
M Á D L A N T A L 

A NÉMET KÉRDÉS AZ UJ NÉMET IRODALOMBAN 

,,A nagy Kar thágó három háborút visel t . Hatalma.-, vo l t 
még az első u tán , még lakható a második u tán . A ha rmad ik 
u t á n nyoma vesze t t . " 

(Bertolt Brech t : Offener Brief an die deutschen K ü n s t -
ler und Schrif ts tel ler . - Berlin 1951) 

Az 1961. augusztus 13-án foganatosí tot t intézkedések a Német Demokratikus Köz-
társaság fővárosában, amelyek szükségszerűen választ jelentettek a nyugatnémet politikusok 
sorozatos, békét veszélyeztető neofasiszta tet teire, a két német állam íróinál is élénk visszhangra 
találtak. Különösen az N D K írói szolgáltat tak írásaikkal, sőt nem egy esetben tetteikkel is 
szép példákat ezekben a napokban arra, hogy mennyire együt t éreznek és haladnak népükkel. 
A Német Szocialista Egységpárt lapja, a Neues Deutschland augusztus 13-át követően rend-
szeresen hírt ad azokról a látogatásokról, amelyeket a Német írószövetség tagjai csakúgy 
mint más művészeti ágak képviselői te t tek a Berlint, az N D K - t és mondha t juk a világbékét 
védelmező német katonáknál . Az agg Arnold Zweigtől kezdve a prózaíró Qotschén, Stefan 
Hermlinen, Willi Bredelen, Bodo Uhsen keresztül egészen Helmut Baierlig és Herber t Nachbarig 
számosan nyilatkoztak — ami nyugati kollégáik kérdéseire is választ jelent —, hogy tel jes 
mértékben egyetértenek és támogatják kormányuknak és népüknek a béke védelmét és az 
antifasiszta harc erősítését célzó intézkedéseit.1 

Ahogyan a német békeszerződésért folyó harc igen régi keletű és augusztus 13. ennek 
csak egyik, bár igen jelentős állomása, úgy az irodalomban is a német írók mostani maga-
tar tása az elmúlt 15 év irodalmi életének szükségszerű következménye. Ér the tő , hogy ez az 
írói magatar tás más az N D K íróinál, akik a népellenes múl t következetes leszámolása köze-
pette bontakozta that ták ki tevékenységüket, és más azoknál a nyugatnémet haladó gondol-
kodású íróknál, akik néhány évvel a háború után felismerték a refasizálódás veszélyét, 
szembehelyezkedtek vele, de igazi perspektíva hiányában és népükhöz fűződő mély kapcsolat 
nélkül mind a mai napig nem tudták rezignált lemondástól terhes aggodalmukat minden eset-
ben leküzdeni. Szöges ellentétben állnak ezzel az írói magatartással azok a nyugatnémet írók 
és költők, akik a háborús generálisok egykori visszaemlékezéseiből merítik témájukat , és a 
reakciós múlt, elsősorban a nagyfrigyesi porosz és a hitleri fasiszta módszerek folytatására 
tüzelnek. 

A kettéosztott Németország és különösen a főváros erőszakos szétválasztása a német 
irodalomban az elmúlt másfél évtizedben állandóan visszatérő téma és probléma is egyben, 
s mély kihatása az egész németnyelvű irodalomra szinte felmérhetetlen. „ E g y országban, 
amely ke t t é van választva, mint Németország, a kettéválasztás számos gondolkodási folyamat-
ban, tapasztalatban és visszaemlékezésekben, egészen a nyelvhasználatig é rezhe tő"—ál lap í -

1 Vö. a Neues Deutschland 1961. augusztus 19., 21., 26., szep tember 2. számait. 
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to t ta meg Anna Seghers a közelmúltban az NDK írók V. kongresszusán.2 Ennek a rendellenes-
állapotból adódó problematikának ábrázolása igen nehéz és egyre ú jabb feladatok elé ál l í t ja 
a német írókat; az N D K viszonylatában nagy részben olyanok elé, amelyek más szocialista 
államok irodalma számára szinte teljesen ismeretlenek, s amelyeket ezért kizárólag maguk-
nak a német íróknak kell megoldaniok. Az említett kongresszus számot adha to t t arról, hogy 
írók és költők sikeresen helyt álltak és műveikkel máris lerakták az alakuló szocialista realista 
német irodalom alapköveit. Ugyanakkor a megosztott ország és a fokozódó fasizálódás nyuga-
ton odavezetett, hogy egységes német irodalom nem a lakulha to t t ki, hogy éles ellentét t á m a d t 
a fasizmusból és a második világháborúból a kellő tanulságokat levont írók és Adenauer elv-
telen írói támogatói között . 

Számos, a többi népi demokráciák és az egyéb nyugati államok irodalmában ismeretlen 
vonás mutatkozot t meg német írók műveiben az elmúlt másfél évtized a la t t már pusztán tema-
tikai síkon is. A háború utáni négy zónából csak fokozatosan alakult ki a ké t gazdasági egy-
séget és elsősorban két külön társadalmi formát képező német állam, s ennek megfelelően az 
irodalom is csak néhány évvel a háború u tán tükrözhette és ölelhette fel t emat iká jában ezt 
a fokozatosan kibontakozó különbséget. Az NDK íróinál egy évtizeddel ezelőtt történtek meg 
az első jelentős kísérletek az új, az alakuló szocialista embertípus megrajzolására. Eduard 
Claudius irodalmi r ipor t ja A nehéz kezdetről3 a nyugatberlini tőkéseknek Kelet-Berlinben irá-
nyí tot t szabotázsakcióit muta t j a be, és szembeállítja velük azokat az ú j embereket, azokat a 
munkásból lett vezetőket és egyszerű munkásokat , akik az ú j gyárat a magukénak érzik. Ebben 
a r iportban történik meg az egyik első kísérlet arra is, hogy az új embert a gyárkapun kívül , 
magánéletében is bemutassa, egyéni ügyeiben is éreztesse a különbséget. Különösen Nyugat-
Berlin izgatott, erkölcstelen légköre és az NDK főváros lakóinak harmonikus élete között i 
különbség érzékelteti ezt igen hatásosan. Stefan Hermlin Mans/eldi oratorium (1950), Willi 
Bredel Ötven nap (1950) és Kuba (Kur t Barthel) Költemény az emberről (1949) című művek 
jelentik Claudius könyve mellett az első mérföldköveket az új embernek, a munkához és a 
megváltozott szocialista tulajdonhoz való ú j viszonyának az ábrázolásában. 

A következő években a Nyugat-Berlinből és Nyugat-Németország egészéből kiinduló 
sorozatos provokatív mesterkedések állandó témát jelentettek az NDK-beli írók műveiben. 
A különféle szabotázsakciók a filmekben éppenúgy mint írói alkotásokban, sőt ú jabban tele-
vízió játékokban is állandóan visszatérnek. A továbbiakban aztán a nyugati részről megnyil-
vánuló közvetlen gazdasági szabotázsakciók két ú j abb dologgal egészültek ki. A fejlődő 
NDK-beli ipar lát tán a vezető szakemberek nyugatra csalása lett egyik kedvelt téma, a másik 
pedig a Nyugat-Berlinben és az NDK határai mentén lebonyolított revansista gyűlések és 
szervezkedések leírása. Stefan Heym a közelmúltban egy kötet elbeszélést szentelt a kelet-
nyugatberlini kérdésnek. A kötet egyik legsikerültebb elbeszélése, „A bacilus"4 bemuta t j a , 
hogy a majnai Frankfur tban székelő egyik nyugatnémet konszern hogyan csalja á t az N D K 
üzemek vezető szakembereit és tudósait. Ez azonban csak egy része az elbeszélésnek. Heym ké-
pes bepillantást adni a nyugatnémet gazdasági életbe, érzékelteti, hogy a Keletről átcsalt szak-
emberek odaát nem talál ják helyüket, gyanú övezi tevékenységüket és tula jdonképpen félre-
állít ják őket. Az emlí te t t másik problémát a nyugatberlini revansista találkozókat F ranz 
Fühmann — igen tehetséges fiatalabb novellista — ábrázolja. Az általa ér intet t témà egészen 
a háború idejére és az azt követő első évekre nyúlik vissza; és az áttelepültek kérdésével fog-
lalkozik, „ . . . akik az egyik Németországban földet és háza t és tisztességes munká t kap tak , 
a másik Németországban pedig rég d iva t j á t múl t , ,népi" egyenruhákba b ú j t a t t á k az áttele-
pültek gyermekeit, e lőt tük pedig olyan reményt csil lantottak, amelynek valóra vál tásához 

a Neue Deutsche Literatur, 1961. évf. 8. füze t , 22. o. 
' Eduard Claudius : Vom schweren Anfang . — Berlin: Ver lag Neues Leben 1950. 
' M a g y a r u l is meg je l en t : Nagyvilág 1959. évf. 10. sz. 1507 — 1518. o. 
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m a j d a n gyilkosságok tapadnak." 6 Fühmann Csehek a tengernél című novellája bemutat ja , 
hogyan nyugtalaní tanak egyszerű át települt embereket a különféle revansista találkozók. 
Az író személyes élményét, Nyugat-Berlinben szerzett benyomásait leírva, arról beszél, hogy 
az egykori báró a szónoki emelvényen és a találkozó valamennyi résztvevője egy régen elmúlt 
világra emlékeztették, arra a világra, amelynek ezek csak itt felejtett , halott képviselői. 

A fiatal Karl-Heinz Jakobs egyik elbeszélése az NDK szocialista mezőgazdaságában érzé-
kelteti a kettéosztott német fővárosból adódható problémát.6 ,,Hőse", egy fasiszta múltú 
nagygazda nyugatberlini bankban helyezi el jövedelmét, hogy majd alkalomadtán átszökjön 
és ot t éljen. Ez az elbeszélés érinti, hogy a jelen magatar tás jelentős mértékben a múltban 
betöltött szerep függvénye. Jakobs Március c. elbeszélésének „hőse" nyugaton akar magának 
létalapot teremteni, de mégsem óhajt megválni birtokától, reménykedve abban, hogy a nyugat-
németországi élet még az ország keleti felében is visszatérhet. Az elbeszélés ezzel utal arra a 
nyugatnémet haladásellenes írók műveiben állandóan visszatérő motívumra, hogy a nyugat 
valóságát az NDK számára mint „perspekt ívá t" jelöljék meg. Ezek a jelenségek, amelyeknek 
az írói művek természetesen csak tükröződései, is bizonyítják, hogy a „f rontváros" korlátlan 
kártevő lehetősége mennyit á r tha to t t az NDK-ban. 

A legátfogóbban, mondhatnók klasszikus formában ábrázolja az egész problémát Anna 
Seghers Döntés című, nálunk is megjelent regénye. „Főcélom volt — mondja regényéről 
maga az írónő —, hogy megmutassam, hogyan hat napjainkban az a szakadás, amely a vilá-
gol két részre osztja, életünk minden területén, a legintimebb és legegyénibb területén is. 
Az embernek a szerelemben, házasságban, hivatásában éppen úgy döntenie kell, mint a poli-
tikai vagy a gazdasági életben. Senki nem vonhat ja ki magát; az élet mindenkinek neki-
szegezi a kérdést: ki mellett és ki ellen vagy?" 7 Seghers regényének éppen az a nagy érdeme, 
hogy túl a gazdasági szabotázsakciók és a káros múlt kihatásának bemutatásán érzékeltetni 
t ud j a , hogy a kettéosztott ország kegyetlen valósága nem kímél meg senkit; válaszra, állás-
foglalásra kényszerít mindenkit . Nem riad vissza attól sem, hogy egyéni tragédiákon keresztül 
is bemutassa, mit jelent a kettéválasztott ország. Alakjai, akik az ország nyugat i és keleti 
felében vagy azon kívül élnek, nem sematikus sablonfigurák, hanem élő emberek, akik más-
más múlt tal terheltek, különféle nézeteket vallanak és semmiképpen sem egyértelműen hősök 
vagy gonosztevők. A két főalak, Richard Hagen és Robert Lohse múlt jának ecsetelésével az 
írónő a jelen mellett a fasiszta éveket is bevonja regényének cselekményébe, és módot talál 
arra, hogy leszámoljon ezzel a múlt tal , s minden káros utóhatásával. 

Ez a múl t ott kísért napjaink minden német írójánál, és a hozzá való viszony egyúttal 
állásfoglalást jelent sa já t korának legfontosabb kérdéseiben, döntést jelent a háború vagy a 
béke mellett. Berlin természetellenes helyzete megszólaltatott számos nyugatnémet írót is, 
s közülük sokat az N D K élete és társadalmi rendszere is erősen foglalkoztat. Azonban ezen a 
ponton mutatkozik meg, hogy a nyugatnémet antikommunista propaganda hatása szinte 
egészen a legutóbbi évekig mennyire meg tud t a téveszteni még az oppozíciós, az adenaueri 
Németország politikáját ellenző írókat is, és teljesen hatása alat t ta r t ja még ma is azo-
kat . akik hitelt adnak Strauss háborús szólamainak. A múlt tal való hiányos leszámolás, 
vagy ennek a múltnak közvetlen folytatása, amire ugyancsak sok példa van, lehetővé teszi 
Nyugat-Németországban, hogy a fasiszta évek olyan közismert írói mint Ernst Jünger és 
mások újra az irodalmi élet homlokterébe kerüljenek. 

Egy a közelmúltban megjelent elbeszéléskötet Weyrauch szerkesztésében8 — bár kriti-
kai szándékkal fordul a Szövetségi Köztársaság felé — mégis rágalomsorozata nemcsak egy-
szerűen valótlanságok halmaza, hanem még a jóízlést is sérti. Különösen Walter Jens Égy 

s Vö. Neues Deutschland, 1961. augusz tus 19. 
« Vö. Einheit 1961. évf . 3. sz. 429. o. 
7 Neue Deutsche Literatur 1959. évf. 8. füze t , 5 2 - 5 3 . o. 
" „ I c h lebe in d e r Bundes repub l ik" (A Szövetségi Köztá rsaságban élek). — München : Paul List 

Verlag 1960. 
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nap Berlinben című híradása hemzseg a valótlan állításoktól. Képzelt ittasa nyugatnémet 
autóbuszon jön Kelet-Berlinbe, ahol közvetlenül a szektorhatárnál „ . . . cigarettacsikkeket 
szedegető emberekre talál", a „harmincas évek szegényeinek a szagát érzi" és „kolduló gyer-
mekeket lát".9 Jens még ugyanakkor az „á r t a t l anabbak" közé tartozik, ő csak „h í r t a d " 
a kommunista fővárosról. 

A fasiszta és ma is tevékeny Ernst Jüngerrel együtt különösen Scholz A Spree zöld 
partján című regénye fejezi ki a legjobban a nyugatnémet neofasiszta törekvéseket. Jüngernél 
és nála is nem egyszerűen híradásról van szó. Nyugat-Berlin polgári körei állnak a regény köz-
pont jában; egy arisztokratikus gondolkodású, szekta jellegű csoport, amely az egykori junker-
porosz katonatiszti tradíciókat ápolja, és osztályhelyzetéből adódó izoláltságát Nyugat-Berlin 
szigethelyzetére igyekszik átvezetni. Szereplői „hősök" , akik a kommunista tengerben „porosz" 
állhatatossággal helytállnak. Nyugat-Berlin az egykori keletporosz területek politikai hagyo-
mányát örökli a regényben, szigetjelleget ölt, szimbolikus jelentést kap. Ezzel a szigettel és 
arisztokratikusan fennkölt, „felsőbbrendű" embereivel helyezi szembe az író az N D K főváro-
sának lakóit, akikről csak azt t u d j a ismételgetni, amit valamennyi CDU-lap évek óta harsog 
az egyszerű nyugatnémet emberek fülébe. Scholz újabb könyve, amely színvonalban nem, 
de uszító hangjában az előbbin is túltesz — Most örülj Berlin — ismét csak a „frontvárossal" 
foglalkozik. Még egy kimondottan Adenauer-párti lap is csak egyetlen „pozi t ívumot" állapít-
hatot t meg a könyvről, azt ugyanis, hogy „Scholz könyve egyetlen egy dologban különbözik 
számos német író műveitől" éspedig „egyértelmű, minden faj ta baloldali beállítottságú komp-
lexumoktól mentes antikommunizmusában".1 0 

Ezért a dicséretért azonban többen is versengenek Scholzcal, akik tehetségben esetleg 
alulmaradnak, de uszító propagandájukkal még felül is múlják. Martin Josef Bauer, aki ugyan-
csak tipikus képviselője ennek a nyugatnémet ún. „második irodalomnak", Scholz sziget-
szimbolumát és hősi állhatatosságát az egész nyugat-európai katolikus civilizációra terjeszti 
ki, amely önmagán kívül az egyéb földrészeket, s elsősorban Amerikát hivatott megvédeni 
a mindent veszélyeztető kommunizmus továbbterjedésétől. Ameddig a lábaim bírják című 
regényét az egyik hamburgi diáklap „az Oroszország elleni propagandakönyvnek" nevezi.11 

Hasonló szellemben fogant H. Q. Konsalik könyve, A sztálingrádi orvos is, amely semmi más, 
mint a fajelmélet újbóli felelevenítése egy szovje t fogságba került német orvos magatar tásán 
keresztül. Erich Kern, Heinrich Eisen és mások átvezetnek fokozatosan az igényes irodalom-
tól a generálisok visszaemlékezéseiből táplálkozó „Landser" ponyvasorozatba, amely műfaj-
ból a már említett hamburgi diáklap szerint évente kb. 20 millió füzet jelenik meg. Ez annyit 
jelent, hogy a Német Szövetségi Köztársaság felnőtt lakosságát számítva kb. egy főre évi egy 
ilyen „Landser"-füzet jut. Nem felelne meg a valóságnak, ha azt állítanánk, hogy minden 
esetben leplezetlen nyíltsággal beszélnek ezek a sajtótermékek egy újabb háborúról. Egyik-
másik visszaemlékezésszerűn „csak" egyéni hőstetteket mond el. Mások „csak" régi német 
katonai erényeket dicsőítenek. Érzelmes szentimentalizmus és hazafiúi fájdalom az „elveszet t" 
keleti területek miatt található bennük, nem uszítanak okvetlen leplezetlenül azok visszafogla-
lására. De mindezek együttesen tömegpszichológiai hatásra törekednek, s ez sok esetben sike-
rül is. A háborús élmények tárgyalása „általános emberi" szempontból — anélkül, hogy fel-
vetnék a kérdést; ki kezdte a háborút és miért, vagy ki a felelős a háborúban bekövetkezett 
pusztulásokért — már önmagában is bizonyít ja, hogy ennek a „második i rodalomnak" a 
képviselői nem számoltak le a német fasiszta múlt ta l , hanem annak folytatásán, újjáéleszté-
sén munkálkodnak. Pedig éppen a szembenézés saját múl t jukkal tet te képessé a német 
irodalom mai legjobb képviselőit arra, hogy színvonalas műveket alkossanak. Ez t bizonyítja 
az NDK irodalmi élete csakúgy, mint a legjobb nyugatnémet krit ikai realista írók munkássága. 

» „ I c h lebe in der Bundes repub l ik " . . . — V a l t e r J e n s : E n T a g in Berlin. — 77—78. old. : 
10 L. Neue Deutsche Literatur. 1961. évf. 7. f ü z e t , 24. о. 
11 Vö. Neue Deutsche Literatur, 1961. évf. 5. f ü z e t , 79. о. 
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A'mai egészséges irodalmi élet kialakításához arra volt szükség, hogy számvetést végez-
zenek az egyes írók a német nép jó és rossz örökségéről. Egy mai német irodalmi mű megítélé-
sénél éppen ezért nem elvetendő szempont annak vizsgálata, hogy milyen mértékben követ-
kezett be ez a lelkiismeretvizsgálás, és hogy az író milyen tradíciókat folytat , a német klasszi-
kus irodalomét vagy a nagyfrigyesi porosz militarizmusét, a forradalmi-proletár írócsopor-
tét vagy a weimári köztársaság fasizálódó elemeiét, a hitleri Németországét vagy a fasizmus 
elől az emigrációba kényszerült 250 polgári haladó és kommunista német íróét. 

Az NDK írói sorában az utóbbi években szép számban jelentek meg olyan művek, 
amelyek magas fokú művészi igényességgel számoltak le a fasiszta múlttal és találták meg a 
német szellemi életben és elsősorban a német irodalomban azokat a t radíciókat , amelyeket 
folytatva, komoly erőfeszítéseket tehettek a szocialista realizmus klasszikus művei megalko-
tásáért. A kezdő lépést ehhez közvetlen a háború u tán tet te meg a német irodalom, amikor 
képviselői hazatérve Hitler elveszeti háborújából vagy a fogságból, a koncentrációs tábor-
ból vagy külföldi emigrációból, először saját egyéni lelkiismeretüknek próbáltak számot adni 
a háborús évekről. A fiatalon elhúnyt Wolfgang Borchert Kinn, az ajtó előtt12 című d rámája 
jelentette az egyik legszínvonalasabb kísérletet ezen a téren. Ugyancsak ő volt az, ki programot 
is igyekezett adni a háborúban nihilistává üresedett fiatal német íróknak, amikor a múl t 
hazugságaival ellentétben, konkrét reális nyelvet követelt az irodalom számára. 

Viszonylag könnyebb volt megtalálni az u ta t a háború utáni kilátástalanságból az 
akkori szovjet zóna területén, ahová az emigrációs írók nagy többsége igen hamar visszatért, 
nemcsak külföldön született művekkel tarsolyukban, hanem konkrét életcéllal, gyakran szilárd 
marxista—leninista világnézettel. Ennek volt köszönhető, hogy már a negyvenes évek máso-
dik felében sorra jelennek meg az emigrációban készült, de a német olvasó közönség számára 
még ismeretlen művek, amelyek elsősorban a fasizmussal való könyörtelen leszámolást, a 
fasizmus valódi arcának megmutatását tar tot ták célúknak. Ezeket az emigrációban készült 
műveket hamar újabbak is követték, amelyek témáikban ugyancsak még ezzel a múlt tal 
foglalkoztak, de már a jelen építésének perspektívája és lendülete határozta meg ütemüket. 
A koncentrációs táborokról szóló regények és az emigránsok szemszögével vázolt hitleri Német-
ország képe tovább kiteljesedik később, amikor a háborúból visszatért fiatal generáció kép-
viselői is megírják a maguk háborús regényeit, persze nem úgy, mint ahogyan a Nyugat-
Németországban letelepedett generálisok visszaemlékezéseiket, hanem a valóságnak meg-
felelően. Az így teljesnek mondható irodalmi kép a fasizmusról és a második világháborúról 
folytatást nyert régi emigránsok és fiatalok közös erőfeszítése nyomán az elmúlt években, 
amikor az NDK életének ábrázolása, a szocializmus építése és vele együt t a nyugatnémet 
neofasiszta tendenciák elleni harc került előtérbe. A lírában Johannes R. Becher neve jelképezi 
számos más költővel együtt ezt az utat , a drámában Brecht epikus színháza és Friedrich Wolf 
proletár darabjai nyomán bontakozik ki ez az új dráma, amelynek Helmut Baierl Frau Flinzv 
jelenti az egyik legújabb kimagasló csúcsát. A regény terén a tucatnyi kiemelkedő ú j mű 
körül csak a legfontosabbakat emlí t jük: Anná Seghers: Döntés-ét, S t r i t tmat ternek a Grimmels-
hausen írói módszerére emlékeztető Csodatevőjét, Marchwitza bányásztrilógiájának, a Kumiaks-
nak utolsó kötetét és mint egyik legújabb eredményt Dieter Noll Werner Holt kalandjai 
című regényét. 

Nem olyan egyértelmű és következetes az az út, amit a nyugatnémet irodalmi élet 
tet t meg ugyanebben az időben. A csekély számú emigráns, akik a nyugati zónákban teleped-
tek le a háború után, az ún. „belső emigráció" képviselői és a háborúból visszatért, nagyob-
bára fiatal kezdő írók az első időkben látszólag együtt haladtak a fasizmus teljes leszámolásá-
nak követelésében és a demokratikus fejlődés ú t jának keresésében. Első látszatra Adenauer 

" W o l f g a n g Borcher t : Das Gesamtwerk . — Halle: Mi t t e ldeu t sche r Verlag 1957. - 1 2 7 - 2 0 5 . o. 
L. ehhez még Hans Bender : Ende — Übergang — Anfang. - 15 J a h r e Gegenwar t s l i t e ra tu r . - Akzente. 
Zeitschrif t f ü r Dich tung . 1961. évf. 4. f ü z e t , 378. o . j 
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pár t jának kultúrpolitikai frázisai is, amelyek a polgári művész számára a teljes szabadsá-
got proklamálták, ebbe az irányba muta t tak . Nem telt el azonban hosszú idő és már heves viták 
indultak a német líra körül, hogy vajon lehet-e egyáltalán ábrázolni a múltat vagy pedig a 
Hoffmannsthal és George által képviselt kései polgári dekadens u t a t kell követni. Az expresszio-
nista Gottfried Benn, a „belső emigráció" egyik képviselője, aki a hitleri polit ikának eleinte 
erősen behódolt, jelenti a lírikusok egyik példaképét. Ő fogalmazza meg a háború u táni nyugat-
német l í ra feladatát , amikor azt hangsúlyozza, hogy „ejtsen ámula tba és legyen virtuóz". 
Az egzisztencializmus és a szürrealisták sem vára t t ak ezek u tán már soká magukra . 

Kimondot tan politikai megnyilvánulás elsőízben akkor volt tapasztalható nyugat-
német írói körökben, amikor 1947-ben egy kisebb csoport, akik azóta mint a „47-es csoport" 
tagjai ismertek, látva, hogy a fasiszta múlt tal való leszámolás helyett Nyugat-Németország-
ban egy ú jabb fasiszta veszély fenyeget, szembehelyezkedtek a hivatalos politikával. Kép-
viselői nagyobbára a fiatalabb generációból kerültek ki, akik a háború alatti tapasztalataik 
alapján vál tak antifasisztákká. írói munkásságukban és politikai nézeteikben nem egysége-
sek. írói példaképeiket nem a német kritikai realizmus nagy képviselőinél keresték, s így 
Thomas Mann, Heinrich Mann, Feuchtwanger, Leonhard F rank és mások ha tása itt alig 
érvényesült, de még kevésbé az emigrációs irodalom vagy a weimári évek proletár íróinak kezde-
ményezése. Sokkal inkább ha to t t rá juk a mai nyugateurópai és gyakran az amerikai irodalom. 
Hiányzik tehát ezeknél az íróknál az a kontinuitás, ami az N D K irodalmi életében meg-
található. Feltehetően egyik oka ez is az irodalmi közvélemény hiányának, amelyet oly gyak-
ran fájlalnak, és amelynek létezését annyira csodálják az NDK-ban . 

Ennek az írói csoportnak egyik képviselője, Hans Magnus Enzensberger a német írók 
ezévi P E N ülésén felvetette azt a kérdést, va jon „mi írók egy adandó polgárháború esetén, 
amelynek előkészületei szinte folyamatban vannak , a háború mellett vagyunk-e vagy ellene?"13 

Kérdésfeltevése mindennél jobban bizonyítja, hogy ő és írótársai is a német politikai élet 
ütőerén t a r t j ák a kezüket, és írói felelősséget éreznek mindazért, ami Németország mindkét 
részében történik. Enzensberger és társai éppenúgy, mint az N D K írói, ellenzik a polgár-
háborút , amit az ország nyugati részében előkészítenek, és ami t a már említet t „második 
irodalom" szemrebbenés nélkül támogat. A til takozást az ilyen polgárháború ellen a legjob-
ban kifejezik ezeknek az ellenzéki íróknak a művei. Igaz, kevés ju to t t el közülük oda, hogy 
az NDK-ról a valóságnak megfelelően nyilatkozzék, éppen azért , mer t nem ismerik az NDK 
életét, kivéve talán néhányukat, így például Richtert , aki egy NDK-beli útján szerzett tapasz-
talatai alapján kezdi megváltoztatni régebbi nézeteit, vagy Geisslert, aki k iu ta t keresve a 
nyugatnémet „gazdasági csoda" világából az N D K felé i rányí t ja tekintetét. Többségük még 
hisz a hamis propagandának. Bizonyos ellenzéki álláspont — amelynek foka megint igen 
eltérő — azonban valamennyiüket jellemzi. Ez az oppozíció vezetet t jelentős művek megalko-
tásához az elmúlt években, így Böll Biliárd fél tízkor című regénye, Geissler Kérdésfeltevése, 
Güntes Grass Fémdob\a, Paul Schallíick Engelbert Reinekeje, s tb . Az ellenzéki ál láspont foka 
igen különböző, viszont egyértelműen fokozódott az elmúlt években, ami a kri t ikai realista 
irodalom törvényszerűségei szerint elkerülhetetlen is. Wolfgang Koeppen nálunk is ismert 
könyve, a Halál Rómában (1954) megjelenésekor az oppozíciós nyugati balszárnynak egyik 
kimagasló irodalmi és világnézeti teljesítménye volt. Ő ábrázolta elsőnek az újból aktivizált 
fasiszta háborús bűnös t ípusát Nyugatnémetországban. Ahogyan Adenauer állama túlhaladt 
ezen a fokon, úgy haladnak ellenkező irányban a balszárny írói is. Heinrich Böll eddigi írói 
fejlődése egyik jellemző példája ennek a fejlődésnek. Első műveiben a háborút és az abban 
bekövetkezett pusztulást még a vallásos ember megnyugvó fatalizmusával fogadta , egyedül 
szociális tiltakozás szólalt meg sorai között a gazdagok ellen. Későbbi munkái már párhuza-
mosan vezetik a sorsszerűség és a felelősség kérdését, míg legutóbbi jól sikerült regényében 

" Neue Deutsche Literatur, 1961. évf. 8. f üze t , 62. o. 
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már a fasiszta veszély elleni akciók szükségességét sürgeti.11 Ennek az akciószükségszerűség-
nek a jellemző példája Schallück is, aki említett könyvében egy pedagógust állít szembe egy 
egész tantestület refasizálódó nevelő tendenciáival. 

Az utóbbi években így kibonta tkozot t nyugatnémet regényirodalom joggal kapta a 
kritikai realizmus megjelölést, mert ha más módszerekkel is, mint a kritikai realista elődök, 
de mégis folytatását jelenti a kritikai realista német irodalomnak. Ezek az írók példát szolgál-
t a t t ak az elmúlt években arra, hogy az NDK puszta léte olyan helyzetet teremtet t , amely a 
nyugatnémet íróknak, minden hazug propaganda ellenére, megadja a lehetőséget a kritikai 
realista állásfoglalásra. Ez az irodalom természetes szükségszerűségből szövetségesre talál 
az N D K íróinál, hiszen az alapvető cél ugyanaz: harc a neofasizmus ellen, ami egyértelmű a 
háború megakadályozásáért folytatot t erőfeszítéssel és a békéért folytatot t harccal. 

A német irodalom ma szükségszerűen igen sokat foglalkozik a haza sorsával, jövőjével. 
Szinte állandó témát jelent a ket téválasztot t országból adódó politikai, világnézeti, gazdasági 
s nem egyszer egyéni problémák egész sora. Berlin pedig mintegy gyűjtőlencséje ezeknek a 
problémáknak. A német írók túlnyomó nagy többsége az alapvető kérdésben, a háború vagy 
béke kérdésében, a fasiszta veszély elkerülésének kérdésében döntött és ezt a döntést műveik-
kel bebizonyították. Elenyésző a száma azoknak, akik Jüngerrel , Scholzcal, Bauerrel, Konsalik-
kal, Dwingerrel és másokkal együtt a hitleri évek folyta tására törekednek, és inkább az atom-
bombát mint a békegalambot választ ják. így a német irodalomban nem ott húzódik a válasz-
vonal ahol az országhatárt és Berlin városhatárát kijelölték, hanem valahol mélyen Nyugat-
Németország belsejében, amelynek haladó írói, mint népük élő lelkiismerete objektíve nem 
választhatnak mást, min t az NDK írói által augusztus 13-át követően is ismételten bizonyí-
tot t helyes utat , a békéért folytatott harcot. 

Az irodalomban ez persze nem jelenti azt, hogy valami szoros írói egységről lenne szó. 
Az NDK írói a szocialista realista módszerrel, túl a számadáson, amivel a múl tnak tartoztak, 
a jelen ábrázolásával a jövő élet perspektíváját , bontakozó körvonalait is igyekeznek kibo-
gozni. S mindehhez a klasszika és a kri t ikai realizmus csakúgy mint a proletárforradalmi írók 
szövetsége és az emigráció képviselői töltik be a tanítómester szerepét, és egyben az elődét is, 
akinek művét kedvezőbb feltételek közöt t és még nagyobb felelősséggel folytatni kell, hogy 
megszülessenek a szocialista német irodalom klasszikus alkotásai. Ezzel szemben a nyugat-
német íróknál, még a legkövetkezetesebb ellenzéki íróknál is ez a perspektíva, a jövőbelátás-
nak ez a „képessége" hiányzik. Ők csak az eseményeket követve, azok u tán járva, szólalnak 
meg bíráló hangon. Egyik oka ennek minden bizonnyal az, hogy maguk az oppozíciós írók is 
többnyire egymástól teljesen elszigetelten élnek. Nem éreznek hátuk mögöt t irodalmi köz-
véleményt és hiányoznak a műveiket olvasó tömegek. Mindezt objektív feltételek hozzák 
magukkal: az ellenzék íróinak művei ál talában igen alacsony példányszámban jelennek meg, 
szemben egy Bauer, Scholz, Konsalik és mások műveivel vagy a „Landse r" füzetek milliós 
példányszámaival. Maguk az írók védelmezni igyekeznek saját írói szabadságukat, amely-
nek megnyirbálására az utóbbi időben Adenauer pá r t j a már elég sok példát szolgáltatott, 
védik az általános humanizmust , azaz a polgári humanizmust , amely elten a CDU emberei 
ú jabban nyíltan is uszítanak és síkra szállnak a polgári demokrácia vélt szabadságjogaiért. 
Mivel szavuk és írásaik nem érik el a k ívánt hatást, amit szeretnének, nem ri tka a kétségbe-
esés közöttük az irodalom szerepét illetően. Nossack 1958-ban megjelent regényében a szerző 
alteregója, Arno Breckwaldt író a következő keserű kijelentésre fakad: „ H a írnak még könyve-
ket és ezek meg is jelennek •— az teljesen mindegy. És hogy ezek a könyvek jók-e vagy rosszak 
— az nem változtat a világon." — A már említett J e n s pedig „A jelenkori irodalom" c.15 

tanulmányában egyes nyugatnémet í róknak ezt a válsághangulatát az egész német irodalomra 
14 Vö. Frank W a g n e r : Der krit ische Real i s t Heinrich Böll . — Die Entwicklung „ D e r Krieg und F r i e -

d e n " — Problemat ik in se inen Romanen. - Weimarer Beiträge, 1961. évf. 1. sz. 99 — 125. o. 
l s L. mindké t u t a l á s t Hermann K a n t : Mach t und O h n m a c h t einer Li teratur . — Neue Deutsche Litera-

tur, 1961. évf. 8. füze t , 65 - 6 6 . о. 

.292 



szeretné kiterjeszteni. Ennek a válsághangulatnak egyik eredménye a mai nyugatnémet 
regényekben — de egyéb művekben is — gyakran megtalálható rezignáció, menekülés a való-
ságtól egy képzelt világba. Kedvelt motívum több regényben a cselekmény színhelyének 
áttétele Olaszországba, ami ugyancsak a valóságtól való menekülést jelenti. Azér t mennek 
délre ezek a regényhősök, akárcsak az írók maguk, hogy ott szabadságukat töltsék és legalább 
erre az időre mindenfaj ta felelősségvállalás elől kitérjenek. De Olaszország, mint Németország 
melletti másik volt európai fasiszta állam gyakran összehasonlítási alapot is szolgáltat az 
ellenzéki írók számára. Enzensberger kivétel nélkül olyanoknak talál ja az egyszerű olasz embe-
reket, „akik a puskát, amit kezükbe nyomnának, rögvest eldobnák".1 6 

Az egyes nyugatnémet íróknál érezhető krízishangulat — persze elsősorban nem a 
néhány leghaladóbb írónál — megnyilvánul abban is, hogy milyen kétségbeesetten keresnek 
kivezető utat koruk és államuk helyzetéből. Még az egyébként közismert ellenzéki író, Koeppen 
is egy egyesült Európába vagy egy egyesült világba helyezi reményét. Scholtis pedig a nem 
járható visszautat akar ja végigcsináltatni mindkét német állammal, hogy újból a háború 
befejezésénél lehessen elkezdeni és ezáltal az elkövetett h ibákat elkerülni. A legtöbbjük 
azonban csak az egyre fokozódó veszélyt ismeri fel, amit Nyugat-Németország államrendszere 
jelent, anélkül, hogy konkrét elképzeléseik lennének a kiutat illetően. W e y r a u c h / 7 a már 
említett kötet kiadója abba az irányba utal, hogy talán a múlt ta l kellett volna teljesen leszá-
molni s akkor a német ember képes lenne, hogy önmagán segítsen és nem szorulna másokra. 
Az N D K vagy a Szovjetunió felé ezek az írók, köztük még a leghaladóbbak is úgy közelednek, 
mint a riadt madár , anélkül azonban, hogy ijedtségük okát meg tudnák nevezni. De minden 
esetre közelednek és az utóbbi években egyre inkább. Az ebből a közeledésből adódó eredményt 
fogalmazza meg Richter, amikor összeveti NDK-beli látogatása u tán a két német államot, és 
elmondja, hogy mit tapasztalt az NDK-ban: „ . . . -élénk politikai érdeklődést, . . . elszánt, 
óhaj t a további javulás iránt, . . . nagy vágyat és igazi szükségletet az újraegyesítés iránt, 
egy demokratikus állam iránt, amely mentes mindenfaj ta diktátori törekvésektől és háborús 
ambicióktól: egy, a blokkok között álló demokratikus állam iránt".1 8 — S miközben Richter 
ezt megfogalmazza, már mint sa já t óhaját veti papírra. 

Ez az óhaj egyszerűen a béke óhaja, amely még az esetenkénti szubjektív antipátia 
ellenére is hidat ver az NDK szocialista realista irodalmához, és ennek képviselőivel együtt a 
nyugatnémet haladó írók a háborús propagandát szító „második irodalommal" fordulnak 
szembe. 

1 1 Ua. 69. o. - t ovábbá Hans Magnus Enzensbergerhez I. még Die te r Schlenstedt c i k k é t — Neue 
Deutsche Literatur 1961. évf. 6. f üze t , 1 1 0 - 1 2 7 . o. 

" L. H e r m a n n K a n t : Vielfaches Unbehagen und ein Modell. — Neue Deutsche Literatur, 1961. évf. 
3. f üze t , 122. és 128. о. 

18 Ua. 


