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MARCEL REICH-RANICKI

„...	és	ezt	is	el	kell	mondani”
Levél Günter Grass-hoz, 

az „Ein weites Feld” című regénye ürügyén1

Kedves	Günter	Grass,	

a	szakma	„legnehezebb	és	 legkínosabb	feladatai	közé	 tartozik”	–	vélte	Fontane	–,	„hogy	
gyakran	hírességeknek	is,	sőt	még	olyanoknak	is,	akiket	az	ember	maga	tart	nagynak	és	hí-
resnek,	kellemetlen	dolgokat	kell	mondania”.	De	–	így	folytatja	–	„ami	rossz,	az	rossz,	és	ezt	
el	kell	mondani.	Utána	aztán	jöhetnek	a	többiek	a	magyarázatokkal	és	a	mérséklésekkel”.	És	
pontosan	ebben	a	helyzetben	vagyok	most	én	is.	

Én	önt	 rendkívüli	 írónak	 tartom,	 sőt:	 a	 csodálói	közé	 tartozom,	most	 is,	 ugyanúgy,	mint	
korábban.	De	mégis	el	kell	mondanom	azt,	amit	nem	tudok	eltitkolni:	az	Ein weites Feld	című	
regényét	én	teljesen	elhibázottnak	tartom.	És	ez,	elhiheti	nekem,	még	nekem	is	fájdalmas.	Ön	
ebbe	a	könyvbe	több	év	nehéz,	és	minden	bizonnyal	fájdalmas	munkáját	fektette	be.	És	–	ez	
is	jól	látható	–	mindent	kockára	tett:	ez	élete	leghosszabb	műve	lett.	Mit	tegyek	tehát?	Csak	
utaljak	a	totális	kudarcra,	és	kíméljem	önt,	tehát	„sápadt	vándorként”	(ez	is	Fontane	fordulata)	
kezeljem?	Nem,	ezt	nem	akarom	megtenni.	De	egyet	megígérhetek:	aki	itt	gonosz	viccekre	és	
gúnyos	oldalcsapásokra	számít,	annak	várakozásai	nem	fognak	teljesülni.	Mert	végül	is	halálo-
san	komoly	dologról	van	szó	–	legalábbis	az	ön	számára.	

Ön	Fontanéról	szeretett	volna	regényt	írni?	Azt	hiszem,	nem.	Ön	is	tudja,	hogy	egy	ilyen	
regény	már	a	rendelkezésünkre	áll,	és	a	konkurenciaharc	azzal,	aki	ezt	írta,	nem	könnyű,	ha	
nem	egyenesen	kilátástalan.	És	ez	nem	más,	mint	Fontane	maga:	leveleiből	és	visszaemléke-
zéseiből,	naplóiból	és	útleírásaiból,	kritikáiból	és	nem	utolsósorban	regényeiből	és	novelláiból	
olyan	szerzői	portré	körvonalazódik,	amelyből	mindkét	dolgot	meg	lehet	tudni:	milyen	volt,	
és	milyennek	szeretné	magát	láttatni.	Nem,	nem	Fontanéról	akart	ön	írni,	ha	jól	sejtem,	hanem	
inkább	Németországról	és	Berlinről	az	NDK	elbukásának	éveiben,	vagyis	az	újraegyesítésről.	

Mint	minden	sikeres	szerző,	ön	is	–	és	ezt	a	hírnevet	természetesen	a	kollégáinak	köszönheti	
–	őrültnek	számít.	Nekem	ebben	a	vonatkozásban	egészen	más	a	véleményem.	Úgy	vélem,	nem	
az	őrület	alakította	az	ön	irodalmi	produktivitását	a	nyolcvanas	és	a	mostani	kilencvenes	évek-
ben,	hanem	a	bizonytalanság,	pontosabban:	a	hiányzó	önbizalom.	Már-már	azt	sejtem,	hogy	ön	
jobban	bízik	a	maga	rajzolói	és	grafikai	adottságában,	mint	elbeszélői	és	regényírói	tehetségé-
ben.	A	kritikusok	és	a	közönség	a	Die Rättin,	az	Unkenrufe	és	két-három	más,	kisebb	könyvét	
általában	a	leghatározottabban	és	mereven	elutasította.	Lehet,	hogy	ez	az	ön	válságának	egyik	
oka.	A	másik	biztosan	a	politikához	kötődik.	

Ön	a	hatvanas	években	(és	nem	korábban!)	egy	alapjában	véve	apolitikus	művészből	szen-
vedélyes	amatőr	politikus	lett.	Ez	a	kifejezés	nem	bánthatja	önt:	azok	az	írók,	akik	a	politika	
felé	fordulnak,	szinte	mindig	amatőrökként	viselkednek	–	és	ha	hivatásos	politikusokká	válnak,	
akkor	általában	az	irodalomnak	ártanak,	anélkül,	hogy	a	politikának	használnának.	Nem,	ön	
nem	akarta	föladni	a	hivatását,	de	mégis	nagyon	sokat	jelentett	volna	önnek,	hogy	politikusként	
elismerjék.	És	tényleg	igaz:	Willy	Brandt	kikérte	az	ön	tanácsait	–	de	aztán	egy	kicsit	később	
keserű	csalódást	okozott	önnek.	Mert	csak	addig	volt	önre	szüksége,	amíg	a	hatalomért	harcolt	
–	de	mihelyt	kancellár	lett,	már	nem	akart	tudni	önről.	Nagyot	tévednék,	ha	azt	mondanám,	
hogy	ön	ezen	sohasem	tudta	túltenni	magát?	

És	a	német	politika	ezután	is	csak	csalódást	okozott	önnek	–	különösen	1990	körül.	Minden	
megváltozott,	méghozzá	sokkal	gyorsabban,	mint	ahogy	azt	bárki	 is	el	 tudta	volna	képzelni	
magának.	Ön	nem	a	pálya	szélén	állt,	hanem	részt	vett	a	történésekben	–	mint	szónok	és	mint	
publicista.	Ön	nem	utasította	vissza	a	felkéréseket	az	interjúkra	és	a	vitákra.	Ez	ön	mellett	szól.	
Mindazonáltal	ön	olyan	nézeteket	képviselt,	amelyekkel	szemben	a	 többség	egyáltalán	nem	
volt	megértő.	Ön	egyedül	maradt.	Ez	még	nem	szól	ön	mellett.	De	ez	olyan	fájdalmat	okozott	
önnek,	amellyel	ön	nem	tudott	zöld	ágra	vergődni.	És	éppen	ekkor	állt	neki	írni	az	Ein weites 
Feld	című	regényét.	Az	ember	óvakodjék	attól	–	írja	Schiller	–,	„hogy	a	fájdalom	közepette	
meg	akarja	énekelni	a	fájdalmat”.	

De	akárhogy	is:	ön	nyilvánvalóan	nem	volt	elég	bátor	ahhoz,	hogy	azt,	ami	mindenekelőtt	
Berlinben	történt,	minden	körülményeskedés	nélkül	egy	történet	hátterévé	tegye:	önből	–	és	ki	
vethetné	ezt	az	ön	szemére?	–	hiányzott	az	az	erő	és	az	a	rizikókészség,	amelyre	szükség	van	
akkor,	amikor	az	ember	egy	üres	lap	fölött	ül	és	szeretne	valamit	elmesélni.	Valamit	elmesélni	
ugyanis	azt	jelenti	–	és	erről	meg	vagyok	győződve	–,	mint	a	jelent	megélni	és	a	megéltet	meg-
jeleníteni.	De	kinek	mondom	ezt?

Mindenesetre	ön,	kedves	Günter	Grass,	úgy	vélte,	hogy	ahhoz,	hogy	a	megéltet	meg	tudja	je-
leníteni,	egy	centrális,	egy	lehetőleg	eredeti,	ha	nem	fura	ötletre	van	ráutalva,	egy	olyan	ötletre,	
amely	egyszerre	hordozza	és	összetartja	a	regényét.	Ahelyett,	hogy	minden	aggályt	és	gátlást	

1 A	cikk	eredetileg	megjelent:	Der Spiegel,	1995.	augusztus	21.



66

legyűrve	(én	tudom	már:	ezek	az	aggályok	és	gátlások	egy	már	nem	is	olyan	fiatal,	világhírű	
szerző	esetében	különösen	nagyok)	a	személyekről,	a	színhelyekről	és	az	adottságokról	olyan	
közvetlenül	és	hevesen,	olyan	iszamosan	és	cseppfolyósan	írt	volna,	ahogy	csak	ön	tud;	szóval,	
ahelyett,	hogy	az	előrefelé	való	menekülést	választotta	volna,	egy	további	kerülőutat	iktatott	be.	
És	most	megint	eljutottunk	Fontanéhoz.	

Szereti	ön	Fontanét?	De	ki	nem	szereti?	Ugyanakkor	mint	szakmabeli	kolléga	imponál	is	
önnek.	Mert	egészen	nagy	író,	aki	a	mesterségét	látszólag	játékosan	uralja?	Igen,	biztosan,	de	
van	itt	még	valami	más	is.	Az	öreg	Stechlin	–	mondja	Lorenzen	tiszteletes	a	halotti	beszédében	
–	a	legjava	volt	annak,	amik	lehetünk:	„férfi	és	gyerek”.	Ezeket	a	szavakat	gyakran	vonatkoz-
tatták	Fontanéra	is,	méghozzá	teljes	joggal.	Mit	jelent	ez,	ha	az	ön	írói	munkájára	gondolunk?	
Hogy	egyszerre	volt	mindkettő:	kritikai	és	naiv.	A	kriticizmus	és	a	naivitás	szintézise	a	titka	az	
ön	közvetlenségének	és	ráhagyatkozásának,	elfogulatlanságának	és	szuverenitásának	–	és	ez	az	
ön	elbeszélésének	is	a	titka.	

A Bádogdob	és	a	Macska és egér	című	regényeinek	néhány	fejezetében	ez	a	naivitás	na-
gyon	 jól	 érezhető.	Később	ez	eltorzult,	majd	 teljesen	el	 is	 tűnt	–	ez	 talán	az	ön	epikájának	
legkritikusabb	pontja.	Fontane	–	gondolhatta	ön	–	jól	tudta	volna	kezelni	az	ön	témáját,	pl.	egy	
berlini	család	életének	bemutatásával,	úgy	1987	és	1992	között.	De	ő	és	az	ő	műve	–	minden	
tekintetben	a	19.	század	produktuma.	Mindenesetre	az	ilyen	gondolati	játékok	adhatták	önnek	
az	ötletet,	hogy	a	nehézségek	ellenére	Fontanéhoz	forduljon.	

Ön	minden	lehetségeset	meg	is	tett	azért,	hogy	az	ön	Theo	Wuttkéja,	akit	Fontynak	is	nevez-
nek,	ne	egy	újjászületett	Fontane,	de	mindenesetre	annak	hasonmása	legyen:	ugyanúgy,	mint	a	
mintaképe,	Fonty	is	Neuruppinben	született,	és	ráadásul	ugyanazon	a	napon,	még	ha	száz	évvel	
később	is.	A	felesége	és	a	gyerekei	nagyon	hasonlítanak	Fontane	gyerekeire	és	feleségére,	ha	
nem	is	teljesen	azonosak	vele.	Hivatali	kézbesítő	a	gyámsági	hivatalban,	mégis	úgy	öltözik,	
mint	Fontane,	és	idővel	egyre	hasonlatosabb	lesz	hozzá.	Olyan	szokatlan	módon	azonosul	vele,	
hogy	úgy	beszél	annak	regényeiről	és	balladáiról,	mintha	a	saját	munkái	lennének.	Egy	beteg-
ség	alatti	lázálomban	tervezeteket	vázol	fel	Fontane	több	regényéhez.	Mit	jelentsen	ez?	Talán	
azt	akarta	ön	bizonyítani,	hogy	ezt	ön	sem	tudja	jobban	csinálni,	mint	Fontane?	Ebben	persze	
nem	is	kételkedtünk.	

A	hivatali	kézbesítő	(Fonty)	mindent	jobban	tud	a	Fontane-ügyben,	és	az	örökös	idézeteivel	
mindenkinek	az	idegeire	megy	–	mint	én	most	az	ön	idegeire,	kedves	Grass	úr.	Ez	ellen	semmit	
sem	lehet	tenni.	Egy	professzionális	jobbantudó	lennék?	Nem	hinném.	Ön	szinte	mindent	job-
ban	tud	nálam.	De	mégis	van	valami,	amit	én	biztosan	jobban	tudok	önnél	–	az	ön	könyvét	meg-
ítélni.	És	ennek	az	oka	nagyon	egyszerű:	nem	én	írtam.	Ön	tudja	körülbelül	vagy	talán	nagyon	
is	pontosan,	hogy	milyen	célok	lebegtek	az	ön	szemei	előtt;	és	ön	nem	tud	megfeledkezni	arról,	
hogy	az	egész	hogyan	jött	létre	hosszú	évek	kitartó	munkájával.	De	ez	a	tudás	szükségképpen	
bekorlátozza	az	ön	szemléletmódját,	elhomályosítja	a	pillantását	erre	a	781	oldalon	előttünk	
fekvő	eredményre.	

Én	nem	is	gondolok	arra,	hogy	azt	feltételezzem	önről,	hogy	az	ön	idősödő	kézbesítője	egy	
megtestesült	anakronizmus,	amely	egy	írói	üzemi	baleset	következtében	állt	elő.	Nem,	ezt	ön	
akarta	 így.	Ön	ezt	mondatja	 róla:	 „Alapjában	véve	apa	mindent	 átél	még	egyszer,	 ami	már	
rég	eltemetődött.”	És:	„Az	ember	azt	hiszi,	hogy	odakint	még	a	lóvasút	közlekedik.	És	csak	
a	petróleumlámpa	létezik,	semmi	elektromos	áram.”	De	az	nem	tűnt	fel	önnek,	hogy	ennek	a	
kézbesítőnek,	aki	már	sok-sok	éve	ugyanabban	az	épületben	dolgozik	(ahol	egykor	a	birodalmi	
légi	közlekedés	minisztérium	volt,	aztán	az	NDK-s	időkben	a	minisztériumok	háza,	és	végül	a	
gyámügyi	hivatal),	a	maradandóságot	kellene	megtestesítenie	és	egy	egész	tradíciót?	Miközben	
csak	egy	üres	konstrukció.	Közelebbről	tekintve	egy	Fonty	nevű	alak	az	Ein weites Feld	című	
regényben	nem	is	létezik.	Csak	a	név	maga	létezik.	

Mindazonáltal:	 izzadó	láb	–	ezt	a	népi	bölcsességet	Brecht	egyik	darabjából	 ismerem,	és	
önnek	 is	 biztosan	 tetszeni	 fog	 –	 ritkán	 jár	 egyedül.	Mivel	 az	 ön	 regényében	 nagyon	 kevés	
történik,	és	ön	oldalak	százait	tölti	meg	reflexiókkal,	közlésekkel,	vitákkal	és	levelekkel,	ön-
nek	a	Fontane-rajongó	Fonty	mellé	egy	állandó	kísérőt	kell	állítania,	egy	beszélgetőtársat.	Ezt	
azonban	nem	ön	találta	ki,	hanem	egyszerűen	átemelte	egy	1986-ban	megjelent,	Tallhover	című	
regényből	(melynek	szerzője:	Hans	Joachim	Schädlich).

Ez	az	elpusztíthatatlan,	már	1819-ben	megszületett	címadó	hős	képviseli	a	politikai	rend-
őrséget,	amely	hűségesen	szolgálja	mindenki	hatalmát,	amelyet	védelmez	–	a	régi	Poroszor-
szágtól	a	császári	birodalmon	és	a	nemzetiszocialista	Németországon	át	egészen	az	NDK-ig.	
Mesébe	illő	alak,	és	szintén	csak	konstrukció.	Csakhogy	ennek	a	Tallhovernek	Schädlichnél	
jó	értelme	és	világos	funkciója	van.	Az	ő	segítségével	köt	össze	Schädlich	meggyőző	módon	
olyan	epizódokat,	amelyek	különböző	korszakokban	játszódnak	le.	

Az	ön	könyvében	azonban	Tallhovernek	–	akit	ön	„Hoftallernek”	nevez	–	nem	is	lehet	ilyen	
átfogó	funkciója.	Önnél	Fonty	„kísérőjeként	és	felügyelőjeként”	szerepel,	egy	„éjjel-nappali	ár-
nyék”.	Természetesen	Schädlich	megengedi	(szívesen	vagy	nem	szívesen),	hogy	fölhasználja	a	
nem	minden	eredetiséget	nélkülöző	alakját.	De	engedje	meg	a	kérdést:	hogyan	reagált	volna	ön	
akkor,	ha	egy	német	író	a	regényének	hősévé	tette	volna	Oskar	Matzerath-ot,	az	ön	A bádogdob 
című	regényéből	–	talán	„Ratzemath”	névvel?	

Mindenesetre	fatális	ötlet	volt	a	mesterséges	alak	mellé,	vagyis	Fonty	mellé	még	egy	mari-
onettet	is	állítani.	Ezzel	a	szerencsétlenség,	ami	talán	máris	megtörtént,	megkettőződött.	Egy	
olyan	tudatosan	kalkuláló	művésznek,	mint	amilyen	ön,	kedves	Günter	Grass,	valamikor	észre	
kellett	volna	vennie	e	koncepció	kérdésességét,	sőt	lehetetlenségét.	Ön	így	ír:	„El	lehetett	volna	
képzelni	Fontyt	 egy	 éjjel-nappali	 árnyék	nélkül?	Ennek	 távolléte	 nem	zárta	 volna	 le	mind-
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járt	a	történetet,	amelynek	a	poénjai	a	visszhangból	éltek,	és	többé-kevésbé	diszharmonikusan,	
két	hangon	 szólaltak	meg?	Mi	maradna	vissza,	ha	Hoftaller	 elesne?”	És	valamivel	később:	
„Hoftaller	nem	volt	halandó”	–	nagyon	helyes.	Ami	nem	él,	az	nem	is	halhat	meg.	De	hogy	ezt	
a	történetet	két	szólamban	kellene	elénekelni,	az	nem	igaz.	Mivel	itt	egyáltalán	nincs	is	történet,	
sajnos.	

Majdnem	harminc	évvel	ezelőtt	azt	gondoltam,	hogy	–	mivel	egy	regény	tette	önt	ismertté	
–	ön	alapvetően	egy	történetmesélő.	Később	sajnáltam,	hogy	önnek	a	regényeiben	(nem	beszél-
ve	most	a	ragyogóan	sikerült	elbeszéléseiről,	mint	amilyen	a	Katz und Mauss	és	a	Treffen in 
Telgte)	valami	nem	akar	sikerülni:	ön	általában	csak	képeket,	jeleneteket	és	epizódokat	illeszt	
egymás	után.	Most	viszont	 azt	 sajnálom,	hogy	az	Ein weites Feldben	hiába	keresünk	 ilyen	
lezárt	részeket.	

Az	ön	Fontyja,	olvashatjuk,	azt	mondta	az	énelbeszélőnek,	hogy	„kiírta	magát”.	Az	ég	sze-
relmére,	ez	önre	is	érvényes	lenne?	Fonty	röviden	bevallja:	„Az	én	szózsákom	üres.	…	A	szikra	
már	nem	akar	fellobbanni.”	De	nem:	az	ön	szózsákja	nem	üres,	sőt	telis-tele	van,	a	tartalma	ál-
landóan	kicsordul	a	száján.	Szerényebben	kifejezve:	a	hangzatos	szavak	és	fordulatok	általában	
semmit	sem	hoznak.	Ezért	nekünk	(az	ön	időközben	szenvedés	által	vizsgáztatott	olvasóinak)	
el	kell	fogadnunk,	hogy	ön	állandóan	ismétli	önmagát.	

Az	ábrázolásoktól	megfoszt	minket,	a	megállapításokkal	pedig	túlhalmoz	minket.	Milyen	
gyakran	 lehet	elmondani,	 illetve	 leírni,	hogy	Fonty	családjában	a	 tisztaszobát	„poggenpuhli	
szalonnak”	nevezték?	Azzal	a	világra	szóló	kérdéssel,	hogy	a	gyámhivatal	épületében	a	páter-
nosztert	meg	kellene-e	szüntetni,	vagy,	ahogy	Fonty	véli,	meg	kellene-e	tartani,	csak	untatja	a	
környezetében	lévő	embereket.	De	miért	szenvedjünk	mi	is	ettől?	Miért	sorolja	ön	fel	név	sze-
rint	szinte	az	összes	ismert	NDK-s	írót,	hogy	ha	ezekről	–	legyen	szó	Becherről	vagy	Seghers-
ről,	Bredelről,	Bobrowskiról,	Fühmannról	vagy	Hacks-ról	–	a	szó	szokásos	értelmében	semmi	
mondanivalója	sincs,	és	csak	olyan	közlésekkel	intézi	el	őket,	mint:	„a	nemrég	a	pártkollektíva	
által	megfeddett	Wolf”?	Csak	Heiner	Müllerről	lehet	találni	néhány	(ha	nem	is	feltétlenül	talá-
ló)	mondatot.	

Egyenesen	kimondva:	ön	túl	nagy	elvárásokat	támaszt	a	legjobb	szándékú	olvasóival	szem-
ben	is.	A	helyzet	akkor	válik	súlyossá,	amikor	az	ön	talán	legnagyobb	untatója,	a	némileg	szeni-
lis	Fonty	nem	tudja	abbahagyni,	hogy	az	általa	annyira	szeretett	Fontane	regényeiről	és	novel-
láiról	beszéljen,	jobban	mondva	fecsegjen.	Ö	mindannyiukat	ismeri,	informál	bennünket,	akik	
általában	már	fiatalkorunkban	olvastuk	is	ezeket	a	regényeket,	emlékszünk	az	egyes	alakokra	
és	motívumokra.	De	kedves	Günter	Grass,	én	egyszerűen	nem	tudom	megérteni:	az	ön	Ein 
weites Feld	című	művében	több	ezer	mondat	 található	Fontane	epikájáról	–	de	ezek	között,	
írd	és	mondd,	egyetlen	egy	sincs,	amely	eredeti	vagy	szellemes	lenne.	Hogyan	lehetséges	ez?	
Bevallom,	tanácstalan	vagyok,	nincs	válaszom	erre	a	kérdésre.	

Természetesen	ön	bőségesen	idézi	Fontanét	–	és	ahogy	a	dolgok	állnak,	azt	kell	mondanom:	
minél	több	van	tőle	az	ön	könyvében,	annál	jobb	nekünk,	de	önnek	is.	A	dolog	azonban	úgy	áll,	
hogy	ön	a	legtöbb	kölcsönzött	szöveg	esetében,	bárhonnan	is	vette	őket	(a	legtöbbször	minden	
bizonnyal	a	levelezéséből),	elmulasztja	feltárni,	hogy	honnan	is	vannak.	Az	ön	Fontyja	sok	és	
hosszú	levelet	ír,	amelyek	valójában	két	szerző	–	ön	és	Fontane	–	munkái.	De	ki	mit	írt?	Egy	
Fontane-kutató	ezt	talán	fel	tudja	ismerni,	de	én	nem	mindig	tudom.	Mert	először	is	Fontane	
életműve	több	tízezer	oldalra	rúg,	másodszor	ön	imitálja	a	stílusát,	legalábbis	a	fecsegési	hang-
ját,	és	nem	is	rosszul.	

Erre	a	teljesítményre	ön	valószínűleg	különösen	büszke,	de	én	szívesen	lemondanék	róla.	Már	
csaknem	40	év	óta	van	egy	gyengém	az	ön	behízelgő	és	összecserélhetetlen	prózai,	de	lírai	dik-
ciójával	szemben	is,	és	nagyon	sajnálom,	hogy	önnek	most	arra	támadt	kedve,	hogy	időnként	
eltorzított	hangon	beszéljen.	De	ezen	túlmenően	is,	a	szövegvegyítés	most	kockázatos	kavalkádot	
hozott	létre.	Szeretnék	önnek	egy	példát	is	mondani.	Az	ön	Fontyjának	egyik	levelében	ezt	olvas-
suk:	„Mindazt,	ami	német,	a	középszer	uralja.”	Ez	egyszerre	buta	és	bosszantó.	

Nos,	én	ebben	a	tekintetben	különösen	érzékeny	vagyok:	azóta,	hogy	először	vágtak	a	fe-
jemhez	egy	antiszemita	mondatot	–	még	gyerek	voltam,	és	ez	egy	német	iskolában	volt	–,	félek	
a	nemzeti	és	más	hasonló	általánosításoktól.	Mindannyian	tudjuk,	hogy	ez	hová	vezet.	Most,	
kedves	Günter	Grass,	ön	talán	diadalmaskodni	fog:	ez	a	mondat	a	német	középszerűségről	–	
mondhatná	ön	esetleg	–	egyáltalán	nem	is	tőlem	származik,	hanem	a	mi	Fontanénktól.	Lehet,	
de	ebben	nem	vagyok	egészen	biztos.	Az	ostobaság	azonban	ostobaság	marad.	

Fontane	egy	gyorsíró	volt,	akinek	a	tollából	(nem	is	olyan	ritkán)	egy-egy	buta	szó	is	kicsú-
szott,	különösen	a	megszámlálhatatlanul	sok	levelében.	A	Fontane	nevű	német	íróval	már	sok	
szerencsétlenséget	sikerült	kiváltani,	így	a	Harmadik	Birodalomban	is.	Legyen	elég	ennyi:	jobb	
lenne,	ha	ön	nyílt	kártyákkal	játszana,	akkor	nem	juthatna	eszünkbe	az	a	kellemetlen	gondolat,	
hogy	–	miközben	Fontanéból	merít	–	egyszerűen	át	akart	verni	bennünket.	Természetesen	Ön	
hivatkozhatna	Thomas	Mannra	is:	a	Lotte in Weimar	című	művében	ő	is	a	sajátjaival	keverte	
Goethe	autentikus	mondatait	anélkül,	hogy	ezt	bárhol	és	bármilyen	formában	is	felismerhetővé	
tette	volna.	Ez	igaz,	de	a	válaszom	akkor	is	ez	lenne:	sajnos,	sajnos.	Mert	ezzel	a	kényelmes	
módszerrel	Thomas	Mann	is	nagy	zavart	okozott.	

Az	ön	regényének	szerencsétlensége	abban	áll,	hogy	ön	ugyan	állandóan	Fontanéra	hivatko-
zik,	citálja	és	imitálja	őt,	sőt	időnként	még	ki	is	rabolja	őt,	de	mégsem	sikerül	ellesnie	a	lénye-
get,	amit	ő	annyira	tudott,	mint	talán	egyetlen	másik	német	író	sem	–	nevezetesen:	a	gondolatit	
az	érzékibe	átültetni,	vagyis	a	szellemit	láthatóvá	és	szemléletessé	tenni.	

A	mai	Németország	ön	szerint	képtelen	az	egységre,	a	régi	NDK-t	még	meg	is	siratja,	a	nem-
zet	jövőjét	pedig	borús	színekben	láttatja.	Na	jó,	legyen.	De	mindezt	ön	csak	állítja,	nem	meséli	
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el,	csak	közhírré	teszi,	de	nem	mutatja	meg.	De	kitől	is	van	ez?	Ön	az	ilyen	és	hasonló	témákról	
semmit	sem	mond	–	de	hogyan	is	tehetné	meg	ezt,	ha	ön	a	regényben	nem	fordul	elő,	és	a	könyv	
elbeszélőjét	senki	sem	fogja	összetéveszteni	magával.	Ön	az	öreg	hivatali	kézbesítőt,	Fontyt	
beszélteti,	és	ennek	örök	kémjét,	Hoftallert,	aki	(mások	mellett)	az	állambiztonsági	hivatalnak	
dolgozott,	és	így	az	állambiztonság	embere	volt	–	és	akiről	megtudjuk,	hogy	még	mindig	az.	
Mindenesetre	–	Fonty	azt	mondja	róla	–	„kolosszálisan	informált”	és	„kiváló	szimata”	van.	

Miért	omlott	tehát	össze	az	NDK?	Hoftaller	elmagyarázza:	„Azok	odaát	teljesen	kikészí-
tettek	bennünket.	Nem	 is	 csoda!	Ők	diktálták	a	 tempót,	nekünk	 lépést	kellett	 tartanunk.	…	
Versenyfutás,	fegyverkezési	verseny,	amíg	teljesen	ki	nem	fogyott	a	szusz	belőlünk,	és	teljesen	
ki	voltunk	szipolyozva.	És	most	az	egész	közösségi	tulajdon	teljesen	hiábavaló	…”	És	a	fal	
megnyitása?	Ezt	a	Stasi	már	régen	tervbe	vette,	de	az	aggastyánok	Wandlitzban	hallani	sem	
akartak	 róla.	Hogy	értsük	ezt	 az	ostobaságot?	Ezzel	 talán	csak	az	állambiztonsági	emberek	
mentalitását	akarta	jellemezni?	

Az	öreg	Fonty,	a	másik	korkritikus	az	ön	 regényében,	 sem	beszél	 sokkal	értelmesebben,	
például:	 „Hetven-hetvenegyben	 sem	volt	másképp.	A	német	 egység	mindig	 a	Raffkék	 és	 a	
Schofelinskik	egysége.”	Itt	legkésőbb	az	ember	már	tudja,	hogy	az	öreg	Fonty	egy	reményte-
lenül	zavaros	koponya,	aki	az	utóbbi	tíz	év	történelmi	fejlődéséből	semmit	sem	értett	meg.	A	
gyámhivatalt	egy	össz-műalkotásnak	tartja,	Bayreuth	ellendarabjának,	amely	az	„Istenek alko-
nyá”-t	en	suite	tartja	programján.	Aki	a	regénye	középpontjába	egy	buta	embert	helyez,	annak	
számolnia	kell	azzal,	hogy	ennek	butasága	kiterjed	és	az	egészet	megfertőzi.	

Az	NDK	velős	megítélésével	szintén	találkozhatunk	az	Ein weites Feld	lapjain:	„Mit	jelent	
itt	az	illegitim	állam?	A	hiány	világán	belül	egy	kényelmes	diktatúrában	éltünk.”	Ezt	is	Fonty	
mondja.	Senki	sem	szegül	szembe	a	nézetével,	sehol	sem	kerül	sor	a	korrekcióra.	Ellenkezőleg,	
ebben	a	regényben	számos	esetleges	megjegyzéssel	találkozunk	az	NDK-ról,	és	ezek	mindig	
ilyen	szelleműek:	olyan	rossz	azért	mégsem	volt,	a	teljesítmények	felett	sem	szabad	elsiklani,	
és	Wuppertalban	vagy	Bonnban	is	csak	vízzel	főztek.	

Kedves	Günter	Grass:	én	 itt	nem	akarok	vitatkozni	az	ön	politikai	nézeteivel,	amelyeket	–	
bocsássa	meg	nekem	–	nem	tudok	mindig	komolyan	venni.	Nem	az	én	dolgom,	hogy	önt	az	
NDK-val	kapcsolatban	kioktassam.	De	az	az	én	jogom,	hogy	csodálkozzam.	Ön	is	éppen	olyan	
jól	tudja,	mint	én,	hogy	az	SED-rezsim	emberek	millióit	tette	boldogtalanná,	hogy	közülük	soktól	
(így	Walter	Kempowski	és	Erich	Loest	kollégáinktól)	az	életük	több	évét	elrabolta.	Ön	még	nálam	
is	jobban	tudja,	hogy	az	irodalmat	ebben	az	országban	elnyomták,	és	azt	is,	hogy	hogyan.	Ön	is	
nagyon	jól	tudja,	hogy	az	NDK	egy	szörnyű	állam	volt,	és	ezen	semmi	szépíteni	való	sincs.	Az	ön	
regénye	azonban	nem	ismer	dühöt	és	keserűséget,	nem	ismer	dühöt	és	felháborodást.	Én	elisme-
rem,	hogy	ezt	nem	tudom	megérteni,	hogy	ez	még	a	lélegzetemet	is	elállítja.	

És	ezt	annál	kevésbé	tudom	megérteni,	mert	ön	–	úgy	gondolom	–	képes	lenne	az	újraegyesí-
tés	utáni	Németország	általános	és	átfogó	megítélésére.	Fonty	baráti	köréhez	tartozik	egy	zsidó,	
név	szerint,	Freundlich,	egy	professzor,	aki	az	NDK-s	időkben	összeütközésbe	került	a	párt-
tal,	és	akinek	a	nyugati	professzorok	is	sok	keserűséget	okoztak,	„mert	ezek	annyira	fölfújták	
magukat,	hogy	értékelni	merték	a	tudományos	teljesítményét”.	Ő	azt	hiszi,	hogy	antiszemita	
zaklatásokról	van	szó,	öngyilkosságot	követ	el,	mert	„a	zsidók	számára	itt	nincs	hely”.	A	fele-
ségének	pedig	azt	tanácsolja,	hogy	vándoroljon	ki	Izraelbe.	Kedves	Günter	Grass,	ön	ne	tudná,	
hogy	milyen	sorsuk	volt	a	zsidóknak	az	NDK-ban	és	a	szocializmusban?	Ön	nem	hallotta,	hogy	
több	ezer	zsidó	az	egykori	Szovjetunióból	(és	más	országokból)	az	utóbbi	években	a	Szövetségi	
Köztársaságban	talált	menedéket?	Nincs	sok	kedvem	ahhoz,	hogy	ezt	a	témát	itt	hosszabban	
tárgyaljam,	de	egy	valamiben	biztos	vagyok:	ön	nem	tudja,	miről	beszél.	

De	lesz	ez	még	rosszabb	is	az	ön	regényében:	Freundlichhoz	hasonlóan	Fonty	sem	akar	az	
újraegyesítés	után	Németországban	maradni.	Az	unokájának	ezt	írja:	„Minden	azt	súgja	nekem,	
hogy	el	kell	takarodni	ebből	az	országból,	amelyben	Buchenwald	örök	időkre	Weimar	mellett	
fekszik,	ami	már	nem	az	enyém,	és	nem	is	 lehet	az	enyém.”	Most	 tekintsünk	el	attól,	hogy	
Buchenwald	már	az	NDK-s	időkben	is	Weimar	mellett	feküdt,	de	ez	nekem	mégis	valahogy	
ismerősnek	tűnik.	Nem	ön	mondta,	kedves	Günter	Grass,	néhány	évvel	ezelőtt,	amikor	az	ön	
egyik	könyvét	a	gonosz	kritikusok	támadták,	hogy	„el	innen”?	És	egészen	Indiáig	repült.	Most	
újra	szeretne	hátat	fordítani	Németországnak?	

De	hogy	el	ne	felejtsem.	Az	ön	könyvében	van	egy	epizód,	amely	nem	illik	bele	a	keretbe.	
Ön	bemutat	egy	találkozást	Uwe	Johnsonnal.	És	ezt	csodálatosan	írja	le.	Ezt	önnél	jobban	senki	
sem	tudja.	De	ez	mindössze	5	oldal	a	781-ből.

A	régi	szívélyességgel	üdvözli:	

Marcel	Reich-Ranicki

Frankfurt	am	Main,	1995.	áprilisa




