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VOLKER HAGE

Az	ezerszeres	halál1

A „Ráklépésben” című új novellájában Günter Grass a „Wilhelm Gustloff” nevű menekült-
hajó 1945-ös elsüllyedésének tragédiáját írja le – és megragadóan mutat be egy a német 
irodalom által mindeddig elhanyagolt témát: a keletről való menekülés véres történetét.

Tulla	tizenhét	éves	ekkor,	terhes,	és	ezernyi	más	menekülttel	együtt	Gotenhafenban,	nem	
messze	Danzigtól,	erre	a	nagy	hajóra	menekült.	De	most	éjszaka	van,	a	„Wilhelm	Gustloff”	
végre	kint	van	a	nyílt	tengeren	és	nyugat	felé	tart	–	távolodik	a	közeledő	Vörös	Hadseregtől.	

Nem	sokkal	21	óra	után	ezen	a	 január	30-án,	az	1945-ös	évben,	Tulla	Pokriefkét	a	hajó	
hatalmas	megrázkódtatása	kirántja	álmából	és	vélt	biztonságából;	egy	robbanást	hallani,	amit	
további	kettő	követ.	A	fájdalmak	azonnal	elindultak,	de	egy	orvos	egy	injekcióval	még	meg	
tudta	állítani	őket.	

Így	jut	fel	a	fiatal	terhes	nő	a	kevés	mentőcsónak	egyikére,	amelyeket	a	süllyedő	„Gustloff”	
a	három	szovjet	torpedótalálat	után	vízre	tudott	bocsátani,	és	nem	sokkal	később	két	matróz	
szerencsésen	 áthúzza	 a	 „Löwe”	 nevű	 német	 kísérőhajóra.	 A	 fia	 még	 ezen	 az	 éjszakán	
megszületett;	 a	 haja	 viszont	 örökre	megőszült	 –	miután	 látta	 azt	 a	 sok	mentőmellényes,	 a	
jéghideg	vízben	fejjel	lefelé	álló,	a	magas	hullámokban	ide-oda	himbálódzó	halott	gyereket.	

Tulla,	akit	tulajdonképpen	Ursula	Pokriefkének	hívtak,	kitalált	személy.	Az	író,	Günter	Grass	
hű	olvasói	 1961	óta	 ismerhetik:	méghozzá	 a	Macska és egér	 című	nagy	novellából,	 amely	
képes	volt	arra,	hogy	a	fiatal	 szerzőnek	A bádogdob	 című	debütáló	 regény	 (1959)	hallatlan	
sikeréből	származó	friss	hírnevét	még	meg	is	szilárdítsa.	

Tulla	egy	vásott	kamaszlány,	csak	félig	 felnőtt,	aki	szívesen	van	fiúk	között,	és	már	korán	
érdekelte	minden,	 ami	 a	 férfiassággal	 függ	össze.	Aztán	a	Kutyaévek	 (1963)	 című	 regényben	
is	 kapott	 egy	 mellékszerepet:	 Danzigban	 villamoskalauz,	 aki	 terhes,	 és	 a	 közeledő	 szovjet	
hadseregtől	való	félelmében	egy	hadtesttel	nyugat	felé	menekül.	A Patkánynőben	(1986)	viszont	
azt	tudjuk	meg	róla,	hogy	valószínűleg	a	„Gustloff”-on	menekült,	és	vele	együtt	el	is	süllyedt.	

De	mégsem.	Grass,	most	74	évesen,	újra	felveszi	a	fonalat,	és	a	Ráklépésben	című	új	novellájában	
bemutatja,	hogy	hogyan	folytatódott	Tulla	élete:	beszámol	a	megmeneküléséről,	majd	az	újabb	
meneküléséről	 az	 országon	 át,	 egészen	Schwerinig,	 Paul	 nevű	 csecsemőjét	 egy	 rókaprémben	
cipelte,	aztán	az	NDK-ban	élt,	jöttek	újabb	férfitörténetek,	asztalos	lett.	De	mindenekelőtt	elmeséli	
a	„Wilhelm	Gustloff”	szörnyű	és	reális	történetét,	és	így	nagy	merészséggel	hozzányúl	a	háború	
utáni	német	történelem	és	irodalom	egyik	nagy	tabutémájához.

Grass	nemcsak	minden	idők	valószínűleg	legnagyobb	hajókatasztrófájáról	számol	be,	ha-
nem	magával	ragadó	módon	ír	ennek	az	össznémet	tabunak	a	történetéről	és	hatásáról	is	–	nem	
utolsósorban	a	saját	személyére	nézve.	„Itt	Nyugaton	senki	sem	akart	hallani	róla	egy	szót	sem,	
és	Keleten	már	régen	nem”,	mondatja	az	énelbeszélőjével.	

Grass	ezzel	a	saját	generációjának	első	írójaként	reagált	arra	a	vitára,	amelyet	1997	végén	
a	 nemrég	 halálos	 balesetet	 szenvedett	 író,	W.	G.	 Sebalt	 kezdeményezett	 a	 „légi	 háború	 és	
irodalom”	témájában,	és	amely	hamarosan	a	háború	utáni	német	irodalom,	és	ezzel	együtt	a	 
47-es	 csoport	 mulasztásainak	 egyik	 témájává	 tágult	 ki.	 Ennek	 a	 csoportosulásnak	 a	 fiatal	
szerzőit	„sokféle	 tabu	vette	körbe”,	a	bombatámadás	és	a	 száműzetés	nem	volt	 téma,	 írta	a	
Frankfurter Allgemeine Zeitung,	az	érintettek	és	a	résztvevők	„csendben	távoztak”.

Grass	most	ezt	a	prognózist	szeretné	megcáfolni:	a	témát	először	a	2000	őszén	Vilniusban	
tartott,	 az	 emlékezésről	 szóló	 előadásában	pendítette	meg.	Ekkor	 azt	mondta:	 nyugtalanító,	
hogy	 „ilyen	 későn	 és	 még	 mindig	 csak	 vonakodva	 emlékezünk	 a	 németek	 háború	 alatti	
szenvedéseire”.	Vagyis	a	háború	utáni	 irodalomban	„a	bomba-éjszakák	és	a	 tömeges	mene-
külések	halottai”	csak	nagyon	kevés	figyelmet	kaptak.	

Az	új	 novellában	 az	 erre	 vonatkozó	okok	kutatása	központi	 jelentőséget	 kap,	 ugyanúgy,	
mint	a	kényes	anyag	kapcsán	felvetődő	morális	és	elbeszélői	nehézségek.	A	Ráklépésben	cím	
a	tapogatózó	és	kerülőutakon	előrehaladó	elbeszélői	formára	utal,	egy	nagyon	tudatos,	minden	
anekdotikusságot	kizáró	írói	beállítottságra.	

Grass	 maga	 is	 felbukkan,	 nem	 is	 először,	 a	 saját	 művében,	 mint	 az	 „öreg”	 és	 az	 én-
elbeszélő	„munkaadója”.	Így	közvetetten,	harmadik	személyben	önmagáról	elmond	valamit:	
tulajdonképpen	–	mondja	–	az	ő	generációjának	feladata	lett	volna,	hogy	elbeszélje	a	kelet-porosz	
menekültek	nyomorát:	a	téli	szekérkaravánnal	nyugat	felé	vándorlást,	a	halált	a	hóviharban,	a	
megdöglést	 az	út	mentén	és	 a	 jég	 rianásában	 (mihelyt	 a	 friss	 jégtakaró	a	bombák	 ledobása	
után,	és	a	 lovaskocsik	terhe	alatt	elkezdett	beszakadni).	Az	orosz	bosszútól	való	félelmében	
Heiligenbeilből	kiindulva	egyre	több	ember	indult	el	a	végtelen	hómezőkön	...	menekülés	...	
majd	a	fehér	halál.	...	Nem	szabadott	volna	hallgatni	ennyi	szenvedésről,	csak	azért,	mert	a	saját	
bűn	óriási	volt,	és	a	beismerő	megbánás	hosszú	éveket	vett	igénybe.	Sohasem	szabadott	volna	
az	elkerült	témát	a	jogi	szakembereknek	átengedni.	

Grass	a	maga	elbeszélőjét,	aki	nem	más,	mint	Tulla	egyetlen	fia,	Paul,	mulasztásról,	sőt	
kudarcról	beszélteti.	Ez	az	 irodalmi	önkritika	egy	szubtilis	formája:	el	kell	 ismernie	–	 így	

1	 Eredetileg	megjelent:	Der Spiegel,	2002.	február	4.
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az	„öreg”	–,	„hogy	a	hatvanas	évek	közepe	 táján	elege	 lett	a	múltból,	és	a	nagy	étvágyú,	
állandóan	most-most-ot	mondó	jelen	megakadályozta	abban,	hogy	kétszáz	oldalnyi	papíron	
...	De	most	már	túl	késő.”	

Ebben	nagy	irodalmi	rafinéria	van,	csak	úgy	rezeg	a	kettős	talaj	–	mert	ez	a	200	(pontosabban	
216)	oldal	ragyogóan	és	megragadóan	van	megírva:	itt	valaki	megtalálta	a	maga	igazi	témáját.	
Itt	 valaki	 kimutatja	 azt	 a	 feltétlen	 szükségletét,	 hogy	 elmeséljen	 egy	 történetet,	 röviden	 és	
összefogottan	formát	adjon	neki.	

Grass	egy	prózai	művel	már	régóta	nem	tudott	ennyire	meggyőző	lenni.	A	Katz und Maus  
című	novellája	 után	már	 csak	 egy	mellékes	műnek	 tekintett	 elbeszélői	 játékot	 nevezhetünk	
sikeresnek,	amelynek	címe:	Das Treffen in Telgte	 (1979).	Mindenekelőtt	a	nagyobb	művek,	
tulajdonképpen	már	a	Hundejahre	is,	aztán	az	Örtlich betäubt	(1969),	a	Rättin (1986)	és	az	Ein 
weites Feld	(1995),	és	nem	utolsó	sorban	a	Mein Jahrhundert (1999)	című	prózai	gyűjteménye	
egy	olyan	megfáradt,	gyakran	kitérő	elbeszélőt	mutatnak,	aki	csak	nehezen	tudja	megzabolázni	
a	maga	 napi	 politikai	 temperamentumát,	 és	 akiből	már	 hiányzik	 az	 az	 erő,	 amit	 a	 kezdeti	
fázisából	ismerünk.	

Amikor	 1999	 őszén	 átvette	 az	 irodalmi	Nobel-díjat,	 nem	hiányoztak	 a	 korai	művekre	 vo-
natkozó	dicséretek,	de	Grass	ekkor	elsősorban	már	csak	politikai	vitatkozóként	volt	jelen.	Amióta	
feltűnt	az	SPD	választási	 rendezvényein,	amióta	elénekelte	„Willy	dicshimnuszá”-t	 (1965),	és	
később	 támogatta	Brandt	kancellár	keleti	politikáját,	úgy	 tűnt,	magabiztosan	 tudja	védelmébe	
venni	a	baloldali	liberális	álláspontot	–	egészen	az	újraegyesítésről	folytatott	vitákig.	Ekkor	viszont	
fáradhatatlanul	figyelmeztetett	a	nagy	német	állam	veszélyeire.	„Aki	 jelenleg	Németországról	
gondolkodik	–	mondta	1990	elején	–,	annak	mindig	Auschwitzot	is	szem	előtt	kell	tartania.”

Annál	meglepőbb	 volt	 az	 odafordulás	 egy	 olyan	 témához,	 amely	 az	 elkövetők	 népét	 az	 
áldozatszerepben	 mutatja	 meg.	 Ami	 eddig	 pl.	 Kempowskinál,	 a	 Das Echolot	 című	 nagy	
kollektív	naplóban	–	méghozzá	a	Fuga furiosa	(1999)	alcímet	viselő	kötetekben	–	kifejezésre	
jutott,	ami	megjelent	Arno	Surminski,	Leonie	Ossowski	vagy	Heinz	G.	Konsalik	regényeiben,	
és	ami	még	az	ifjúsági	irodalomban	is	(gondoljunk	csak	Willi	Fährmann	1962-ben	publikált	
sikerregényére,	a	Das Jahr der Wölfé-re)	föl-fölbukkant,	azt	Grass	most	magas	irodalmi	szin-
ten	 prezentálja:	 a	 kelet-németek	 tömeges	menekülését	 nyugat	 felé,	 bemutatva	 a	 „Gustloff”	
elsüllyedésének	katasztrófáján	keresztül.	

Grass	e	történet	egyik	aspektusa	elől	sem	tér	ki.	Először	már	a	dátum	is	titokzatos:	1895.	
január	30-án	született	az	a	Wilhelm	Gustloff,	aki	1936-ban	Svájcban,	mint	nemzetiszocialista	
országos	csoportvezető	egy	merénylet	áldozatául	esett,	és	ezután	–	Hitler	óhajára	–	róla	nevezték	
el	a	Blohm	&	Voss	cég	által	gyártott	személyszállító	hajót,	amely	a	„Kraft	durch	Freude”	nevű	
flottához	tartozott.	

És	szinte	napra	pontosan	50	évvel	Gustloff	születése	után,	azon	az	1945.	 január	30-án	a	
„Wilhelm	Gustloff”-ot	több	ezer	menekülttel	a	fedélzetén,	a	Keleti-tengeren,	egy	szovjet	ten-
geralattjáró	elsüllyesztette.	És	ezenkívül	Hitler	1933.	január	30-án	került	hatalomra.	

Az	időfolyamatok	ilyen	mágikus	összefonódását	egyetlen	irodalom	sem	tudja	kigondolni	
magának,	és	Grass	a	maga	énelbeszélőjének	születésnapját	is	erre	a	napra	helyezi	–	és	ezenkívül	
a	születést	éppen	az	„elmerülés	pillanatára”	 teszi:	hetvenkét	perccel	a	 torpedótalálat	után	 ...	
kimásztam	a	lyukból”.
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Egy	fél	évszázaddal	később	Paul	Pokriefke,	aki	időközben	újságíró	lett,	a	számítógépe	előtt	
ül,	és	az	interneten	szörfölve	–	minden	különösebb	cél	nélkül	–	beadja	a	„Gustloff”	keresőszót,	
és	rábukkan	egy	„bajtársi	társaság”	megütköztető	és	meglepő	aktivitására.	Ez	a	novella	kerete,	
jelenkorsíkja.	

Az	édesanyja,	Tulla,	már	mindig	is	azt	várta	újságíró	fiától,	hogy	jegyezze	fel	a	„Gustloff”	
történetét	és	elmerülését,	legalábbis	már	évek	óta	csak	ezt	hajtogatja.	De	Paulnak	eddig	még	nem	
volt	kedve	hozzá,	ehelyett	egy	Springer-lapnál	volt	gyakornok,	aztán	a	baloldali	Tageszeitung 
számára	 írt,	 és	 itt	 néha	 „vallomásszerű	 gondolatokat	 is	 közölt,	 a	 »soha	 többé	Auschwitz«”	
témában	–	de	soha	egy	szót	sem	írt	a	tengeri	katasztrófáról.	

Grass	ügyesen	kihasználja	a	történetben	rejlő	legendateremtés	lehetőségét:	kitalál	egy	neonáci	
weboldalt	(„www.blutzeuge.de”),	amelyen	a	január	30-i	dátum	véletlenszerűségét	az	„előrelátás	
bizonyítékaként”	értelmezik,	és	az	egész	történetnek	szélsőjobboldali	fordulatot	adnak.	

A	hajó	elsüllyedése	egy	1945-ös	fagyos	januári	éjszakán	csak	egy,	igaz	a	legnagyobb	volt	
azon	 katasztrófák	 sorában,	 amelyek	 a	Vörös	 Hadsereg	 elől	 menekülő	 kb.	 kétmillió	 német	
evakuálása	során	lejátszódtak.	Hosszú	éveken	keresztül	a	„Gustloff”	elsüllyedésekor	megöltek	
és	megfulladtak	 számát	 5–6	 ezerre	 tették,	 de	 időközben	már	 9	 ezer	 halottról	 beszélnek,	 és	
közülük	több	mint	4	ezer	gyermek	és	fiatalkorú	volt.	

A Ráklépésben	két	lehetőséget	vázol	fel	az	ilyen	borzalmak	leírására.	Grass,	az	„öreg”,	aki	név	
szerint	sohasem	bukkan	fel,	arra	bátorítja	a	maga	fiktív	énelbeszélőjét,	hogy	írjon	róla	egy	novellát.	
De	ő	mint	újságíró	és	internetes	kutató	inkább	csak	tudósítani	akar,	és	mások	bizonyítékait	akarja	
idézni:	„Ami	a	hajó	belsejében	történt,	azt	szavakkal	nem	lehet	elmondani.	...	Ezért	nem	törekszem	
arra,	hogy	a	borzalmat	elképzeljem,	és	kiszínezett	képekbe	kényszerítsem.”	

Ezt	a	dialógust,	amely	ugyanakkor	a	tömeges	halál	ábrázolhatóságának	kérdéséről	is	szól,	
Grass	a	maga	könyvében	még	tovább	tágítja,	amennyiben	a	Pokriefkék	három	generációját	is	
megszólaltatja	–	minden	generáció	másképp	és	másképp	viszonyul	a	katasztrófához,	 amely	
persze	a	család	alapmítosza.	

Tulla	Pokriefke,	a	szinte	nyelv	nélküli	szemtanú,	csak	töredékesen,	és	ugyanazokkal	a	je-
lenetekkel	 tudja	a	megéltet	elbeszélni,	és	közben	állandóan	azt	a	mondatot	 ismétli,	amelyet	
ettől	a	generációtól	gyakran	lehet	hallani:	„hosszú	regényeket	tudnék	mesélni	nektek”.	De	az	
áthagyományozást	a	fiára,	az	újságíróra	hagyja.	(„Én	már	csak	azért	élek,	hogy	várjam,	hogy	a	
fiam	egy	nap	tanúságot	tegyen.”)

Ő	azonban,	Paul	Pokriefke,	már	nem	akar	 tudni	a	 régi	 történetről,	születésének	drámai	
körülményeiről	–	ez	jellemző	az	ő	generációjára.	Éveken	keresztül	elzárkózott	minden	olyan	
információ	 elől,	 amelynek	 bármi	 köze	 lehetett	 a	 „Wilhelm	Gustloff”	 elsüllyedéséhez.	 És	
amikor	 a	kilencvenes	évek	közepén	végre	munkához	 látott,	 akkor	kétségesnek	 tűnt,	hogy	
sikerülni	fog-e	neki	„az	ezerszeres	halált	a	hajó	hasában	és	a	fagyos	tengerben”	szavakkal	
megragadni.	

Alapjában	véve	 akkor	 látott	munkához,	 amikor	 fel	 kellett	 ismernie,	 hogy	a	 „bajtársi	 tár-
saság”	mögött	az	interneten	egy	ember	rejlik,	éspedig	a	saját	fia,	Konrád,	akit	Konny-nak	ne-
veznek,	és	akitől	külön	él.	

Tulla	szeretett	unokája	ugyanis	valami	nagyon	sajátosat	kotyvasztott	össze	a	nagymama	(aki	
egyébként	a	computert	is	ajándékozta	neki)	történeteiből:	egy	neonáci	gyűlöletoldalt,	amelyen	
a	szovjet	tengeralattjáró	legénységét	„nő-	és	gyermekgyilkosoknak”	nevezi.	És	egyszer	csak	
„Wilhelm”	nagyon	tájékozott	dialógust	folytat	chaten	egy	először	anonim	„Dávid”-dal,	aki	nem	
Gustloffal,	hanem	ellenkezőleg,	a	merénylővel,	David	Frankfurterrel	azonosítja	magát.	
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Grass	(és	az	elbeszéléssegédje,	Paul)	nem	riad	vissza	attól,	hogy	eljátszva	egy	népfőiskolai	
tanító	 szerepét,	 egy	 tudósító	 stílusában	 információkat	 nyújtson	 a	 „Gustloff”-katasztrófáról	
és	 az	 érintettek	 elő-	 és	 utóéletéről:	 röviden	 összehord	 és	 összegereblyéz	 mindent,	 amit	 a	
Schwerinben	született	náci	Gustloffról	és	a	Daruvar	nevű	horvát	kisvárosból	származó	zsidó	
orvostanhallgatóról,	Frankfurterről	(született	1909-ben),	a	davosi	merényletről,	és	a	hozzá	kap-
csolódó	perről	 tudni	 lehet;	az	1913-ban	született	 szovjet	 tengeralattjáró-parancsnok	életét	 is	
megvilágítja	és	messze	a	háború	utáni	időkig	nyomon	követi.	

Ugyanígy	sok	mindent	megtudhatunk	a	„Gustloff”	építéséről,	a	próbaútjairól	és	a	boldogabb	
éveiről,	1936-tól	a	háború	kezdetéig;	ez	a	hajó	kerek	25	millió	márkába	került,	és	1463	utast	
tudott	fogadni	a	fedélzetén.	Mint	KdF-gőzös,	a	„Gustloff”	hamarosan	legendává	és	a	német	
nyaralók	álmává	vált.	

A	szerző	elbeszélői	stratégiájának	egyik	gyöngyszeme	az	a	gondolati	játék,	amelyet	az	én-
elbeszélőjével	megcsináltat:	ha	Paul	Pokriefke	1938-ban	mint	újságíró	az	első	útnál	ott	lehetett	
volna,	akkor	vajon	meglett	volna	a	bátorsága	ahhoz,	hogy	megkérdezze,	hogy	a	nácik	milyen	
pénzzel	finanszírozták	ezt	a	hajót,	és	hová	került	a	betiltott	szakszervezetek	vagyona?	

A	 „bátorság	megkésett	 próbái”,	mondja	Paul	magának,	 és	 látja	magát,	 amint	 a	 kollégák	
körében	csodálva	megy	végig	a	hajón:	„néztem	és	folyamatosan	jegyzeteltem”.	A	sétafedélzet,	
az	uszoda,	a	legmodernebb	ivóvíztartályok,	a	mosogatógépek	és	a	szaniter	berendezések	így	az	
olvasó	számára	Paul	szemüvegén	keresztül	jelennek	meg.	

Grass	a	tulajdonképpeni	katasztrófa	leírásához	is	egy	elegáns	fogást	alkalmaz:	a	maga	Paul-
ját	a	gyermekfotókról	beszélteti,	mert	a	gyermekekkel	együtt	 (még	százan	sem	voltak,	akik	
túlélték	a	katasztrófát)	a	születésük	és	a	rövid	életidejük	képi	dokumentumai	is	elsüllyedtek,	
elmerültek	a	csomagokkal	együtt.	

A	 tragédia	 sokhangú	megközelítése	 Grass	 számára	 biztosítja	 annak	 lehetőségét,	 hogy	 a	
politikai	 korrektségen	 túli	 aspektusokat	 is	 szóba	 hozzon.	A	 tulajdonképpeni	 bizarr	 ebben	 a	
műben	az,	hogy	mindez	egy	olyan	általános	 tendenciával	 találkozik	–	 immár	 több	mint	 fél	
évszázaddal	a	II.	világháború	vége	után	–,	amely	megszólaltatja	az	olyan,	eddig	messzemenően	
tabusított	témákat,	mint	a	légi	háborút	és	a	tömeges	meneküléseket.	

Aztán	 a	 televízió	 is	 elkezdett	 ezzel	 foglalkozni,	mint	 pl.	 nemrég	Guido	Knopp	ZDF-so-
rozata,	a	Nagy menekülés.	Archívumok	nyíltak	meg,	eddig	ismeretlen	képanyagok	kerültek	elő,	
kikérdezték	a	még	élő	szemtanúkat	–	ahogy	az	korábban	és	legelőször	a	német	agressziót	és	
tömeggyilkosságot	túlélő	áldozatokkal	történt.	

Grass	elmondhatja	magáról	–	és	ezt	a	novella	megjelenése	előtt	többször	meg	is	tette	(„ez	
a	 téma	már	 régóta	 ott	 ketyeg	 bennem”)	 –,	 hogy	 az	 életművében	már	 a	 kezdetektől	 fogva	
szerepelnek	utalások	erre	a	hajókatasztrófára.	A bádogdobban	nemcsak	„Wilhelm	Gustloff”-ot	 
említi	meg	mellékesen,	hanem	a	bombatámadásokról,	 a	 légvédelmi	pincékről	 és	 a	 tömeges	
menekülésekről	is	beszél,	a	törpe	Oskar	nézőpontjából,	sőt	még	arról	is,	hogy	a	Vörös	Hadsereg	
katonái	német	nőket	erőszakoltak	meg,	anélkül,	hogy	a	szerző	ezzel	a	jobboldali	politika	vagy	
a	menekült	szervezetek	közelébe	sodródott	volna.	

Így	nem	túlzás,	ha	a	Ráklépésben	című	novellában	a	fiktív	elbeszélő	az	„öregről”,	vagyis	
Grassról,	 ezt	mondja:	 az	 ő	 feladata	 volt,	 hogy	 az	 elbeszélés	médiumában	magára	 vegye	 a	
„Gustloff”	elmerülésének	anyagát,	ennek	feldolgozása	az	„ő	megbízatása”	volt.	

Grass	a	„danzigi	trilógiában”	(amelyhez	tartozik	A bádogdob,	a	Macska és egér	és	a	Kutyaévek)	
mindenre	 illetékesnek	 érezheti	 magát,	 ami	 Danzig	 városához	 kötődik,	 vagy	 akár	 csak	 lazán	
kapcsolódik	hozzá,	és	így	ennek	az	„anyagnak”	valóban	meggyőző	feldolgozását	adta.	

Sajnos	–	és	ez	egy	kis	ellenvetés	ezzel	a	csodálatos	novellával	szemben	–	minden	egyetlen	
pontra	fut	ki,	amit	a	szerző	a	SPIEGEL-lel	szemben	„következetességnek”-nek	nevezett,	de	
igazából	egy	rövidzárlat.	A	végén	a	politikailag	korrekt	lelkiismeret	mégiscsak	sújtja	őt,	mintegy	
az	útját	állja.	Lehet,	hogy	a	fiatal	neonácit,	Konrádot,	Tulla	unokáját,	a	Wilhelm	Gustloff,	a	hajó	
névadója	iránti	bizarr	tisztelete	miatt,	mégis	túl	szimpatikusnak	ábrázolta?	Nem	kell-e	sokkal	
szigorúbban	rámutatni	az	ilyen	aktivitások	veszélyére?	

Mintha	már	nem	tudna	megszabadulni	azoktól	a	szellemektől,	amelyeket	előhívott,	a	bo-
szorkánymester	Grass	 hirtelen	varázslótanonc	 lesz,	 és	 egy	 zajos-magyarázó	fináléban	keres	
menedéket	 –	 pedagógiailag	 ez	 érdekes.	 Hagyja,	 hogy	 a	 fiú	 eljusson	 a	 tettig,	 hogy	 aztán	 a	
vádlottak	padjára	ültethesse.	

Konrád,	aki	„Wilhelm”-nek	nevezi	önmagát,	egészen	reálisan	 találkozik	a	fiatalemberrel,	
aki	 a	 virtuális	 internettérben	 „Dávid”-nak	 adja	 ki	magát:	 Schwerinben,	 ott,	 ahol	Gustloffot	
eltemették.	Aztán	következik	a	katasztrófa,	egy	új	merénylet,	csak	az	előjelek	fordulnak	meg:	
Wilhelm	 lelövi	Dávidot,	 a	 neonáci	 a	 zsidót,	 aki	 –	mint	 ahogy	 az	 a	 bíróság	 előtt	 kiderül	 –	
egyáltalán	nem	is	az,	hanem	csak	fölvette	ezt	az	identitást.	

Itt	 Grass	megfordítja	 a	maga	 konstrukcióját	 –	 és	minden	 bizonnyal	 alábecsüli	 azokat	 a	
következményeket,	amelyekkel	egy	ilyen	tett	Németországban	rendelkezne	–,	a	hatalmas	fel-
zúdulást.	Így	megsérül	a	fikcióból	és	realitásból	összeálló	finom	elbeszélésszövet.	

Nála	minden	egy	enyhe,	fiatalkorúakkal	foglalkozó	bíró	előtt	végződik,	és	a	szülők	talál-
kozásával,	akik	kölcsönösen	a	nevelésben	elkövetett	hibáikra	való	utalással	vigasztalják	ma-
gukat.	A	 tapasztalt	 elbeszélő	 nyilvánvalóan	 azt	 hitte,	 hogy	 a	 fiktív	 gyilkossággal	 a	 novella	
számára	 kötelező	 „hallatlan	 fejleményt”	 nyújtja.	 Ezzel	 szemben	 csak	 az	 a	 hallatlan,	 hogy	
mindez	1945.	január	30-án	történt.	




