(1875 – 1955)

Életének néhány jelentősebb
állomása
 Lübeck - szülővárosa Észak-Németországban
 München – 1892-ben ide költöznek

 Küsnacht (Zürich melletti kisváros)
 Amerika (emigráció 1938-től 1952-ig)
 Kilchberg (település a Zürichi-tó mellett)

Munkássága


-

Újságírónak készült.
Írnoki állást vállal egy müncheni biztosítási cégnél (1894), közben
egy műkedvelő színtársulatnál is szerepel, színészkedik,
Elbeszéléseket írogat.

Egy rangos irodalmi-művészeti folyóirat, a Die Gesellschaft (Társadalom) közli
Gefallen (Az elbukott) című novelláját. A kor egyik irodalmi vezérének számító
német költő Richard Dehmel elismerését is megszerzi számára.
 München irodalmi-művészeti központ, új folyóiratok indulnak, Th. Mann
ezekben publikál, szerkesztőként is dolgozik néhány évig.
 1895 nyarától több ízben hónapokat tölt Olaszországban, részben bátyjával,
Heinrichhel együtt, részben egyedül. Itt írja novelláinak és első regényének egy

részét. Kiadóra Berlinben talált.
 Korai regényei megalapozzák hírnevét, és anyagilag megteremtik
megélhetését.

Leghíresebb elbeszélései
 Tonio Kröger (1903)
 Halál Velencében (1912)

 Mario és a varázsló (1930)

Leghíresebb regényei
 A Buddenbrook-ház (1901) – családregény: egy család több









nemzedékének történetét mutatja be, ezen keresztül az
adott történelmi kort és osztályt
A varázshegy (1924)
József és testvérei (I. k. 1933., II. k. 1934., III. k. 1936., IV. k.
1943.) - tetralógia, amelyben az ószövetségi történetet veszi
alapul
Lotte Weimarban (1939)
Doktor Faustus (1947)
A Doktor Faustus keletkezése (1947)
Egy szélhámos vallomásai (1954)

Néhány fontos dátum
Th. Mann életében
 1905 – megnősül, felesége Katja (Katharina) Pringsheim
 1922 – első külföldi előadói körútja a háború után (Prága,

Bécs, Budapest)
 1929 – Nobel-díjat kap
 1932 – Goethe halálának 100. évfordulóján több ünnepi
előadást tart
 1937 – Budapesten járt (József Attila: Thomas Mann
üdvözlése)

Thomas Mann látogatása
Budapesten 1937. jan. 13−14.

Thomas Mann és József Attila

József Attila: Thomas Mann üdvözlése


Mint gyermek, aki már pihenni vágyik
és el is jutott a nyugalmas ágyig
még megkérlel, hogy: „Ne menj el, mesélj" (igy nem szökik rá hirtelen az éj)
s mig kis szive nagyon szorongva dobban,
tán ő se tudja, mit is kiván jobban,
a mesét-e, vagy azt, hogy ott legyél:
igy kérünk: Ülj le közénk és mesélj.
Mondd el, mit szoktál, bár mi nem feledjük,
mesélj arról, hogy itt vagy velünk együtt
s együtt vagyunk veled mindannyian,
kinek emberhez méltó gondja van.
Te jól tudod, a költő sose lódit:
az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétben vagyunk.
Ahogy Hans Castorp madame Chauchat testén,
hadd lássunk át magunkon itt ez estén.
Párnás szavadon át nem üt a zaj mesélj arról, mi a szép, mi a baj,
emelvén szivünk a gyásztól a vágyig.
Most temettük el szegény Kosztolányit
s az emberségen, mint rajta a rák,
nem egy szörny-állam iszonyata rág
s mi borzadozva kérdezzük, mi lesz még,
honnan uszulnak ránk uj ordas eszmék,
fő-e uj méreg, mely közénk hatol meddig lesz hely, hol fölolvashatol?...
Arról van szó, ha te szólsz, ne lohadjunk,
de mi férfiak férfiak maradjunk
és nők a nők - szabadok, kedvesek
- s mind ember, mert az egyre kevesebb...
Foglalj helyet. Kezdd a mesét szépen.
Mi hallgatunk és lesz, el aki csak éppen
néz téged, mert örül, hogy lát ma itt
fehérek közt egy európait.

Megfigyelési
szempontok:
1. József Attila hogyan
látja kortársát,
hogyan vélekedik az
ismert, elismert
íróról?
2. Idegen nevek!

Megfigyelési szempontok
1. A vers fölvázolja Thomas Mann jelentőségét az egész
versen végigvonuló apa-gyerek allegóriával.
József A. azt mondja ki, amit szinte mindenki érzett:
Th. Mann az európai szellem képviselője, ő az európai
humanizmus letéteményese, a tisztánlátó humanista
művész.
2. Hans Castorp, madame Chauchat

A varázshegy (1924)
 Hans Castorp – egy átlagember, látogatóba megy a svájci








tüdőszanatóriumba, Davosba. Unokatestvérét látogatja, de
kiderül, ő is beteg, bent kell maradnia.
Madame Chauchat - a regényben a nőtől fénykép helyett egy
tüdőröntgen-felvételt kapott emlékül.
Ez alatt az idő alatt a legkülönfélébb eszmék vonzásába kerül.
Settembrini – a polgári liberalizmus híve
Naphta – fanatikus jezsuita, a fasizmus előfutára
A szanatórium zárt világa a század eleji Európa kicsinyített mása
Lélektani regény, nevelési regény, társadalmi regény, …

Th. Mann prózájának néhány
alapvető vonása
- a polgárság értékeit képviselte
- humánum
- az emberi lélek működése foglalkoztatta

- az emberiség létkérdései
- a művészlét és a polgárlét egymáshoz való viszonya

Művész ↔ polgár
Tonio
barna haj
barna szem
versírás
olvasás
hegedülés

Kröger
szőke haj
kék szem
tanulás
lovaglás
úszás

