
SCHWEITZER PÁL 

UTÓHANGOK THOMAS MANN ELSŐ BUDAPESTI LÁTOGATÁSÁHOZ 

1913. december 5-8-a között időzött Thomas Mann első ízben Budapesten. Halasi Fi
scher Ödön (1885-1955) nagykereskedő és újságíró, a Világ munkatársa kezdeményezte 
ezt a látogatást, hogy a magyar főváros irodalomkedvelőivel egy fölolvasóest keretében 
megismertesse kedvenc íróját, akit az év augusztusának második felében fölkeresett 
Münchentől délre, a bajor Alpok lábánál fekvő Bad Tölz-i otthonában. A fololvasásra 
december 6-án este került sor a Zeneakadémia kistermében.1 

A korabeli lapok tudósítása szerint sikeres volt a telt ház előtt tartott fölolvasás. 
Hazatérte után három nappal pedig ekként foglalta össze az író itteni látogatását Jakob 
Wassermann-nak, akivel Bécsben volt együtt, mielőtt Budapestre érkezett volna: „Pesten 
nagyszerűen ment a dolog: életemben így még nem ünnepeltek és hordtak a tenyerükön. 
Maga a kultuszminiszter is fogadott..." 

Ugyanezen a napon köszönőlevelet írt a budapesti fölolvasást kezdeményező Halasi 
Fischer Ödönnek is. Ez a mindeddig ismeretlen és a Mann valamennyi föllelhető levelét 
regesztaszerűen közlő, ötkötetes kiadvány" által sem regisztrált levél nemrég bukkant 
föl, és került vásárlás útján az Országos Széchényi Könyvtár kézirattárába. 

BAD TÖLZ, DEN 11. XII. 13. 
LANDHAUS THOMAS MANN 

Lieber Herr Fischer: 
In meine Tölzer Klause zurückgekehrt, möchte ich Ihnen noch einmal von Herzen für 

die wahrhaft großartige Gastfreundschaft danken, die Sie mir in Budapest gewährten. 
Diese Tage mit Ihren [!] Bekanntschaften, Ihren [!] Gesichten und Erlebnissen waren mir 
ein wirklicher Gewinn; ich werde sie immer in dankbarer Erinnerung bewahren. 

Gleichzeitig mit diesen Zeilen lasse ich das Buch von Alberts an Sie abgehen. Es 
enthält, wie gesagt, manches Thörichte, aber auch allerlei Ansätze zu besserer Kritik. 

1 A fölolvasást és annak előzményeit illetően lásd GYŐRI Judit, Thomas Mann Magyarországon (Felol
vasóestjeinek története és sajtóvisszhangja), Bp., Akadémiai, 1968 (Modern Filológiai Füzetek, 4), 7-27; 
SCHWEITZER Pál, Thomas Mann feljegyzései első budapesti felolvasásáról, It, 1972, 478^182; Thomas Mann 
und Ungarn: Essays, Dokumente. Bibliographie, Hrsg. Antal MÁDL, Judit GYŐRI, Bp., Akadémiai, 1972, 14-
15, 276-289, 495-496; Thomas Mann és Magyarország, vál., szerk., előszó MADL Antal, GYŐRÍ Judit, Bp., 
Gondolat, 1980, 10-11, 37-54, 352-354; SCHWEITZER Pál, Thomas Mann két magyar irodalmi vonatkozású 
levele 1913-ból, ItK, 1981, 458-463. 

~ Die Briefe Thomas Manns: Regesten und Register, I-V, bearb. und hrsg. unter Mitwirkung von Yvonne 
SCHMIDLIN von Hans BÜRGIN und Hans-Otto MAYER, Frankfurt/M., S. Fischer Verlag, 1976-1987. 
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Ich bitte Sie, meinen neuen Freunden in Budapest, namentlich Herrn und Frau 
Kostolanyi, meine besten Grüße auszurichten und ihnen allen in meinem Namen für die 
freundliche Aufnahme zu danken. Sagen Sie auch der allerliebsten kleinen Frau Kosto
lanyi, daß mein ältestes Töchterchen sich über das Kettchen ungeheuer gefreut hat. 

Ihr ergebener 
Thomas Mann. 

Magyar fordításban: 
BadTölz, 1913. XII. 11. 

Kedves Fischer úr! 
Tölzi remetelakomba visszatérve szeretnék Önnek még egyszer köszönetet mondani 

azért a valóban nagyszerű vendéglátásért, amiben Budapesten részeltetett. E napok, az 
akkor szerzett ismeretségekkel, látványaikkal és élményeikkel, igazi nyereség nekem, 
amelyre mindig hálával fogok emlékezni. 

E sorokkal egyidejűleg küldöm Önnek Alberts könyvét. Amint mondottam, van benne 
sok ostobaság, ugyanakkor azonban a színvonalas kritika irányába mutató kezdeménye
zés is. 

Kérem, adja át a legszívélyesebb üdvözletemet új budapesti barátaimnak, különösen 
Kosztolányi úrnak és feleségének, továbbá mondjon köszönetet a nevemben mind
nyájuknak a baráti fogadtatásért. A roppantul kedves kis Kosztolányinéval pedig tudassa, 
hogy legidősebb leánykám rendkívül örült a kis láncnak. 

Szívélyesen üdvözli 
Thomas Mann 

Wilhelm Albertsnek a levélben említett, 189 oldal terjedelmű könyve, a Thomas Mann 
und sein Beruf 1913 őszén a lipcsei Xenien-Verlag kiadásában látott napvilágot, és nyi
totta meg az írónak szentelt monográfiák azóta már úgyszólván áttekinthetetlenül hosz-
szúvá vált sorát. Amint a róla írtakból is kitűnik, Mann fölöttébb vegyes érzelmekkel 
fogadta alkotói egyéniségének a szerző nyárspolgári ízlésére valló jellemzését. „Ebben a 
művészetben - olvasható előlegezett összefoglalásként a könyv 6. oldalán - a szeretet, az 
eleven szívjóság fagyos és elviselhetetlen hidegséggel váltakozik. [...] Amikor épp a 
legmélyebb meghatottságot érezzük, hirtelen olyasmibe botlunk, ami fölháborít és undor
ral tölt el." 

Kosztolányi munkásságáról már ideérkezését megelőzően is volt valamelyes fogalma 
a német írónak. Halasi Fischer ugyanis megküldte neki a magyar kollégája novelláiból 
nem sokkal azelőtt a heidelbergi Saturn-Verlagnál Die magische Laterne címmel megje
lent német nyelvű válogatást. „Roppant friss, eleven, zamatos írások" - e szavakkal 
mondott köszönetet a könyvért és a szerző által beleírt, szívélyes hangú dedikációért a 
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megajándékozott. Személyes megismerkedésükre december 6-án került sor, és a Koszto
lányi házaspár a következő napon is együtt volt Mann-nal.3 

Bár Kosztolányiné a férjéről írott életrajzában szentel néhány sort ennek a találkozás
nak,4 de arról nem szól, hogy milyen ajándékot küldött a Mann-gyerekeknek, amelyet 
aztán közülük a legidősebb, az akkor nyolc esztendős Erika kapott meg. 

Ugyancsak 1913. december 1 l-e a dátuma Thomas Mann egy Budapesten szerzett 
másik ismerőséhez írott levelének. A címzett ezúttal Rippl-Rónai József, akinek budai 
műtermébe négy nappal korábban kalauzolták el az írót itteni vendéglátói, majd ugyan
aznap este a „Művészház"-ban szintén együtt volt a festővel. Ennek a levélnek eredetije 
sajnos nem áll rendelkezésre: lappang vagy megsemmisült. Csupán magyar fordítása 
ismeretes Gerlőtei Jenőnek Thomas Mann levele Rippl-Rónaihoz című gépiratos cikké
ből.6 Az Irodalmi Újságnak szánt, de ott elkészült szedése ellenére sem közölt cikkének 
gépiratát az írója 1956. február 4-én küldte meg Kosztolányi Dezsőnének, mivel annak 
férjéről igen nagy elismeréssel szól benne. (Valószínűleg ez volt a cikk elutasításának 
oka is.) Az áll a cikkben, hogy Thomas Mann levele a címzett egyik rokonának tulajdo
nában van. Lássuk tehát a levél magyar fordítását. 

Alig érkeztem meg Münchenbe, telefonon máris felhívtam Langheinrich urat a „Ju
gend" hetilapnál; a közlésre váró anyag túlságos torlódása akadályozta meg eddig, hogy 
képét közzétegyék. De a szerkesztő biztosított afelől, hogy megjelenése most már nem 
sokáig késik. Kétségtelenül megküldik majd Önnek a lap támpéldányait. 

Azok az órák, kedves Mester, amelyeket az Ön műtermében és este az Ön társaságá
ban tölthettem, valóságos nyereséget jelentenek a számomra, és mindig nagyon kelleme
sen emlékezem majd vissza rájuk. 

Tisztelő híve 
Thomas Mann 

Ezek szerint a festő megkérte Münchenben, illetve annak környékén lakó új ismerősét, 
hogy sürgesse meg egy képének közlését az ott megjelenő irodalmi és képzőművészeti 
folyóiratban. Ez a folyóirat, a Jugend nevezetes orgánuma volt a századforduló körüli 
évek során kibontakozó új törekvéseknek mind a két művészeti ágban. Olyannyira, hogy 
a magyarul „szecessziódként emlegetett stílusirányt Németországban gyakorta illetik a 
„Jugendstil" névvel. 

Gerlőtei azt állítja, hogy a Jugend hamarosan közölte is Rippl-Rónainak 1911-ben 
festett, Boulevard Montparnasse című képét. Ez azonban nem felel meg a valóságnak. 
A hetilap 1913. évi két utolsó számában és a következő évi számaiban nem található 

3 Kosztolányi haláláig tartó kapcsolatuk összefoglalása: RÉZ Pál, Thomas Mann és Kosztolányi Dezső, 
Világirodalmi Figyelő, 1959, 390-403. 

4 KOSZTOLÁNYI Dezsőné, Kosztolányi Dezső, Bp., Révai, 1938, 208. 
5 Gerlőtei Jenő (1908—?) irodalomtörténész, gimnáziumi és egyetemi magántanár. GULYÁS Pál, Magyar 

írók élete és munkái, X, Bp., Argumentum, 1992, 787-788. 
6 Az MTA Könyvtárának kézirattára, Ms 4635/108-109. 
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reprodukció a magyar mester egyetlen alkotásáról sem. A Mann által említett Franz 
Langheinrichről azt írja a folyóirat monográfusa, hogy az ő „feladata volt a képek kivá
lasztása, de közölték néhány versét is".7 

Ami a magyar festő és a német író ismeretségét illeti, erről az utóbbi csupán egy alka
lommal tett említést. Második budapesti látogatásakor, 1922 januárjában a Magyar Hír
lapnak adott interjúban mondotta: „Mikor ezelőtt két [!] évvel Budapesten jártam, két 
nagyon érdekes ismeretségre tettem szert, melyeket továbbra is ápolni akarok: Kosztolá
nyi Dezső és Rippl-Rónai József ismeretségére."8 A festő vonatkozásában ezt bizonyára 
csupán udvarias gesztusnak szánta. Semmilyen adatunk sincs arra nézve, hogy újból 
találkoztak vagy levelet váltottak volna. 

7 Linda KORESKA-HARTMANN, Jugendstil - Stil der „Jugend": Auf den Spuren eines alten, neuen Stil-
und Lebensgefühls, München, Deutscher Taschenbuch Verlag, 1969, 45. 

s Thomas Mann és Magyarország, i. m., 72. 
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