődésének kezdeti stádiuma. Meg
akartam figyelni helyzetét az akkori társa-
dalomban, lelki formálódását és vallási
Ideáinak kialakulását. Szóval a „titkot"
kutattam végeredményben itt is, mert
hiszen minden ember titok. „Ember"; ez
mindig titkot jelent, aminek megfejtése a
legizgalmasabb probléma. Rejtélyes lény az
ember, mert egyik lábbal a természetben,
a másikkal a szellem világában ét,

— A biblikus regénysorozatot egyébként
folytatni fogom. Megírom a negyedik köte-
tet is, amelyben József további karrierjét
mondom el. A folytatásra az késztet, hogy
a harmadik kötetnek olyan •— számomra is
szinte meglepő — nagy sikere volt.

r— Az ön által hirdetett ,Jiarcos huma-
nizmusnak" valamilyen megvalósulási for-
máját tapasztalja már a világban!
dezem. ' . - . . ;

kér-

— ,A humanizmus ügye e : percben látszó-
lag rosszul áll. De meggyőződésem, hogy
éppen az elnyomatás fogja kiváltani az
erősebb lendületű akciót, mert hiszen a
szabadság értéke annál inkább nő, minél
kevésbbé szabadok az emberek. Amikor
megvan a szabadság, nem sokra becsülik,
de ha nincs: ellenállhatatlan vágy ébred
utána. Tehát minél súlyosabb nyomás ne-
hezedik egy népre, annál jobban erősödik
benne a szabadság utáni vágy. így azután
a diktatúrák mindig éppen ellenkező hatást
váltanak ki.

— Van valamilyen praktikus elgondolása
a . „harcos humanizmus" akcióbaléptetésére
iVonalkozóan?

—'• Nem olyan egyszerű dolog'. ez — vá-

ember belső ügyéről van szó. A külső kö-
rülményeket lelkiek készítik elő. Most
ennek .a. lelki, változásnak, átalakulásnak
kell bekövetkeznie. Ezen- keresztül érik
meg aztán a cselekedet. A világ képe csak
akkor váltózhat meg, ha már a: ember
lelke megváltozott,

gátol a világ általános érdekű problémáit
hja át is veszi az idegen értékeket. Aki így
éréi, így gondolkodik :és: így cselekszik,
nem lehet kurakterlelcn internacionalizmus-
sal vádolni.

Felieszem a -sokat vitatott kérdést
szabad-e ma az írónak Tart pour l'art írni
minden tendencia nélkül? . , •

— Ma már tulajdonképpen nem is lehe.
l'art pour l'arl írni — hangzik a váiasz —
mert a művészet, az irodalom és a tudó
Kány szférája néni választható el az álta
lános emberi problémáktól. A fogalmak
értéke nioMválíozotl és sok fogaimat egész
tévesen -használnak.

— Itt van például a „totalitás'- fogalma,
a raai pőiitikai íjét kedvenc* kifejezése. Ez
fából Vaskarika, mert a totalitás, az egészre,
m -összességre vonatkozik, nem lehet tehá

Hogyan látja az európai szellemiségj mára. A l'art pour l'art a művészet fotali-
jövő sorsának kialakulását? •— kérdezem.

Komplikált probléma ez — válaszolja
tűnődve —, mert európai szellemiség alatt
európai kultúrát értünk, úgy-e( már pedig
ez ketté oszlik: van egy kullúr-összesség
(európaische Gesammtkultur), mint egység
és vannak külön az egyes, egymástól kü-
lönböző nemzeti kultúrák.

• Én oem vágyók nacionalista, de úgy
érzem, csak az egyes' nemzeti kultúrákon
keresztül, ezek összefogásával, valósulhat
meg az ideális európai kultúra. Mert nem
lehet valaki csak európai. Minden ember
•isősorban a nemzetéhez tartozik, de azután

fel kell emelkednie egy európai síkra. Ez a
fejlődés természetes útja és az európaiság
a fejlődés magasabbrendű foka.

— Hogy magamat hozzam fel példának^
én a könyveimet sajátos német jelenségnek
tartom és írne mégis visszhangra találták
minden -európai, sőt amerikai nemzetnél is,
íp'pe'n azért, mert egyben világjelenségek is:
a nemzeti jellegben gyökerezve, túlnőnek
azon és elérik az egyetemes kullúr-síkot.
Az író jó képviselője lehet a maga nem-
zeti kultúrájának, ha nem is hárítja el ma-

zálását jelentené, a szociális elem kizárá-
sával, ami lehetetlen,

— Ami már most az író állásfoglalását il
leti: szerintem nem egy bizonyos tendenciá-
nak kel! érvényesülnie az "írásműbén, Kanéin
az író meggyőződésének. Meggyőződés más,
mint tendencia, de .hatásában .erősebb lehel.
Mindenesetre a középutat jelenti és ez a he-
lyes vágány.

••-— Mit,gondol, merre fejlődik majd tovább
a jövő évtizedekben az irodalom iránya? —
kérdezem.

— Kétségtelenül a szociális .és a politikai
problémák kapnak .majd. erősebb--hangsúlyt,
anélkül persze, hogy a durva politikum érvé-
nyesülne. • > . ' ' - . ' • • - - .

önmagáról azt meséli el, hi>gy fiatal ko-
rában Nietzsche. Schopenhauer és Wagner
szelleme hatot t ' rá legerosebben.es ezek az
ifjúkori benyomások máig is kitösülhetetlív
tlek a lelkében. De egész életének „vezércsil-
laga" Goethe volt.

Goethéről írja most legújabb művét, csak
ha ezzel elkészült, fog majd hozzá a bibliai
regénysorozat negyedik köteléhez.

kisajátítani egy bizonyos érdekkör szá-

Thomas Mann előadása

Rónay Mária

Szerda este nagyszámú és díszes közönség
jelenlétében tartotta meg Thomas Mann
előadását a Magyar Színházban. Az illusztris
vendég felolvasását Ignotus Pál vezette be,
meleg szavakkal rajzolva meg Thomas
Mann írói és emberi portréját. Utána a ki-

váló író felolvasta Lőtte ín Weimar című
novelláját, amelyet a közönség feszült ér-
deklődéssel hallgatott végig és szűnni nem
akaró tapsokkal nyilvánította tetszését.

A neves író budapesti vendégszereplésének
egyébként volt egy mellckhajtása is. A mű-

Influenza
ismét a spanyol rém képé-
ben kezd feltűnni. A véde-
kcsés legbiztosabb módja
a szerveiét erejének fenn-

' tartása, eüentdllőképessé-
genefe fohocása.

Ovomaitíne a iáperőneb
és vitaminoknak az a kon-
centrációja, amelyet a ssér-
veEet teljes mértebben ja-
vára fordít. A baktériumok
elleni kücdelemben Ovo-
maltine foboEza a szerve-
set erejét.

Influenzából iábadosó be-
teg erejét, munkaképességét
4'Yorsan-vissEanv.eri és íeJ*:
jesert íaípraáll, ha a reggeli
és uzsonnatéjhes 2—3 ká«
véskanál övomalfinet íesE.:

soron ugyanis szerepelt még József Attila, S
fiatal költő is, aki fel akarta óloasrd

erre az alkalomra Thomas Mannho: irt
ját. A rendőrség ennek a versnek a
sását betiltotta, azzal az indokolással, hogy
politikamentes előadáson nem engedélyezheti

lyan ve.rs felolvasását, amelynek politikai
tartalma van.

Az esettel kapcsolatban Thomas Mann át
következő nyilatkozatot tette a Magyar Hir-
lap tóúnkalársa előtt:

;'r/)'!'íf vendégnek,' nit><.'x jogom 'l:ri'>&f!nt
í.Q-y>(!Q](,„.intézkedését,. Egyébként háléji-

vagyok a' költanek, 'aki verssel "tisztelt meg,
A verset lefordították nekem 'és igg annak
szépségeit én is élvezhettem. Ügy íudom, hogg
József Attila közzéteszi a verset és nagyon
örülök, hogy ilyenformán a nyilvánosság-
mégix tudomást szerez róla.

Bezártak a. vHnal egyetemet
Varsóból jelentik: A vünai egyetem rökto«

rának az egyelem rendje biztosítására irá~
nyúló kísérlete meddő maradt. A rektor és
a prorektor benyújtotta lemondását. A kul-
tuszminiszter erre való tekintettel elrendelte,
hogy a vünái egyetemet, ahol az előadások
már -arnúgy is szünetéltek, forma szerint is
zárják be.

Rerrich Béla kapta
a Kisfaludy Társaság

Greguss-érmét
K. Kisfaludy Társaság szerdán tartott*

rendes havi ülését a Tudományos Akadémiá-
ban. Voinooich Géza elnöki' megnyitója után
a társaság ú j tagja, Nadányi Zoltán székfog-
aló-e!őadásában Móra Ferencről emlékezett
neg, költői színekkel ecsetelve a nagy író
rodahui pályafutását. Ulána Lyka Károly

olvas! a fel a bírálóbizottság jelentését a
treguss-érem odaítéléséről. A társaság aa
dén néhai Rerrich Bélát, a szegedi temp-
óm és templomtér megépítöjét jutalmazta

az éremmel. Lőrinc ~y György és Rád ó Antal-
felolvasásai után a társaság zárt " ülésen
:árgyalta meg a három költői tagsági helvre
beérkezett ajánlásokat. Négy nevet ' • ajánlót-
ak, Káliay Miklóst, A'i/frő Józsefet, Szabó
.őrincet és Vietorisz Józsefet. A társaság

'ebruár 2-i ülésén közülük választja ki aí
új tagokat.

Harmiic iialottfa van
ÜOD ha|6 katasztröiaianaK

Londonból jelentik: A Rohanna Thorden
ínn mótorhajó hajótörése alkalmáyal vég-
égés megállapítás szerint 30 ember vesz-1

ette életét. A tenger idáig hat holttestet ve«
ett partra.


